
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO
Apelações Cíveis  Nº 0001029-20.2007.815.0011 – 9ª Vara Cível de Campina 
Grande 
Relator : Dr. João Batista Barbosa, Juiz convocado para substituir o Des. Saulo 

Henriques de Sá Benevides
01 Apelante : Traffic Assessoria e Comunicações Ltda 
Advogado : Ítalo Farias Bem  (OAB/PB 13.185)
02 Apelante : Rômulo Leal Costa
Advogado : Ítalo Farias Bem  (OAB/PB 13.185)
01 Apelado  : Rômulo Leal Costa
02 Apelado  : Traffic Assessoria e Comunicações Ltda 
02 Apelado  : CBF – Confederação Brasileira de Futebol
Advogado : Carlos Eugênio Lopes  (OAB/PB 14.325)

APELAÇÕES CÍVEIS.  AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS  MORAIS.  DIVULGAÇÃO  DE  INFORMAÇÕES
INVERÍDICAS  ACERCA  DE  SERVIDOR  PÚBLICO.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. ALEGAÇÃO
DE  INEXISTÊNCIA  DE  ATO  ILÍCITO.  NÃO
COMPROVAÇÃO.  UTILIZAÇÃO  DE  TERMOS
DESABONADORES  E  ACUSAÇÃO  DE  CRIME.
RESPONSABILIDADE  CIVIL  DA  SEGUNDA
PROMOVIDA.  NÃO  COMPROVAÇÃO  DA
DISSEMINAÇÃO  DA  INFORMAÇÃO.  SENTENÇA
MANTIDA NESTA PARTE.   SUCUMBÊNCIA MÍNIMA
DO  PROMOVENTE  EM  RELAÇÃO  A  PRIMEIRA
PROMOVIDA. ÔNUS SUCUMBENCIAL QUE DEVE SER
SUPORTADO PELA PROMOVIDA. MINORAÇÃO DOS
HONORÁRIOS.  DESNECESSIDADE.
DESPROVIMENTO DO RECURSO DA PROMOVIDA E
PROVIMENTO  DO  PARCIAL  DO  RECURSO  DA
PROMOVENTE. 

Veiculadas  informações  dissociadas  da  realidade  e  prejudiciais  à
imagem  de  servidor  público,  que  sequer  possuía  sindicância  ou
procedimento administrativo instaurado em seu desfavor, é possível
denotar  que  houve  abuso  do  direito  de  informação,  restando
caracterizado o dever de indenizar.

Inexistindo  prova  da  alegada  disseminação  da  correspondência
originada da primeira promovida pela segunda promovida não há
como imputá-la a responsabilidade pelo dano moral do promovente. 

Há entendimento nos Tribunais pela possibilidade de revisão do valor
dos  honorários  advocatícios  sucumbenciais  quanto  este  for
exorbitante ou irrisório, o que não se verifica no caso concreto. 
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Verificando-se  que  houve  sucumbência  mínima  do
promovente/segundo apelante, as custas e os honorários advocatícios
entre  estas  partes  devem  ser  suportados  apenas  pela  primeira
promovida. 

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

ACORDA  a  Terceira  Câmara  Cível  do  Colendo Tribunal  de
Justiça do Estado, por unanimidade, em negar provimento ao recurso da promovida
e dar provimento parcial ao apelo da promovente.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por Traffic Assessoria
e Comunicações Ltda e Rômulo Leal Costa  contra sentença de fls. 240/247 nos autos
da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenizatória por Dano moral movida
pela  segundo apelante  em desfavor  do primeiro  apelante  e  da CBF – Confederação
Brasileira de Futebol.

O  Juízo   a  quo julgou  parcialmente  o  pedido,  nos  seguintes
termos:

“Diante  do  exposto,  JULGO  PROCEDENTES  EM  PARTE,  os  pedidos
contidos na exordial, com fulcro no art. 487, I, do NCPC, para condenar a
Primeira  Suplicada  –  TRAFFIC,  a  pagar  o  Demandante,  a  título  de
indenização por danos morais,  a quanti  de R$ 10.000,00 (dez  mil  reais),
devidamente corrigida pelo INPC, a partir desta data e acrescida de juros
moratórios  de  1%  ao  mês,  a  contar  do  evento  danoso  (CCB,  art.  398;
Súmula 54/STJ).

Atento ao princípio da causalidade e considerando a sucumbência recíproca
entre os litigantes, de acordo com o novo regramento previsto no art. 85 e §§
cc Art. 86, caput, do NCPC, arbitro honorários advocatícios para ambos os
patronos das partes no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada. 

