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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DESEMBARGADOR

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Acórdão
Apelação Cível – nº. 0037320-29.2008.815.2001

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque.

Apelante: Jornal Correio da Paraíba Ltda. – Adv.: Paulo Guedes Pereira
(OAB/PB n. 6.857), Clóvis Souto Guimarães Júnior (OAB/PB n. 16.354) e
outros.

Apelado: José Francisco Régis. - Adv.: Walter de Agra Júnior (OAB/PB n.
8682).

EMENTA: APELAÇÃO  CÍVEL.
INDENIZAÇÃO  POR  DANO  MORAL.
DIVULGAÇÃO  DE  MATÉRIA
JORNALÍSTICA.  AGENTE  POLÍTICO.
QUANTUM  INDENIZATÓRIO  EM
DESACORDO  COM  OS  CRITÉRIOS  DA
PROPORCIONALIDADE  E
RAZOABILIDADE.  PROIBIÇÃO  DE
ENRIQUECIMENTO  INJUSTIFICADO.
REDUÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima
identificados.

Acordam os desembargadores da Terceira Câmara Cível

do Tribunal de Justiça, por unanimidade, em dar provimento parcial ao

apelo.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  pelo  Jornal
Correio da Paraíba Ltda hostilizando sentença proferida pelo Juízo da 9ª
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Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da ação de indenização
por danos morais ajuizada por José Francisco Régis, julgou procedente o
pedido  condenando a  parte  promovida  a  pagar  a  parte  promovente  a
quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Irresignado,  a  parte  apelante  interpôs  o  presente
recurso  (fls.  156/165),  alegando  que  a  notícia  veiculada  não  possui
nenhum elemento capaz de atingir a honra do apelado, não havendo a
intenção para tanto, já que a matéria objeto da presente lide resultou da
liberdade  de  imprensa  e  do  direito  de  investigação,  ambos  garantidos
constitucionalmente,  apenas noticiando informações já  tornadas pública
pelas autoridades policiais que investigavam o caso.

Registra o apelante, que a Constituição Federal de 1988
resguarda o direito a livre manifestação de pensamento (art. 5°, IV e art.
200), mormente quando exercido de maneira responsável e comprometida
com a ética  e com o dever  de repassar  à  população aquilo  que é  de
interesse da sociedade, principalmente quando se trata de investigação
contra gestores públicos.

Aduz, ainda, que agiu amparado pelo art.  188, I,  do
Código Civil, que afirma não constituírem atos ilícitos aqueles praticados
em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido, o
qual  se  dá  na  espécie.  Não  sendo  certo,  por  esta  razão,  imputar  ao
apelante qualquer responsabilidade ante o ocorrido, vez que não estão
presentes os elementos essenciais  caracterizadores da responsabilidade
civil.

Quanto ao valor fixado a título de indenização por dano
moral, entende o apelante ser absurdo, conquanto não provado qualquer
ato  ilícito  cometido  pelo  recorrente.  No  mais,  caso  seja  mantida  a
condenação imposta pelo  magistrado sentenciante,  em homenagem ao
princípio da eventualidade, que seja reduzido o quanto indenizatório pelo
que dispõe o artigo 944 do Código Civil.

Por fim, requer que seja dado provimento à apelação
interposta para que seja integralmente reformada a decisão combatida,
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julgando a ação completamente improcedente, e condenando os autores
recorridos  ao  pagamento  das  custas  processuais  e  honorários
advocatícios.

Contrarrazões  apresentadas  requerendo  que  seja
negado provimento ao recurso, mantendo-se a sentença prolatada em 1º
grau em todos os seus termos (fls. 115/128).

Instado a manifestar-se, o Órgão Ministerial não opinou
acerca do mérito (fls. 135/138).

É o relatório.

V O T O

Extrai-se  dos  autos  que  o  Jornal  Correio  da  Paraíba
veiculou matéria jornalística dando conta de que, à época dos fatos, o
Prefeito de Cabedelo, José Francisco Régis, respondia ação penal perante
o Tribunal Regional Federal  da 5ª Região, com sede em Recife/PE, por
fraudes, desvios e não prestação de contas de verbas federais (fl. 19).

Noticiava,  ainda,  que  a  referida  ação  se  originou  de
denúncias encaminhadas ao Ministério Público Federal e a Polícia Federal,
pelo então Presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de Cabedelo,
Alexsandro  Batista  de  Lima.  E,  que  das  investigações  realizadas,  as
condutas  praticadas  pelo  Prefeito  de  Cabedelo  se  enquadravam  nas
condutas previstas no art. 1°, incs. III, IV, V e VII, do Decreto-Lei n°
201/67, que trata sobre a responsabilidade dos Prefeitos.

