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GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010720-14.2014.815.0011.
Origem : 5ª Vara Cível de Campina Grande.
Relator : Juiz Convocado Carlos Eduardo Leite Lisboa.
Apelante : Carlos Alberto Araújo Medeiros.
Advogadas : Laura Emília Lopes Aguiar (OAB/PB nº 19.247) e Thaís
Moura Estrela Dantas (OAB/PB nº 18.441).
1º Apelado : Jornal Correio da Paraíba LTDA.
Advogados : Paulo Guedes Pereira (OAB/PB nº 6.857) e outros.
2º e 3º Apelados : Televisão Borborema S/A e José Cláudio Oliveira.
Advogado : Rogério Varela (OAB/PB nº 9.359) e outro.
4º Apelado :  Rainha  Publicidade  e  Propaganda  LTDA  (Paraíba
Online).
Advogado :  Floriano  de  Paula  Mendes  Brito  Júnior  (OAB/PB  nº
12.176).

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA.
AUTOR  PRESO  POR  PORTE  ILEGAL  DE
ARMA DE FOGO. PORTAL DE INTERNET E
PROGRAMA  TELEVISIVO
SENSACIONALISTA  QUE  VEICULARAM
INFORMAÇÃO  ERRADA.  NARRATIVA
MIDIÁTICA  AFIRMANDO  QUE  O
DEMANDANTE ERA O MAIOR TRAFICANTE
DE  SEU  BAIRRO,  IMPUTANDO-LHE  A
ALCUNHA  DE  “TERROR  DO  MONTE
CASTELO”.  CONDUTA  JORNALÍSTICA
NEGLIGENTE.  DOCUMENTOS  DA
DELEGACIA  QUE  EVIDENCIAM
FACILMENTE  A  PRISÃO  POR  FATO
DIVERSO. NÍTIDO PREJUÍZO SOCIAL E DE
SUBSISTÊNCIA  AO  PROMOVENTE.  DEVER
DE INDENIZAR. AUSÊNCIA DE PROVA DOS
DANOS  MATERIAIS.  DANOS  MORAIS
CONFIGURADOS.  RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA  ENTRE  EMISSORA  E
JORNALISTA.  PORTAL DE  INTERNET  QUE
VEICULOU  MESMA NOTÍCIA ERRADA,  EM
AUTORIA  PRÓPRIA.  SITE  DIVERSO  QUE
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REPRODUZIU,  SEM  ALTERAÇÃO  DE
CONTEÚDO  E  COM  INDICAÇÃO  PRECISA
DA  FONTE  ORIGINÁRIA,  A  MESMA
NOTÍCIA.  RESPONSABILIDADE  AFASTADA.
PROVIMENTO PARCIAL.

- A atividade jornalística deve ser desempenhada com
responsabilidade,  sendo  obrigação  do  profissional
buscar  a  veracidade  da  informação,  mediante
elementos idôneos a lastrear sua divulgação. O erro
na  causa  da  prisão,  sobretudo  quando  veiculado
mediante  programa  sensacionalista  que  imputou
equivocadamente  a  alcunha  de  maior  traficante  do
bairro, gera danos à esfera patrimonial da vítima.

- Ausente elementos de prova aptos a demonstrar o
prejuízo material, não há como se acolher o pedido de
indenização por lucros cessantes.

- Configurados danos morais, deve a indenização ser
fixada  em  patamar  razoável,  observando-se  a
responsabilidade  solidária  entre  a  emissora  e  os
jornalistas  (Súmula nº  221 do Superior  Tribunal  de
Justiça).

- Não há que se atribuir o erro da narrativa a um dos
portais  de  notícias,  quando  verificado  que  apenas
reproduziu,  sem  alteração  de  conteúdo  e  com  a
autoria  devidamente  identificada,  notícia  já
estampada em outro sítio eletrônico.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade,
dar provimento parcial ao recurso apelatório, nos termo do voto do relator.  

