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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GAB. DO DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001147-77.2017.815.0000
ORIGEM               : 5ª Vara Cível da Comarca da Capital
RELATOR :  Aluízio Bezerra Filho – Juiz Convocado para substituir o
Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
APELANTE :  PB Agora 
ADVOGADO : Rafael Lucena Evangelista de Brito – OAB/PB 14.416
APELADO : Olavo Cruz Neto
ADVOGADO        : Martinho Cunha Melo Filho – OAB/PB 11.086

DIREITO CIVIL – Apelação Cível – Ação de
indenização por danos morais – Sentença –
Procedência  parcial  –  Irresignação  do
demandado  –  Matéria  que  atribuiu  ao
promovente  a  prática  de  crime  eleitoral  –
Similaridade do nome do demandante com
o  verdadeiro  envolvido  no  esquema  de
compra  de  votos  do  caso  “Concorde”  –
Situação experimentada que tem o condão
de expor a parte a dor, vexame, sofrimento
e constrangimento perante terceiros – Dano
moral – Caracterização – Errata da notícia
publicada  no  mesmo  dia  –  Condão  de
minimizar  a  extensão  do  dano  ocorrido  –
Minoração do  quantum indenizatório fixado
– Provimento parcial. 

-  Analisando o texto levado a público pelo
blog de notícias, percebe-se que a matéria
jornalística atribuiu ao promovente a prática
de crime eleitoral,  tendo o seu nome sido
envolvido no esquema de compra de votos
do caso “Concorde”.
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-  Não  há  como  negar  que  a  situação
experimentada pelo autor teve o condão de
lhe  expor  a  vexame,  sofrimento,
constrangimento  perante  terceiros  e  dor
íntima,  visto  que  não  se  tratou  de  uma
matéria que narrou e informou à sociedade
um fato cotidiano,  mas sim um escândalo
criminoso  com  repercussão  nacional  que
atribuiu a autoria do delito a quem não tinha
qualquer relação com a situação.

V I S T O S, relatados e discutidos estes
autos acima identificados,

A C O R D A M, em Segunda Câmara Cível
do  Tribunal  de  Justiça,  por  votação  uníssona,  dar  parcial  provimento  à
apelação cível, nos termos do voto do Relator e da súmula de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por
PB AGORA, em face de OLAVO CRUZ NETO, irresignado com os termos da
sentença proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca da
Capital que,  nos autos da ação de indenização por  danos  morais,  julgou
procedente em parte o pedido deduzido na exordial, por entender que o ato
equivocado praticado pelo demandado gerou dano de ordem moral ao autor,
posto  que  teve  seu  nome  exposto  indevidamente  à  prática  criminosa  de
compra de votos, causando-lhe humilhações e constrangimentos, além de ter
sua honra afetada, por ter sido denigrida. Com isso, condenou o promovido a
indenizar o autor em R$ 20.000,00 (vinte mil reais),  acrescido de juros de
mora e correção monetária. Custas e honorários advocatícios a cargo do réu,
estes últimos fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Irresignado, o demandado interpôs recurso
de apelação às fls. 153/161, defendendo que a retratação operada com a
Errata publicada no mesmo dia em que a notícia havia sido disponibilizada na
internet, corrigindo o equívoco ocorrido em razão da similaridade do nome do
envolvido  no  caso,  qual  seja,  Olavo  Cruz  Lira,  foi  capaz  de  afastar  a
ocorrência  de  dano,  ainda  mais  porque  a  matéria  não  teve  o  intuito
difamatório. Subsidiariamente, requer a minoração da quantia fixada a título
de indenização. Por fim, argui ser beneficiária da gratuidade judiciária e que
por isso a condenação na verba sucumbencial advocatícia deve ser afastada.

Contrarrazões  às  fls.  167/178,  afirmando
que o próprio apelante admitiu ter praticado o ato ilícito e que se limitou a
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defender que tomou medidas a fim de corrigir  o equívoco, mas quando a
correção veio à tona,  a mácula já havia se consumado,  posto que o seu
nome já havia sido envolvido em um caso de polícia.

Instada  a  se  manifestar,  a  Douta
Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo  prosseguimento  do  recurso  sem
manifestação  de  mérito,  porquanto  ausente  interesse  público  que  torne
necessária a intervenção Ministerial (fl. 186).

É o que interessa a relatar.

V O T O

De  início,  cumpre  ressaltar  ser
incontroverso entre os litigantes de que o fato narrado na matéria levada a
público no blog recorrente não diz respeito à pessoa do autor.

Assim, o ato ilícito fora, de fato,  praticado
pelo demandado.

Há  de  se  aferir,  então,  se  tal  ato  teve  o
condão de gerar dano à honra e moral do promovente.

Pois bem.

Da matéria constou:

“… o  empresário  Olavo  Cruz  Neto,  um  dos
envolvidos no famoso “caso concorde”, também fez
parte da cúpula que financiou a campanha do ex-
prefeito  de  João Pessoa,  Ricardo Coutinho (PSB)
em 2008. O empresário doou uma quantia de 8 mil
em espécie para auxiliar na campanha socialista e
contribuiu  explicitamente  para  a  derrota  do
candidato  João  Gonçalves,  apoiado  pelo  então
Governador  da  Paraíba,  Cássio  Cunha  Lima
(PSDB).  O  empresário,  pego  em  flagrante  pela
polícia  federal  engloba  a  lista  de  acusados que
jogaram  pela  janela  do  edifício  Concorde  quase
meio milhão de reais para livrar o flagrante.