Por esta razão, o autor/apelado, sentindo-se lesado em
sua honra, moral e dignidade, ajuizou ação de indenização contra o Jornal
Correio da Paraíba, por entender que os fatos noticiados são inverídicos,
não  havendo  nenhuma  ação  penal,  recebimento  de  denúncia  ou
julgamento,  em que  figurasse  como réu.  Alega  que  a  intenção  foi  de
prejudicar o autor/apelado, agente político municipal, a fim de desgastar a
sua figura pública.
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A proteção  constitucional,  prevista  no  art.  5º,  X,  da
Carta Magna, garante que “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a
honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo
dano material ou moral decorrente de sua violação”. Ademais, o próprio
Código Civil, em seu art. 186, estabelece a responsabilidade daquele que,
por ação ou omissão, causar prejuízo a outrem. 

Além  disso,  para  que  seja  configurado  o  dever  de
indenizar, decorrente de ato ilícito civil, faz-se necessário o preenchimento
de alguns requisitos: conduta ilícita, dano, nexo de causalidade e culpa
em sentido amplo.

No caso em destaque,  a  matéria  jornalística  informa
que  José  Francisco  Régis,  então  Prefeito  do  Município  de  Cabedelo,
respondia  a  uma  ação  penal  perante  o  TRF  da  5ª  Região,  por
irregularidades  na  aplicação  de  recursos  do  Fundo  Nacional  de  Saúde
(Governo Federal), desvios de recursos públicos por fraudes em licitações,
contratação  de  empresas  laranjas  e  falta  de  prestação  de  contas  das
referidas verbas.

Entretanto, consta à fl. 20 dos autos, certidão expedida
pelo  TRF  da  5ª  Região,  datada de  15/05/2008,  informando acerca  da
tramitação do Inquérito n° 1936 – PB (2007.82.00.007767-0), figurando
como autor o Departamento de Polícia Federal e, como investigado, José
Francisco Régis, com vistas a apuração da responsabilidade criminal do
investigado,  em  virtude  de  notícia-crime  de  que  o  mesmo  aplicou
indevidamente e em desacordo com as normas legais, verbas oriundas do
governo federal, do Fundo Nacional de Saúde, destinadas ao município,
nos exercícios de 2005 e 2006.

É  sabido  ser  privilégio  da  imprensa,  até  reconhecido
pela nossa Lei maior, o poder de informar e noticiar determinados fatos. O
direito à informação não elimina as garantias individuais, porém encontra
nelas os seus limites, devendo atentar ao dever de veracidade, ao qual
são  vinculados  os  órgãos  de  imprensa,  pois  a  falsidade  dos  dados
divulgados  manipula  em vez  de  formar  a  opinião  pública.  (STJ  -  REsp
1676393/SP; Relatora: Min. Nancy Andrighi;  Terceira Turma; 07/11/2017;
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DJe 13/11/2017).

Desta feita, acredito que a matéria veiculada extrapolou
os limites do poder de noticiar, informar e até criticar ao veicular que o
Prefeito do Município de Cabedelo, José Francisco Régis, já respondia ação
penal, quando, na verdade, o que havia era um inquérito a fim de apurar
a existência ou não dos crimes indicados na notícia-crime, terminando por
agravar a situação do autor perante a sociedade, inclusive quando afirma:
“A ação, que poderá resultar no afastamento de Zé Régis do comando da
Prefeitura de Cabedelo e em sua prisão (...)”.

Por  esta  razão,  entendo  que  o  apelado  sofreu  abalo
moral na sua honra, imagem e reputação tendo em vista que a matéria
jornalística publicada imputou ao mesmo a prática de atos de corrupção,
sem se quer  ter  havido denúncia ou o processamento da devida ação
penal.

A propósito a jurisprudência:

AGRAVO  INTERNO  NO  RECURSO  ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE  CIVIL.  AÇÃO
INDENIZATÓRIA.  DANOS  MORAIS.  MATÉRIA
JORNALÍSTICA.  EMISSÃO  DE  JUÍZO  DE  VALOR
CONDENATÓRIO.  EXERCÍCIO  REGULAR  DE
DIREITO.  NÃO  RECONHECIMENTO  NA  ORIGEM.
DEVER  DE  INDENIZAR.  REEXAME  DE  PROVAS.
SÚMULA  Nº  7/STJ.  VALOR  DA  INDENIZAÇÃO.
RAZOABILIDADE.  SÚMULA  Nº  7/STJ.  JUROS
MORATÓRIOS. TERMO INICIAL.
1.  Consoante  a  jurisprudência  sedimentada
nesta  Corte  Superior,  os  direitos  à
informação  e  à  livre  manifestação  do
pensamento,  apesar  de  merecedores  de
relevante  proteção  constitucional,  não
possuem  caráter  absoluto,  encontrando
limites  em  outros  direitos  e  garantias
constitucionais  não  menos  essenciais  à
concretização  da  dignidade  da  pessoa
humana,  tais  como  o  direito  à  honra,  à
intimidade, à privacidade e à imagem.
2.  No  desempenho  da  nobre  função
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jornalística,  o  veículo  de  comunicação  não
pode  descuidar  de  seu  compromisso  ético
com  a  veracidade  dos  fatos  narrados  e,
menos  ainda,  assumir  postura  injuriosa  ou
difamatória  com  o  simples  propósito  de
macular a honra de terceiros.
(...)
8. Agravo interno não provido.
(AgInt  no  REsp  1238093/RS,  Rel.  Ministro
RICARDO  VILLAS  BÔAS  CUEVA,  TERCEIRA
TURMA,  julgado  em  22/08/2017,  DJe
06/09/2017)