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  por  Carlos  Alberto
Araújo Medeiros contra a sentença (fls. 255/259) proferida pelo Juízo da 5ª
Vara Cível de Campina Grande, que, nos autos da “Ação de Indenização por
Danos  Morais  e  Materiais”  ajuizada  pelo  recorrente  em  face  de  José
Cláudio  Oliveira,  da  Televisão Borborema S/A  e do  Jornal  Correio da
Paraíba LTDA e Paraíba Online, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Na peça de ingresso, o autor narrou que, no dia 25/03/2013, foi
preso, acompanhado de outras pessoas, como incurso no delito previsto no art.
14 da Lei nº 10.826/2003, que prevê o porte ilegal de arma de fogo. Aduziu,
porém, que, no programa do primeiro promovido, José Cláudio, denominado
“Patrulha  da  Cidade”  e  exibido  no  dia  seguinte  por  meio  de  canal  da
Televisão Borborema S/A,  houve reportagem jornalística que imputava  aos
presos a condição de “maiores traficantes do bairro Monte Castelo”.

Destacou que, por ser vendedor de churros, a ofensa a sua honra
arruinou os seus negócios, prejudicando o sustento de sua família, sobretudo a
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participação em festas infantis, arcando com prejuízo de cerca de R$ 150,00
(cento e cinquenta reais) por dia.

Enfatizou que a notícia veiculada foi republicada em diversos
portais da internet, contendo a seguinte informação:  “Carlos Alberto Araújo
Medeiros  (com  camisa)  estava  acompanhado  de  um  de  seus  comparsas,
Kleiton Olímpio Amorim dos Santos. Com a dupla a polícia apreendeu um
revólver calibre 38, duas pistolas, 23 cartuchos de munições diversas, mais
de  R$  4.000,00,  em  espécie,  191  pinos  para  embalar  cocaína  e  uma
motocicleta de cor preta”.

Ao  final,  pleiteou  a  condenação  dos  promovidos  em  danos
materiais, no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e danos morais
no mesmo valor.

Liminar  concedida,  determinando  que  os  demandados
exercessem o juízo de retratação, para narrar a imputação como porte ilegal de
arma de fogo (fls. 40/41).

Contestação apresentada pelo Jornal Correio da Paraíba LTDA
(fls.  60/69),  alegando a liberdade de imprensa e o direito  à informação da
população como garantias constitucionais, ressaltando a existência exclusiva
de  animus  narrandi.  Destacou  a  ausência  de  culpabilidade  quanto  ao  fato
divulgado.

Peça contestatória apresentada pela Televisão Borborema S/A
(fls.  76/87),  aduzindo  que  houve  a  publicação  de  matéria  baseada  em
informações  prestadas  pela  autoridade  policial.  Enfatizou  que  houve  o
induzimento a erro, destacando, porém, que o autor foi preso, não havendo
consequências jurídicas mais danosas pelo equívoco cometido, uma vez que a
imagem do autor foi maculada pelo simples fato da prisão.

Frisou que “a matéria foi veiculada em 26 de março de 2013,
contudo um dia após, a empresa ficou sabendo por outra autoridade policial
de que o crime que o autor teria sido preso não fora de tráfico de drogas,
razão  pela  qual  imediatamente  se  retratou  no  mesmo  programa  do  dia
posterior,  exibido no dia 27.03.2013”.  Sustentou a  ausência dos  requisitos
essenciais à configuração do dever de indenizar.

Contestação  apresentada  por  José  Cláudio  Oliveira  (fls.
96/107),  alegando,  preliminarmente,  sua  ilegitimidade  passiva,  por  ter
veiculado apenas um fato que já havia sido divulgado por vários meios de
comunicação, agindo exclusivamente no exercício de sua profissão. Destacou
o equívoco nos mesmos termos da defesa da Televisão Borborema S/A.

Peça defensiva ofertada pela Rainha Publicidade e Propaganda
LTDA (Paraíba Online) (fls. 112/125), alegando que “o que se tem é que os
primeiros  réus  (José  Cláudio,  TV  Borborema  LTDA  e  Portal  Correio)
publicaram notícia jornalística sobre o caso em tela, o que meramente fora
reproduzido  pelo  ‘Paraíba  Online’ com  menção  à  fonte  e  sem  qualquer
alteração de conteúdo”. Enalteceu seu exclusivo animus narrandi, destacando
a ausência de danos morais,  tendo em vista  que a imagem do promovente
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ficou  prejudicada  pela  própria  prisão,  com  a  apreensão  de  um arsenal  de
armas.

Réplica impugnatória (fls. 138/176; 178/191).