O fato foi registrado em 2006, a poucos dias da
eleição estadual, quando fiscais da Justiça Eleitoral
encontraram  na  sala  do  empresário  diversos
indícios de que no local funcionava um escritório de
campanha e núcleo de compra de votos para o ex-
governador cassado.
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Apesar de saber da ligação do empresário com
o crime eleitoral, Ricardo Coutinho, que sempre foi
averso  a  escândalos,  recebeu  a  doação  do
empresário sem nenhum questionamento...” (grifei).

Analisando  o  texto  levado  a  público  pelo
blog de notícias, percebe-se que a matéria jornalística atribuiu ao promovente
a prática de crime eleitoral, tendo o seu nome sido envolvido no esquema de
compra de votos do caso “Concorde”.

Ora,  não  há  como  negar  que  a  situação
experimentada pelo autor teve o condão de lhe expor a vexame, sofrimento,
constrangimento perante terceiros e dor íntima, visto que não se tratou de
uma matéria que narrou e informou à sociedade um fato cotidiano, mas sim
um escândalo criminoso com repercussão nacional que atribuiu a autoria do
delito a quem não tinha qualquer relação com a situação.

Em casos semelhantes, no mesmo sentido,
entenderam Tribunais pátrios. Veja-se:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR  DANOS  MORAIS  -  NOTÍCIA DIVULGADA
PELA IMPRENSA - IMPUTAÇÃO EQUIVOCADA
DE CRIME - ATO ILÍCITO - CONFIGURAÇÃO -
INDENIZAÇÃO  DEVIDA. A  publicação,  por
empresa  jornalística,  de  notícia  que  contém
informações  inverídicas,  atribuindo  ao  autor  a
autoria de crime que ele não cometeu, configura ato
ilícito  que enseja o dever  de indenizar."  (TJMG -
Apelação  Cível  1.0672.13.015951-6/001,
Relator(a):  Des.(a)  Luciano  Pinto  ,  17ª  CÂMARA
CÍVEL,  julgamento em 27/08/2015,  publicação da
súmula em 04/09/2015). (grifei).

E,

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE
DANOS  MORAIS  -  MATÉRIA  JORNALÍSTICA  -
NOTÍCIA  DE  CRIME  ENVOLVENDO  A  PARTE
AUTORA -  COMPROVAÇÃO  -  DANO  MORAL -
EXISTÊNCIA.
-  A reportagem  elaborada  pela  ré causou  danos
morais à parte autora, pois denegriu a sua imagem
e honra no local onde reside, com a divulgação de
notícia de que a parte autora estaria envolvida em
um fato criminoso sem a devida comprovação.
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-  O  valor  da  indenização  por  danos  morais  em
virtude  da  veiculação  de  informação  jornalística
equivocada  e  ofensiva  deve  ser  fixado  com
prudência, segundo os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade,  mostrando-se  apto  a  reparar,
adequadamente,  o  dano  suportado  pelo  ofendido,
servindo,  ainda,  como  meio  de  impedir  que  o
condenado  reitere  a  conduta  ilícita.   (TJMG  -
Apelação  Cível   1.0313.11.001971-5/001,
Relator(a):  Des.(a)  Evandro  Lopes  da  Costa
Teixeira  ,  17ª  CÂMARA  CÍVEL,  julgamento  em
23/02/2017, publicação da súmula em 09/03/2017).
(grifei).

Porquanto, resta caracterizada a ocorrência
de dano ao  autor,  todavia,  há  de  se  reconhecer  ter  havido  minoração do
impacto danoso, quando o réu/apelante tirou do ar o noticiário e apagou todos
os registros, publicando retratação intitulada de ERRATA.

Por  tal  motivo,  entendo  ser  cabível  a
redução do  quantum fixado na sentença a título de indenização por danos
morais, em atenção ao grau de repercussão do evento danoso, bem como
aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

É que a finalidade da indenização é a de
compensar o ofendido pelo constrangimento indevido que lhe foi imposto e,
por outro lado, desestimular a prática de atos semelhantes.

Ante  às  considerações  tecidas,  DOU
PARCIAL  PROVIMENTO ao  recurso  de  apelação  cível  interposto,  para
reduzir  o valor da indenização por danos morais a R$ 5.000,00 (cinco mil
reais),  bem como para consignar  que,  em face do réu ser  beneficiário da
gratuidade judiciária, como consta à fl. 12 do apenso, as verbas referentes às
custas  e  honorários  advocatícios  sucumbenciais  devem ter  a  exigibilidade
suspensa, pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 12, caput, da Lei
n. 1060/50.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Luíz Silvio
Ramalho Júnior.

Participaram do julgamento, o Exmo.  Des.
Luíz Silvio Ramalho Júnior, o Exmo Dr. Aluízio Bezerra Filho, juiz convocado
com jurisdição plena,  em substituição ao  Exmo.  Des.  Abraham Lincoln  da
Cunha Ramos, e o Exmo.  Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
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Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Lúcia
de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 27 de março de 2018.

Dr. Aluízio Bezerra Filho 
Relator - Juiz Convocado
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