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.
AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.
REPORTAGEM  JORNALÍSTICA  EM  PERIÓDICO
SEMANAL.  DECISÃO  MONOCRÁTICA  QUE  DEU
PARCIAL  PROVIMENTO  AO  RECURSO  ESPECIAL
DA PARTE ORA AGRAVADA. DISCUSSÃO QUANTO
À VIOLAÇÃO AO ART. 557 DO CPC/73 SUPERADA
POR  ESTE  JULGAMENTO  COLEGIADO.
RECONHECIMENTO  DE  DANOS  À  IMAGEM  DA
PARTE ORA AGRAVADA. DEVER DE INDENIZAÇÃO
POR  DANOS  MORAIS.  CARACTERIZADA
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 186 E 927 DO CC/2002 NO
V.  ACÓRDÃO  A  QUO.  AGRAVO  REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Na esteira da jurisprudência desta eg. Corte,
fica superada a discussão de eventual violação ao
art. 557 do CPC/73, com o julgamento colegiado
do agravo regimental interposto contra a decisão
monocrática do relator.
2. O tema relacionado a ocorrência de danos
morais à imagem de pessoas em decorrência
de matérias jornalísticas é bastante habitual
nesta eg. Corte, nas quais se contrapõem o
direito à intimidade ao direito da liberdade
de  imprensa,  valores  inerentes  ao  Estado
Democrático de Direito. A ponderação entre
princípios e valores é primordial  ao desate
desses litígios, para que sejam preservados
a  liberdade  de  imprensa  e  a  garantia  dos
cidadãos ao direito à intimidade, à honra e à
imagem.
3. Na espécie, considerando-se a ponderação de
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princípios e os direitos em contraposição, deve-se
reconhecer  a  ocorrência  dos  aludidos  danos
morais e, por consequência, a violação aos arts.
186 e 927 do CC/2002, pois a higidez da imagem
da  ora  agravada,  à  época  funcionária  da
instituição  financeira  envolvida  no  evento
noticiado na matéria jornalística, foi atingida pela
reportagem,  ao  afirmar  que  a  ora  agravada
aceitara  responsabilizar-se  pela  quebra  de  um
sigilo bancário, envolvendo fatos exaustivamente
noticiados nos meios de comunicação, e que essa
aceitação  somente  não  se  concretizou  por
circunstâncias diversas, alheias a sua vontade.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1343287/DF, Rel.  Ministro  RAUL
ARAÚJO,  QUARTA  TURMA,  julgado  em
01/06/2017, DJe 14/06/2017)