Condeno, ainda, o autor, ao pagamento de honorários advocatícios em favor
do patrono da Segunda Promovida, os quais arbitro em R$ 2.000,00 (dois
mil reais), com esteio no art. 85, § 2º, do NCPC.

De outra senda, condeno a parte Autora e a Primeira Promovida a pagarem
as custas e despesas processuais na forma pro-rata (50% para cada parte),
ex  vi  do  disposto  no  art.  86  do  NCPC,  atentado-se  para  as  custas  já
antecipadas pela demandante.”

 
Irresignado,  o  primeiro  apelante,  Traffic  Assessoria  e

Comunicações Ltda,  afirmando que e-mail  encaminhado para a CBF noticiando os
impasses ocorridos entre o promovente e a ora apelante teve caráter apenas informativo
e, ainda, que não restaram provados os danos morais sofridos, pugna pela reforma da
sentença para julgar improcedente o pedido inicial. (fls. 249/257)

Por  sua  vez,  o  promovente,  segundo  apelante,  aduzindo  que
restou  provada  a  ampla  disseminação  pela  CBF  da  informação  inverídica  e
desabonadora acerca do recorrente,  pugna pela reforma parcial  da sentença para que
seja julgado procedente o pedido relativo a segunda recorrida – CBF. Pleiteia, ainda, a
majoração do  quantum  indenizatório e, por fim, insurge-se contra sua condenação em
honorários  advocatícios  sucumbenciais  e  custas  em  relação  a  primeira  promovida,
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TRAFFIC, pugnando pela minoração destes valores e daqueles em favor da segunda
promovida. 

Contrarrazões apenas pelo segundo apelado,  Traffic Assessoria
e  Comunicações  Ltda,  embora  devidamente  intimados  os  demais.  (Certidão  de  fls.
287v)

A Procuradoria de Justiça,  em parecer de fls. 298/299 opinou
pelo prosseguimento do recurso, sem manifestação sobre o mérito.

É o relatório. VOTO

O  promovente,  em  sua  exordial,  afirma  que  as  promovidas
teriam afrontado os arts. 5º, V, X da CF/88 incorrendo em atos ilícitos passíveis de
reparação por dano moral uma vez que a primeira,  Traffic Assessoria e Comunicações
Ltda,  encaminhou  para  a  segunda  promovida,  CBF,  e-mail  contendo  informações
inverídicas  acerca  do  promovente,  inclusive  com  termos  desabonadores  como  “no
melhor estilo ‘coronelista’”, causando-lhe dano moral indenizável. Afirma, ainda, que a
segunda  promovida  disseminou  amplamente  o  referido  e-mail  para  a  Federação
Paraibana  de  Futebol  e  para  todos  os  clubes  que  a  integram,  devendo  ser
responsabilizada pelo dano moral.

Dirimindo  a  controvérsia,  o  Juízo  a quo julgou  parcialmente
procedente o pedido, nos termos do relatório supra. 

Pois bem. 

Na apelação,  muito  embora a primeira  promovida afirme que
não teve o dolo de difamar, caluniar ou injuriar o autor, uma vez que apenas informou a
CBF  da  situação  ocorrida,  não  restou  provado  nos  autos  a  veracidade  do  teor  das
informações.  E nesse sentido,  merecem destaque o fato de que na correspondência a
TRAFFIC  não  apenas  informou  a  situação  problemática  ocorrida,  mas  acusou  o
promovente  de  crime  de  ameaça  e  ainda  de  agir  como  “coronel”,  fato  que
indubitavelmente causou dano moral indenizável ao autor. 

Necessário  recordar  que  o  autor  da  demanda/ora  apelante  é
servidor público estadual, o qual há época exercia cargo de confiança junto a Secretaria
de  Esporte  e  Lazer  do Estado,  à  frente  da Coordenação dos  Estados de  Futebol  da
Paraíba, pessoa de quem se exige conduta pautada na moral, nos bons costumes e na
probidade, portanto, deveria ser ainda maior a preocupação do promovido ao prestar
qualquer informação sobre a conduta daquele, haja vista poder causar grandes danos à
imagem e à honra de servidor público. 

É  possível,  portanto,  denotar  que  houve  abuso  do  direito  de
informação,  porquanto  foram  veiculadas  informações  dissociadas  da  realidade  e
prejudiciais à imagem do demandante. 