Sobreveio,  então,  sentença  de  improcedência,  cuja  ementa
assim restou redigida:

“REPARAÇÃO  CIVIL.  MATÉRIA  JORNALÍSTICA.
OFENSA  A  HONRA  E  A  IMAGEM.  DEVER  DE
INFORMAÇÃO.  NOTÍCIA  BASEADA  NAS
INVESTIGAÇÕES  POLICIAIS  APURADAS  ATÉ  A
PUBLICAÇÃO.  EXCESSO  NÃO  CONFIGURADO.
IMPROCEDÊNCIA.
A  Constituição  Federal  garante  a  liberdade  de
informação jornalística,  que  deve  ser  exercido  nos
limites  na  preservação  da  vida  privada,  da
intimidade, da honra e da imagem das pessoas.
Não evidenciados abusos, inverdades ou excesso das
colocações, não há que se falar em ofensa moral a
ensejar indenização por danos morais”.

Inconformado, o demandante interpôs Apelação (fls. 261/273),
alegando a necessidade de que a  imprensa verifique a procedência de suas
fontes  e  a  veracidade  de  suas  informações.  Frisa  a  irresponsabilidade  da
divulgação de  que o  apelante  seria  o  maior  traficante  do bairro  do Monte
Castelo,  quando,  na  verdade,  foi  preso  por  porte  ilegal  de  arma  de  fogo.
Enfatiza a existência de ato ilícito e do dever de indenizar os danos materiais e
morais, pugnando pelo provimento do apelo e reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (fls. 279/287; 289/295), pleiteando
o desprovimento recursal.

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
ofertou  parecer  (fls.  302),  opinando  pelo  prosseguimento  do  feito  sem
manifestação meritória.

É o relatório.

DECIDO.

Primeiramente,  cumpre  registrar  que  a  sentença  apelada  fora
prolatada após a vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo-se,
pois, observar os novos regramentos acerca dos requisitos de admissibilidade
dos meios de impugnação de decisão judicial, bem como da condenação em
honorários sucumbenciais recursais, conforme Enunciados Administrativos nº
3  e  7  do  Superior  Tribunal  de  Justiça.  Assim  sendo,  preenchidos  os
pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Como relatado, esta demanda gira em torno da noticiação de
informação errada sobre a prisão em flagrante do promovente, Carlos Alberto
Araújo  Medeiros.  No  programa  “A  Patrulha  da  Cidade”,  exibido  em
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26/03/2013, pela TV Borborema, o apresentador José Cláudio Oliveira assim
lançou as manchetes, na busca de “ibope” em torno da notícia:

“Daqui  a  pouco,  vocês  terão  a  possibilidade  de
acompanhar  comigo:  a  Polícia  Militar,  realizando
mais  uma  operação  na  Zona  Leste  de  Campina,
conseguiu  prender  dois  traficantes [ênfase
sensacionalista],  que  foram  pegos.  Inclusive,  os
Policiais acabaram apreendendo armas (…) olha aí
o  material  apreendido:  duas  pistolas,  uma  arma,
celular, dinheiro,  a droga, (…) Daqui a pouco, logo
após  o  intervalo  comercial,  vocês  terão  a
oportunidade de acompanhar comigo, aqui, todos os
detalhes.
[intervalo comercial]
Olha daqui a pouco você vai acompanhar comigo,
operação  da  Polícia  Militar  na  Zona  Leste  de
Campina acabou prendendo traficantes (…) eu estou
vendo aí, na imagem, dinheiro apreendido, celulares,
duas pistolas, um revólver, um ‘brinquedo de fazer
defunto calibre 38’, [oportunidade em que aparece a
imagem dos  dois  indiciados  presos  em flagrante],
munição,  está  aí  os  dois  elementos  (…)  daqui  a
pouco vocês terão a oportunidade de acompanhar os
detalhes aqui comigo.
(…)
Agora sim, a Polícia Militar, os homens comandados
pelo Coronel Souza Neto, realizando o trabalho de
rondas, trabalho preventivo na minha querida Zona
Leste  da cidade,  os  Policiais  acabaram prendendo
dois  traficantes,  um  deles  é  conhecido  como
‘Terror’, um verdadeiro  ‘Terror daquela área’, eles
foram capturados com armas, com drogas, celulares,
dinheiro,  quem vai  contar  a  história  para a  gente
agora é o Renato Diniz, vamos à matéria (…)
Olha Zé Cláudio, a equipe do Cabo Matias prendeu
ontem  à  tarde  aqui,  na  Zona  Leste,  dois  homens
acusados de tráfico de drogas e também posse ilegal
de arma de fogo. [momento em que é divulgada a
imagem dos dois presos algemados]. Foram presos o
Carlos  Alberto  Araújo  de  Medeiros  e  o  Kleiton
Olímpio  Amorim  dos  Santos.  Com  eles,  a  Polícia
apreendeu um revólver calibre 38, duas pistolas, 23
cartuchos de munições diversas, mais de R$ 4.000,00
em dinheiro, além de uma motocicleta de cor preta.
De acordo com a Polícia Militar, o Carlos Alberto é
um dos principais traficantes aqui da Zona Leste da
cidade. O flagrante foi feito ontem à tarde aqui na 1ª
DD do José Pinheiro” (Conteúdo do vídeo contido na
mídia constante na fls. 25; grifo nosso).
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No programa do dia 27/03/2013, foi veiculada nota de correção
das informações dadas na matéria do dia anterior, ressaltando-se que: 