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  INTERNO  NO
AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  RECURSO
MANEJADO  SOB  A  ÉGIDE  DO  NCPC.
RESPONSABILIDADE  CIVIL.  AÇÃO
INDENIZATÓRIA.  PUBLICAÇÃO  DE  MATÉRIA  EM
JORNAL  DE  GRANDE  CIRCULAÇÃO.  PARCIAL
PROCEDÊNCIA.  INSURGÊNCIA  DO  JORNAL  DE
BRASÍLIA.  AUSÊNCIA  DOS  VÍCIOS  ELENCADOS
NO ART. 535 DO CPC/73 (ART. 1022 DO NCPC).
MATÉRIA JORNALÍSTICA OFENSIVA À HONRA DO
AUTOR.  DANO  MORAL  CARACTERIZADO.
REFORMA  DO  ENTENDIMENTO.  INCIDÊNCIA  DA
SÚMULA  Nº  7  DESTA  CORTE.  PLEITO  DE
REDUÇÃO  DO  QUANTUM  INDENIZATÓRIO.
DESNECESSIDADE.  VERBA  FIXADA  COM
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os
termos  do  Enunciado  Administrativo  nº  3
aprovado  pelo  Plenário  do  STJ  na  sessão  de
9/3/2016:  Aos  recursos  interpostos  com
fundamento  no  CPC/2015  (relativos  a  decisões
publicadas  a  partir  de  18  de  março  de  2016)
serão  exigidos  os  requisitos  de  admissibilidade
recursal na forma do novo CPC.
2.  Inexistentes  as  hipóteses  do  1.022,  II,  do
NCPC  (art.  535  do  CPC/73),  não  merecem
acolhida  os  embargos  de  declaração  que  têm
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nítido caráter infringente.
3.  O  Tribunal  de  origem,  após  acurada
análise  do  conjunto  fático-probatório  da
causa, concluiu que o periódico, ao publicar
matéria injuriosa contra o autor, extrapolou
os limites do animus narrandi incorrendo em
violação  à  sua  honra,  estando  assim
configurado  o  ato  ilícito  e  o  dever  de
indenizar. A  reforma  de  tal  entendimento
encontra óbice na Súmula nº 7 do STJ.
4.  A  jurisprudência  desta  Corte  firmou  o
entendimento de que a revisão de indenização por
danos morais só é possível  em recurso especial
quando  o  valor  fixado  nas  instâncias  locais  for
exorbitante  ou  ínfimo,  de  modo  a  afrontar  os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. Não se mostra excessivo o valor do dano moral
fixado  em  R$  40.000,00  (quarenta  mil  reais),
sendo  desnecessária  a  intervenção  desta  Corte
para alterá-lo.
6. Não sendo a linha argumentativa apresentada
capaz  de  evidenciar  a  inadequação  dos
fundamentos  invocados  pela  decisão  agravada,
mantém-se  a  decisão  proferida,  por  não  haver
motivos para a sua alteração.
7. Agravo interno não provido, com aplicação de
multa.
(AgInt  no  AREsp  969.870/DF,  Rel.  Ministro
MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em
28/03/2017, DJe 11/04/2017)

Com  relação  a  fixação  do  “quantum”  indenizatório,
frise-se, inicialmente, que o valor fixado a título de indenização por dano
moral não pode ser ínfimo ou abusivo, mas proporcional à dúplice função
deste instituto indenizatório: reparação do dano, buscando minimizar a
dor da vítima, e punição do ofensor, para que não volte a reincidir.

Na  hipótese  dos  autos,  trata-se  de  indenização  por
dano moral fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Diante  da  valoração  da  prova,  entendo  que  o
“quantum”  deve  ser  fixado,  levando  em  consideração  o  alcance  da

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque                                                                              8



Processo nº. 0037320-29.2008.815.2001

veiculação  da  matéria  jornalística  ofensiva  a  honra,  a  imagem  e  a
reputação do apelado, considerando as condições econômicas e sociais do
ofendido  e  do  causador  do  ato  ilícito,  as  circunstâncias  do  fato,  sem
esquecer o caráter punitivo da verba e que a reparação não pode servir de
causa de enriquecimento injustificado.

Nesse  sentido,  o Superior  Tribunal  de  Justiça  decidiu
que:

“a  indenização  deve  ser  fixada  em  termos
razoáveis,  não  se  justificando  que  a  reparação
enseje enriquecimento indevido, com manifestos
abusos  e  exageros,  devendo  o  arbitramento
operar-se com moderação, proporcionalmente ao
grau  de  culpa,  ao  porte  financeiro  das  partes,
orientando-se o julgador pelos critérios sugeridos
pela doutrina e pela jurisprudência, valendo-se de
sua experiência e bom senso, atento à realidade
da vida e às peculiaridades de cada caso.” (REsp
305566/Df;  RECURSO ESPECIAL  2001/0022237-
4. Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira. Quarta
turma. DJ 13.08.2001)

Sendo assim, entendo que o valor devido a título de
dano moral deve ser minorado, revelando-se proporcional e razoável ao
dano  causado,  cabendo,  portanto,  sua  redução  para  o  valor  de  R$
3.000,00 (três mil reais).

Ante  o  exposto,  DOU PROVIMENTO  PARCIAL  AO
RECURSO DE APELAÇÃO, para, reformando a sentença, reduzir o valor
do dano moral para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo a
condenação das custas processuais e dos honorários advocatícios que já
foram fixados no percentual máximo.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque.  Participaram  do

julgamento  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Marcos

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque                                                                              9



Processo nº. 0037320-29.2008.815.2001

Cavalcanti de Albuquerque – Relator, João Batista Barbosa (Juiz convocado

para substituir o Excelentíssimo Senhor Desembargador Saulo Henriques

de Sá e Benevides) e Eduardo José de Carvalho Soares (Juiz convocado

para  substituir  a  Excelentíssima  Senhora  Desembargadora  Maria  das

Graças Morais Guedes). 

Presente  ao  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor

Doutor Marcus Vilar Souto Maior, Procurador de Justiça.

Sala de sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal

de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 20 de março de 2018.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

R e l a t o r

10
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