Nesse sentido, jurisprudência pátria:

JUIZADOS ESPECIAIS  DA FAZENDA PÚBLICA.  SERVIDOR CEDIDO.
INFORMAÇÕES  INVERÍDICAS  PRESTADA  PELA  ADMINISTRAÇÃO.
INTENÇÃO DE DENEGRIR A IMAGEM DO SERVIDOR. DANO MORAL
CARACTERIZADO.  RECURSO  CONHECIDO  E  IMPROVIDO.  1.  TODA
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AVERBAÇÃO  NOS  ASSENTAMENTOS  DOS  SERVIDORES  DEVE
CONTER  INFORMAÇÕES  CONDIZENTES  COM  O  SEU
COMPORTAMENTO,  AQUI  INCLUINDO  DADOS  DO  OFÍCIO  QUE
DEVOLVE  SERVIDOR  AO  SEU  ÓRGÃO  DE  ORIGEM.  2.  NO  CASO,
RESTOU  DEMONSTRADO  QUE  A  SERVIDORA  PRESTOU  BONS
SERVIÇOS  AO  ÓRGÃO  CESSIONÁRIO,  CONFORME  DEMONSTRADO
PELAS AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO, TENDO ADQUIRIDO NOTAS
EXCELENTES  NOS  ASPECTOS  ASSIDUIDADE,  DISCIPLINA
INICIATIVA, PRODUTIVIDADE E RESPONSABILIDADE (FLS. 18/19). 3.
ASSIM,  CARACTERIZADA  A  RESPONSABILIDADE  DO  ÓRGÃO
PELA  REPARAÇÃO  DOS  DANOS  CAUSADOS  A  SERVIDORA  AO
PRESTAR INFORMAÇÃO INVERÍDICA E DESABONADORA A SEU
RESPEITO, COM INTUITO DE DENEGRIR SUA IMAGEM OU COMO
FORMA  DE  REPRIMENDA  À  SUA  ATITUDE  DE  RETORNAR  AO
ÓRGÃO  DE  ORIGEM. 4.  RECURSO  CONHECIDO  E  IMPROVIDO.
SENTENÇA  MANTIDA  POR  SEUS  PRÓPRIOS  FUNDAMENTOS.  A
SÚMULA  DE  JULGAMENTO  SERVIRÁ  DE  ACÓRDÃO,  CONFORME
REGRA DOS ARTS.  27 DA LEI N.  12.153/09 E 46 DA LEI N.  9.099/95.
CONDENADO  O  RECORRENTE  VENCIDO  AO  PAGAMENTO  DE
CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O
VALOR  DA  CONDENAÇÃO.  ACJ  20120110940864  DF  0094086-
71.2012.8.07.0001  1ª  Turma  Recursal  dos  Juizados  Especiais  Cíveis  e
Criminais  do  DF  Relator  GISELLE ROCHA RAPOSO Julgamento  7  de
Maio de 2013

Logo, restando comprovada uma situação vexatória, ao imputar
falsamente ao promovente/segundo apelante, conduta incorreta ou ilegal, decorrente da
prestação  de  informações  infundadas,  expondo-o  a  constrangimento  e  sofrimento,
presentes os pressupostos da responsabilidade civil, tem-se como patente o dever de
indenizar do primeiro apelante/primeiro promovido. 

Por sua vez, pugna o promovente pela condenação da segunda
promovida – CBF - pelos danos morais decorrentes da ampla disseminação do referido
e-mail para a Federação Paraibana de Futebol e para todos os clubes que a integram.

O Juízo a quo julgou improcedente o pedido em relação a CBF,
por entender que não restaram provadas as informações do promovente de que aquela
disseminou  as  informações  recebidas  pela  TRAFFIC,  considerando  que  o  autor  se
limitou a acostar duas cópias de fax, cuja origem e destino não restaram provados.

De fato, analisando os documentos de fls. 19/20, muito embora
apareçam  o  nome  da  segunda  promovida  CBF  e  Federação  Paraibana  de  Futebol,
ambos constam no campo  “DE:”, de modo que não há como se verificar a origem e
destino da correspondência, como bem apontou o Juízo   a quo,  inexistindo prova  da
alegada disseminação da correspondência originada da primeira promovida.

Assim, não merece reforma a sentença nesta parte.     

Pugnou, ainda, o segundo apelante/promovente pela majoração
do  quantum  indenizatório.

Também, não merece reforma nesse sentido o decisum.