“Nada  disso  de  ‘Terror  da  Zona  Leste  do  Monte
Castelo’ ficou comprovado, na Polícia Civil, porque
ficou apenas – inclusive, eles estavam com cerca de
R$ 4.000,00 em dinheiro, um dinheiro de trabalho,
um é mototaxista e o outro é comerciante – (…) e
eles  estavam  preocupados,  porque,  com  essa
repercussão, que saiu tanto no rádio, quanto na TV,
quanto na internet, ‘essa coisa toda’ (…) a gente está
aqui  fazendo  essa  observação,  ‘né’,  eles  já  estão
soltos, porque pagaram fiança apenas pelo porte de
arma, não estavam portando arma no momento (…)
as  armas  foram  encontradas  na  casa  deles.  Vai
responder pelo porte  de arma na justiça,  mas não
tem  nada  a  ver,  de  acordo  com  informações  da
Polícia Civil, como sendo ‘Terrores’ lá da Zona Leste
da  cidade” (Conteúdo  do  vídeo  contido  na  mídia
constante na fls. 25).

A notícia foi igualmente publicada pelo Portal Correio, tendo
sido reproduzida, sem qualquer alteração de conteúdo, com indicação de fonte,
em janela do “Paraíba Online” (fls. 20). Verifica-se, assim, basicamente três
condutas da exposição inverídica da notícia em torno do demandante, sendo
duas originárias, de autoria própria, (uma veiculada pelo Portal Correio e a
outra em programa do apresentador José Cláudio na TV Borborema) e outra,
reproduzindo matéria já veiculada, no Paraíba Online.

De um lado, observa-se, substancialmente, uma linha defensiva
de exercício regular do direito à informação, bem como de que a matéria foi
divulgada a partir do que foi narrado pela autoridade policial, procurando a TV
Borborema, José Cláudio Oliveira e o Portal Correio se eximirem de culpa,
atribuindo o erro aos agentes responsáveis pela prisão do demandante. A seu
turno,  o  Paraíba  Online  ressalta  ter  apenas  reproduzido,  sem  alteração  de
conteúdo,  matéria  divulgada  pelo  Portal  Correio,  indicando,  inclusive,  a
respectiva fonte.

Pois  bem,  de  antemão,  há  de  se  registrar  que  todos  os
promovidos possuem legitimidade passiva para figurar na presente lide,  na
medida em que um foi o apresentador de programa de cunho sensacionalista,
outra é a própria empresa de televisão em que veiculado e os outros dois são
sítios eletrônicos nos quais divulgadas matérias sobre o caso.

Há de se aplicar, em relação à TV Borborema, o Enunciado nº
221 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, “são civilmente responsáveis
pelo ressarcimento de dano, decorrente de publicação pela imprensa, tanto o
autor do escrito quanto o proprietário do veículo de divulgação”. E mais, a
responsabilidade é solidária, entre a emissora e os jornalistas, consoante se
observa do seguinte julgado:
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“RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO  INDENIZATÓRIA.
RESPONSABILIDADE  CIVIL.  DANOS  MORAIS.
IMAGEM.  IMPRENSA.  PROGRAMA
JORNALÍSTICO.  DEVER  DE  INFORMAÇÃO.
LIBERDADE  DE  IMPRENSA.  LIMITES.  ATO
ILÍCITO.  COMPROVAÇÃO.  REPORTAGEM  COM
CONTEÚDO  OFENSIVO.  REGULAR  EXERCÍCIO
DE  DIREITO.  NÃO  CONFIGURAÇÃO.
RESPONSABILIDADE  SOLIDÁRIA  DA
EMISSORA E DOS JORNALISTAS.  SÚMULA Nº
221/STJ.  CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  NÃO
OCORRÊNCIA.  MAGISTRADO  COMO
DESTINATÁRIO DAS PROVAS. INDEPENDÊNCIA
DAS  INSTÂNCIAS  CÍVEL  E  CRIMINAL.
QUANTIFICAÇÃO  DO  DANO
EXTRAPATRIMONIAL.
DESPROPORCIONALIDADE.  NÃO
CONFIGURAÇÃO.  REEXAME  DE  PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 
1. Enquanto projeção da liberdade de manifestação
de  pensamento,  a  liberdade  de  imprensa  não  se
restringe  aos  direitos  de  informar  e  de  buscar
informação,  mas  abarca  outros  que  lhes  são
correlatos, tais como os direitos à crítica e à opinião.
Por não possuir caráter absoluto, encontra limitação
no interesse público e nos direitos da personalidade,
notadamente à imagem e à honra, das pessoas sobre
as quais se noticia.
2.  Diferentemente  da  imprensa  escrita,  a
radiodifusão  consiste  em  concessão  de  serviço
público,  sujeito  a  regime  constitucional  específico,
que determina que a produção e a programação das
emissoras de rádio e televisão devem observar, entre
outros  princípios,  o  respeito  aos  valores  éticos  e
sociais da pessoa e da família (art. 221, IV, da CF).
3. A liberdade de radiodifusão não impede a punição
por  abusos  no  seu  exercício,  como  previsto  no
Código  Brasileiro  de  Telecomunicações,  em
disposição  recepcionada  pela  nova  ordem
constitucional (art. 52 da Lei nº 4.117/1962).
4.  Em  se  tratando  de  matéria  veiculada  pela
imprensa, a responsabilidade civil por danos morais
exsurge  quando  fica  evidenciada  a  intenção  de
injuriar, difamar ou caluniar terceiro.
5. No caso vertente, a confirmação do entendimento
das  instâncias  ordinárias  quanto  ao  dever  de
indenizar  não  demanda  o  reexame  do  conjunto
probatório,  mas  apenas  a  sua  valoração  jurídica,
pois os fatos não são controvertidos.
6.  Não  configura  regular  exercício  de  direito  de
imprensa, para os fins do art. 188, I, do CC/2002,
reportagem  televisiva  que  contém  comentários
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ofensivos  e  desnecessários  ao  dever  de  informar,
apresenta  julgamento  de  conduta  de  cunho
sensacionalista,  além  de  explorar  abusivamente
dado inverídico relativo à embriaguez na condução
de  veículo  automotor,  em  manifesta  violação  da
honra e da imagem pessoal das recorridas.
7. Na hipótese de danos decorrentes de publicação
pela imprensa, são civilmente responsáveis tanto o
autor da matéria jornalística quanto o proprietário
do veículo de divulgação (Súmula nº 221/STJ).  Tal
enunciado não se restringe a casos que envolvam a
imprensa escrita, sendo aplicável a outros veículos
de  comunicação,  como  rádio  e  televisão.
Precedentes.
(…)”.
(STJ,  REsp  1652588/SP,  Rel.  Ministro  RICARDO
VILLAS  BÔAS  CUEVA,  TERCEIRA  TURMA,
julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017).

- Dos Elementos de Responsabilidade

De início, frise-se que a conduta da Paraíba Online de apenas
promover reprodução, sem alteração de conteúdo e com identificação de fonte
e autoria por outro veículo de comunicação, apenas corresponde ao regular
exercício da narrativa jornalística. 

No  mesmo  sentido,  reconhecendo  a  ausência  de  conduta
culposa a ensejar a responsabilidade, quando reproduzida na íntegra e com
identificação da autoria, confira-se o julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO.  REPRODUÇÃO  EM
BLOG  DE  NOTÍCIA  ESCRITA  POR  TERCEIRO.
INEXISTÊNCIA  DE  ATO  ILÍCITO.  Réus  que  se
limitaram  a  reproduzir  em  blog  veiculado  na
internet,  a  matéria  escrita  por  terceiro,  a  quem
expressamente atribuíram a autoria, sem manifestar
qualquer  juízo  de  valor.  Ausência  de  ato  ilícito  a
gerar o dever de indenizar. Improcedência da ação
mantida.  Precedentes  da  câmara.  Apelação  cível
desprovida”. 
(TJRS;  AC  0312406-14.2016.8.21.7000;  Porto
Alegre;  Décima  Câmara  Cível;  Relª  Desª  Catarina
Rita  Krieger  Martins;  Julg.  24/11/2016;  DJERS
02/12/2016)