No caso dos autos, verificando o Juízo  a quo que o fato narrado
não ganhou notoriedade regional/nacional como descreveu o autor na inicial,  mas se
resumiu  a  esfera  das  promovidas,  fixou  a  indenização  pelo  dano  moral  em  R$
10.000,00.
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É importante  transcrever  o  ensinamento  proferido  por  Maria
Helena Diniz, evidenciado no julgamento do Recurso Especial Nº 239.009-RJ, do qual
foi relator o Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira:

“...a reparação em dinheiro viria neutralizar os sentimentos negativos de
mágoa, dor, tristeza, angústia, pela superveniência de sensações positivas de
alegria,  satisfação, pois,  possibilitaria ao ofendido algum prazer que, em
certa medida, poderia atenuar o seu sofrimento”.

O dano moral tem o objetivo de representar para a vítima uma
satisfação  moral,  uma  compensação  pelo  dano subjetivo  e,  também,  desestimular  o
ofensor da prática futura de atos semelhantes. Entendo que, ao arbitrar a indenização,
deve-se  levar  em consideração  o  nível  sócio-econômico  das  partes,  assim como,  o
animus da ofensa (culpa por negligência e não dolo) e a repercussão dos fatos.

Sendo assim, no caso concreto,  vislumbra-se que o  quantum
indenizatório equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais), relativo aos danos morais
afigura-se  suficiente  para  compensar  o  apelante  pelos  sofrimentos,  bem  como
dissuadir o apelado à prática de atos da mesma natureza.

Por  fim,  pugnou  o  segundo  apelante  para  que  os  honorários
advocatícios e custas judiciais, em razão da sucumbência mínima relativa ao primeiro
promovido,  fossem suportados apenas  por  este.  Pugnou,  ainda,  pela  redução do seu
valor, relativamente ao segundo promovido. 

Pois bem. 

Assim dispõe o art. 86 do NCPC:

“Art.86.  Se  cada  litigante  for,  em  parte,  vencedor  e  vencido,  serão
proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o
outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.” (GRIFO
NOSSO)

Entendendo  que  houve  sucumbência  recíproca  entre  o
promovente  e  a  primeira  promovida  -  TRAFFIC,  o  Juízo a  quo distribuiu  o  ônus
processual em partes iguais para estas partes. Porém, considerando que o pedido cotinha
a obrigação de fazer de retratação e indenização pelo dano moral, sendo acolhido este
cuja importância  econômica é maior,  verifica-se que houve sucumbência mínima do
promovente/segundo apelante,  pelo que as  custas  e  os  honorários  advocatícios  entre
estas partes devem ser suportados apenas pela primeira promovida. 

Por sua vez, o Juízo  a quo,  com supedâneo no art. 85, §2º do
NCPC, considerando a sucumbência da parte autora em relação a segunda promovida –
CBF, condenou o promovente ao pagamento de R$ 2.000,00, relativo aos honorários
advocatícios daquela.

Pugna o promovente pela sua minoração. 

Há entendimento nos Tribunais pela possibilidade de revisão do
valor   dos  honorários  advocatícios  sucumbenciais  quanto  este  for  exorbitante  ou
irrisório, o que não se verifica no caso concreto. 

O  posicionamento  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  corrobora
esse entendimento:
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TRIBUTÁRIO  –  CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA  –  INATIVOS  –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE DE REVISÃO
QUANDO O VALOR É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.  […] 2.  A
jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, uma vez vencida a
Fazenda Pública, a fixação da sucumbência não deve se estabelecer em
valores irrisórios ou exorbitantes. Precedente: "3. A razoabilidade, aliada
aos  princípios  da  equidade  e  proporcionalidade,  deve  pautar  o
arbitramento dos honorários.  A verba honorária deve representar um
quantum  que  valore  a  dignidade  do  trabalho  do  advogado  e  não
locupletamento ilícito. […] (AgRg no Resp 977.181/SP, relatado por Min.
Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19.2.2008, DJ7.3.2008, p. 1).

No caso dos autos, verifica-se que os honorários advocatícios,
arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais) encontram-se no limite do art. 85, §2º1, qual
seja 20% (vinte  por cento)  do proveito econômico obtido pelo segundo promovido,
considerando-se  o quantum   indenizatório  pelo  dano  moral  imputado  a  primeira
promovida (R$ 10.000,00). 

Logo, mostram-se  em  consonância  com  os  princípios  da
razoabilidade e proporcionalidade, e plenamente de acordo com o que preceitua o
Código de Processo Civil, devendo, portanto, serem mantidos.