Logo,  não  há  que  se  atribuir  o  erro  da  narrativa  ao  Paraíba
Online, posto que cometido por outro veículo de comunicação, cujos créditos
pela  notícia  foram  devidamente  identificados  no  sítio  eletrônico  de
comunicação de menor porte.
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Como  destacado,  à  exceção  da  Paraíba  Online,  os  demais
demandados alegam uma pretensa exculpante, atribuindo responsabilidade a
terceiro,  consubstanciando,  pois,  fato  impeditivo  do  direito  autoral,  a  ser
provado pelos réus nos termos do art. 333, inciso II, do Código de Processo
Civil de 1973 (atual art. 373, II, do CPC/2015).

Ora, atribuem genericamente a informação aos agentes policiais
responsáveis  pela  prisão  do  demandante.  Entretanto,  pelos  documentos
produzidos  na  Delegacia  (fls.  17/19;  34/38),  verifica-se  que,  bastava  ser
minimamente diligente na averiguação da informação jornalística, que se teria
evitado o erro cometido. Para tanto, era possível obter cópia ou, não sendo
viável,  confirmar o fato com a  autoridade  policial,  gravando a informação
obtida ou tomando para si alguma outra prova, específica e não genérica, de
que aquela narrativa foi repassada pelo agente público.

Trata-se, pois, de conduta jornalística negligentemente formada
e  que  transformou  por  completo  a  vida  de  um cidadão.  Não  há  como se
acolher  a  tese  de  que  o  simples  fato  da  prisão  já  desencadeou  todas  as
consequências negativas à imagem do autor. Isso porque a causa da prisão é de
suma irrelevância para se calcular qual o prejuízo social e de subsistência. 

Ora, uma pessoa que é presa por porte ilegal de arma de fogo
vai ter um ostracismo quase insignificante perto de outra, flagrada em suspeita
de ser um dos maiores traficantes da cidade de Campina Grande, conhecido
como “Terror do Monte Castelo”, sendo presa com seu comparsa, filmados e
fotografados em posição da qual se presumem algemados, noticiados como
portadores  de  diversas  armas  de  fogo,  dinheiro  em espécie  e  “pinos  para
embalar cocaína”.

Não é preciso se imaginar cenário muito diverso do cotidiano
dos demais  cidadãos.  Basta  pensar  num exemplo hipotético de  alguém ser
preso por embriaguez ao volante e ser noticiada, em mídia sensacionalista, que
a  prisão  ocorreu  por  homicídio.  A diversidade  de  causa,  ainda  que  o  fato
jurídico “prisão” seja verdadeiro, é de extrema importância para a imagem de
uma pessoa.

O prejuízo no erro da narrativa da causa, por si só, já é capaz de
produzir dano além do que a veracidade da prisão. É ainda mais acentuado
quanto a notícia equivocada é anunciada em programa sensacionalista, que se
utiliza do apelo em diversas passagens chamando a atenção do telespectador
para  que  continue  assistindo  porque  nos  próximos  blocos  será  tratada
informação “fantástica”. 

Ainda que, no dia seguinte, ocorra a retratação, em expressões
bem mais  singelas  do que  a  propaganda e  a  estória  montada para  gerar  a
audiência,  não  se  repara  simplesmente  o  dano  provocado  com  o
reconhecimento  do  erro,  posto  que  perdurará  no  imaginário  social  a  falsa
notícia veiculada.

Assim,  encontram-se  presentes  os  elementos  de
responsabilidade  dos  arts.  186 e  927 do Código  Civil,  na  medida  em que
cometeram  conduta  negligente  na  obtenção  de  informações  jornalísticas,
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causando danos à esfera do autor, sendo imperiosa a correspondente reparação,
inexistindo conduta de mero exercício regular do direito (art. 188, I, CC).

- Dos Danos Materiais

Como é cediço,  em se tratando de danos materiais,  a vítima
deve  comprovar  de  forma  idônea  os  elementos  de  responsabilidade,  em
especial  os  prejuízos,  seja  sob  o  título  de  danos  emergentes  ou  lucros
cessantes, que efetivamente sofreu.

Em sede de reparação material de atos ilícitos, não há que se
falar em danos hipotéticos ou presumidos, devendo existir acervo probatório
suficiente  a  demonstrar,  no  caso  de  lucros  cessantes  por  paralisação  de
atividade profissional,  o período de impedimento laboral e a  renda mensal
média e aproximada do prejudicado.

Assim sendo,  para  a  demonstração  de  danos  materiais,  há  a
necessidade de prova idônea a possibilitar a realização de um juízo cognitivo
de  certeza  acerca  da  exata  extensão  e  efetiva  ocorrência  dos  prejuízos
alegados.

Sobre  o  tema,  a  jurisprudência  é  pacífica,  consoante  se
depreende dos julgados:

“APELAÇÕES  CÍVEIS.  COMPRA  E  VENDA.
ATRASO SIGNIFICATIVO NA ENTREGA DA OBRA.
INDENIZAÇÃO  POR  DANO  MATERIAL.
AUSÊNCIA  DE  PROVA  IDÔNEA.  PERDAS  E
DANOS.  INVIABILIDADE.  DANO  EVENTUAL  E
HIPOTÉTICO.  INDENIZAÇÃO  POR  DANO
MORAL. QUANTIFICAÇÃO. MANTIDOS. 
1. A manutenção do contrato de compra e venda pelo
adquirente, mesmo ante o atraso na obra, autoriza a
compensação prevista no termo de compromisso de
ajustamento-TAC.
2.  Inviável  a indenização por danos materiais  por
ausência de prova idônea a embasar a pretensão.
3.  Demonstrado, no caso, o significativo atraso na
entrega  da  unidade  habitacional  e  os  danos
extrapatrimoniais  decorrentes  resta  configurado  o
dever  de  indenizar.  Mantida  a  quantificação,  pois
atende aos critérios da razoabilidade e adequação.
4. Para indenização por perdas e danos é essencial a
prova  de  dano  efetivo,  certo,  atual  e  subsistente.
Inviável o deferimento da reparação forte em dano
eventual  e/ou  hipotético,  sem suporte  na  realidade
em exame.
5. Honorários que atendem o disposto no art. 21 do
CPC.
6. Compensação. Possibilidade. Súmula 336 do STJ.
APELAÇÕES  DESPROVIDAS.  (Apelação  Cível  Nº
70050046598, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de
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Justiça  do  RS,  Relator:  Glênio  José  Wasserstein
Hekman, Julgado em 27/11/2013)”.
(TJ-RS - AC: 70050046598 RS , Relator: Glênio José
Wasserstein  Hekman,  Data  de  Julgamento:
27/11/2013,  Vigésima  Câmara  Cível,  Data  de
Publicação:  Diário  da  Justiça  do  dia  03/12/2013).
(grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO CIVIL - AÇÃO DE
REPARAÇÃO  DE  DANOS  -  IGREJA  -
RESPONSABILIDADE  CIVIL  -  ACIDENTE  -
TRABALHADOR  VOLUNTÁRIO  -  SEQUELA  -
PERDA  DA  VISÃO  -  EQUIPAMENTO  DE
SEGURANÇA - TOMADOR DO SERVIÇO - DANOS
FÍSICOS E MORAIS - NEGLIGÊNCIA E DESCASO
-  DANOS  MATERIAIS  -  NECESSIDADE  DE
PROVA. Ainda que não esteja obrigado às normas de
proteção  da  legislação  trabalhista,  aquele  que
solicita  e  toma  serviços  gratuitos  pode  ser
responsabilizado civilmente mediante prova de danos
físicos e morais causados ao obreiro, decorrentes de
sua  omissão  de  cuidado  e  reciprocidade  com  o
voluntário. O arbitramento do valor da indenização
deve,  por  um  lado,  compensar  a  vítima,  sem
promover enriquecimento indevido, por outro, punir
e  desestimular  o  ofensor,  para  que  não  reitere  o
comportamento danoso. Para a reparação dos danos
materiais,  é  imprescindível  a  prova  do  efetivo
prejuízo.  v.v  Para que  surja  o  dever  de  indenizar,
devem ser verificados os requisitos alusivos a prática
de ato ilícito, dano e nexo de causalidade”.
(TJ-MG  -  AC:  10515100029815001  MG,  Relator:
Manoel  dos  Reis  Morais,  Data  de  Julgamento:
04/08/2015, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL,
Data de Publicação: 14/08/2015). (grifo nosso).