Sendo assim, NEGO PROVIMENTO A APELAÇÃO CÍVEL
da PRIMEIRA PROMOVIDA e DOU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
DO PROMOVENTE apenas para determinar que o ônus processual distribuído entre
promovente  e  primeira  promovida,  seja suportado apenas  pela Traffic  Assessoria e
Comunicações Ltda, mantendo a sentença em seus demais termos. 

É como voto. 

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Exmo.  Des.  Marcos
Cavalcanti de Albuquerque (Presidente). Presentes no julgamento o Exmo.  Dr. João
Batista Barbosa, Juiz convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e
Benevides) (Relator) e a a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes.  

Presente ao julgamento o Exmo. Dr. Marcos Vilar Souto Maior,
Procurador  de Justiça. 

João Pessoa, 13 de março de 2018.

João Batista Barbosa
Relator – Juiz convocado

1“§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da
condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa,
atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”
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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

Apelações Cíveis Nº 0001029-20.2007.815.0011 – 9ª Vara Cível de Campina Grande

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por Traffic Assessoria
e Comunicações Ltda e Rômulo Leal Costa  contra sentença de fls. 240/247 nos autos
da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenizatória por Dano moral movida
pela  segundo apelante  em desfavor  do primeiro  apelante  e  da CBF – Confederação
Brasileira de Futebol.

O  Juízo   a  quo julgou  parcialmente  o  pedido,  nos  seguintes
termos:

“Diante  do  exposto,  JULGO  PROCEDENTES  EM  PARTE,  os  pedidos
contidos na exordial, com fulcro no art. 487, I, do NCPC, para condenar a
Primeira  Suplicada  –  TRAFFIC,  a  pagar  o  Demandante,  a  título  de
indenização por danos morais,  a quanti  de R$ 10.000,00 (dez  mil  reais),
devidamente corrigida pelo INPC, a partir desta data e acrescida de juros
moratórios  de  1%  ao  mês,  a  contar  do  evento  danoso  (CCB,  art.  398;
Súmula 54/STJ).

Atento ao princípio da causalidade e considerando a sucumbência recíproca
entre os litigantes, de acordo com o novo regramento previsto no art. 85 e §§
cc Art. 86, caput, do NCPC, arbitro honorários advocatícios para ambos os
patronos das partes no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada. 

Condeno, ainda, o autor, ao pagamento de honorários advocatícios em favor
do patrono da Segunda Promovida, os quais arbitro em R$ 2.000,00 (dois
mil reais), com esteio no art. 85, § 2º, do NCPC.

De outra senda, condeno a parte Autora e a Primeira Promovida a pagarem
as custas e despesas processuais na forma pro-rata (50% para cada parte),
ex  vi  do  disposto  no  art.  86  do  NCPC,  atentado-se  para  as  custas  já
antecipadas pela demandante.”

 
Irresignado,  o  primeiro  apelante,  Traffic  Assessoria  e

Comunicações Ltda,  afirmando que e-mail  encaminhado para a CBF noticiando os
impasses ocorridos entre o promovente e a ora apelante teve caráter apenas informativo
e, ainda, que não restaram provados os danos morais sofridos, pugna pela reforma da
sentença para julgar improcedente o pedido inicial. (fls. 249/257)

Por  sua  vez,  o  promovente,  segundo  apelante,  aduzindo  que
restou  provada  a  ampla  disseminação  pela  CBF  da  informação  inverídica  e
desabonadora acerca do recorrente,  pugna pela reforma parcial  da sentença para que
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seja julgado procedente o pedido relativo a segunda recorrida – CBF. Pleiteia, ainda, a
majoração do  quantum  indenizatório e, por fim, insurge-se contra sua condenação em
honorários  advocatícios  sucumbenciais  e  custas  em  relação  a  primeira  promovida,
TRAFFIC, pugnando pela minoração destes valores e daqueles em favor da segunda
promovida. 

Contrarrazões apenas pelo segundo apelado,  Traffic Assessoria
e  Comunicações  Ltda,  embora  devidamente  intimados  os  demais.  (Certidão  de  fls.
287v)

A Procuradoria de Justiça,  em parecer de fls. 298/299 opinou
pelo prosseguimento do recurso, sem manifestação sobre o mérito.

É o relatório.

Peço dia para julgamento. 

João Pessoa, 22 de janeiro de 2018.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator
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