No caso em apreço, observa-se que, apesar da alegação de que
perdeu um rendimento diário de R$ 150,00 (cento e  cinquenta reais),  pela
venda de churros em festas infantis, não há elementos suficientes a comprovar
tal situação, sendo insuficientes, sobretudo pela ausência de mínima prova do
rendimento auferido, as fotografias de fls. 22/24.

- Dos Danos Morais

Em se configurando conduta negligente na divulgação de fato
criminoso grave equivocadamente imputado ao autor,  entendo existente um
ato ilícito de responsabilidade da TV Borborema, de José Cláudio Oliveira e
do Portal Correio, da qual surge natural prejuízo de ordem moral.

Há  de  se  registrar  que,  conforme  uníssono  entendimento
jurisprudencial e doutrinário,  existem hipóteses excepcionais de indenização
por dano moral, em que a falta de respeito à dignidade humana apresenta-se de
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tal forma evidente que a consequência de atos com tais características deflui
da ordem natural dos acontecimentos.

Nesses casos,  em face da clarividência dos eventos danosos,
bastaria provar o fato originário e o seu respectivo nexo causal com o prejuízo
verificado. Não se trata de uma presunção legal de existência de dano, mas de
uma consequência natural, de um fato lógico que não pode ser ignorado pelo
julgador. É o que se observa neste caderno processual.

Com  relação  à  fixação  do  montante  indenizatório,  frise-se,
inicialmente,  que  o  valor  estipulado  não  pode  ser  ínfimo  nem  abusivo,
devendo ser proporcional à dupla função do instituto do dano moral, quais
sejam: a reparação do dano, buscando minimizar a dor da vítima; e a punição
do ofensor, para que não volte a reincidir.

A quantificação do dano moral deve atender a critérios como a
extensão  do  dano,  a  condição  de  seu  causador,  bem  como  a  da  vítima,
atentando para o aspecto pedagógico da indenização, isto é, deve servir  de
advertência para que potenciais causadores do mesmo mal se abstenham de
praticar tais atos.

Nesse contexto, tendo em vista a gravidade da conduta ilícita
cometida em face do autor, revestindo-se de elevada potencialidade lesiva para
o próprio setor de informação social em que veiculada, bem como em atenção
às circunstâncias do caso concreto, considero o valor de R$ 15.000,00 (quinze
mil reais) totais, a ser suportado R$ 10.000,00 (dez mil reais) solidariamente
entre Televisão Borborema S/A e José Cláudio Oliveira, e R$ 5.000,00 (cinco
mil reais) pelo Jornal Correio da Paraíba LTDA (Portal Correio).

- Conclusão

Por tudo o que foi exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL
AO APELO, para o fim de reformar a sentença vergastada, para  JULGAR
PARCIALMENTE  PROCEDENTES  OS  PEDIDOS  INICIAIS,
condenando,  por  danos  morais  em  favor  do  demandante,  a  Televisão
Borborema S/A e José Cláudio Oliveira, solidariamente, ao pagamento de R$
10.000,00 (dez mil reais), e o Jornal Correio da Paraíba LTDA (Portal Correio)
ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% ao
mês,  a partir do evento danoso, e correção monetária,  pelo INPC, desde o
presente arbitramento.

Em  razão  da  modificação  do  julgado,  bem  como  havendo
reciprocidade na sucumbência quanto ao autor e a Televisão Borborema S/A,
José  Cláudio  Oliveira  e  Jornal  Correio  da  Paraíba  LTDA,  condeno-os  ao
pagamento de custas e honorários advocatícios (incluídos os recursais),  pro
rata,  estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
com fundamento nos arts. 85, §§ 2º e 11º e 86 do Código de Processo Civil de
2015.

É COMO VOTO.
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  Participaram do julgamento,  o  Exmo. Dr. Carlos Eduardo
Leite  Lisboa,  juiz  convocado,  com jurisdição  limitada,  em substituição  ao
Exmo Des,  Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, Exmo, Dr.  Aluisio  Bezerra
Filho, juiz convocado, com jurisdição plena, em substiruição ao Exmo Des.
Abraham Lincoln  da  Cunha  Ramos  e  o  Exmo.  Des.  Luiz  Silvio  Ramalho
Júnior. 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
fevereiro de 2018.

Carlos Eduardo Leite Lisboa
Juiz Convocado Relator

Apelação Cível nº 0010720-14.2014.815.0011 13


