
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CÍVEL N° 0091819-21.2012.815.2001 - 15a Vara Cível da Capital
Relator :  Dr.  João Batista  Barbosa,  Juiz  convocado  em substituição  ao  Des.  Saulo
Henriques de Sá e Benevides
Apelante : Paula Roberta Queiroz Veloso
Advogado : Roberto Dimas Campos Júnior (OAB/PB 17.594)
Apelado : Júnior Campos
Advogado : Ana Patrícia Ramalho de Figueiredo (OAB/PB 11.666)

AÇÃO  ORDINÁRIA  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS
MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA. NARRAÇÃO DE
FATO. NOTÍCIA  INVERÍDICA. NÃO COMPROVAÇÃO
AUSÊNCIA  DE  OFENSA  PESSOAL.   DANO  MORAL
INEXISTENTE. DESPROVIMENTO.  

O  dever  de  veracidade  ao  qual  estão  vinculados  os  órgãos  de
imprensa não deve consubstanciar-se dogma absoluto, ou condição
peremptoriamente  necessária  à  liberdade  de  imprensa,  mas  um
compromisso  ético  com  a  informação  verossímil,  o  que  pode,
eventualmente,  abarcar  informações  não totalmente  precisas.  Com
efeito, na reportagem objeto do dissenso entre as partes, vislumbra-se
simples  e  regular  exercício  de  direito,  consubstanciado em crítica
jornalística própria de estados democráticos, razão pela qual o autor
deve, como preço módico a ser pago pelas benesses da democracia,
conformar-se  com  os  dissabores  eventualmente  experimentados.
Recurso especial provido. (STJ – Resp 680794/PR – Rel. Min. Luis
Felipe Salomão – Quarta Turma – 29/06/2010)

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.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  Paula  Roberta
Queiroz Veloso  contra sentença de fls. 84/88 que, nos autos da Ação Indenizatória por
dano moral movida pela apelante em desfavor de Júnior Campos, julgou improcedente
o  pedido  de  indenização  por  entender  que  a  matéria  jornalística  não  ultrapassa  a
narrativa do fato ocorrido.
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Na apelação de fls. 90/100, a recorrente pleiteia a reforma do
decisum para  julgar  procedente  o  pedido  inicial,  alegando  que   restou  devidamente
comprovado o ato ilícito do jornalísta promovido, uma vez que publicou informação
inverídica a respeito da apelante – afirmando ser a autora funcionária fantasma, quando
a mesma sempre exerceu fielmente sua função que ocupava no Estado. 

 
O  apelado  não  apresentou  contrarrazões  pugnando  pelo

desprovimento do recurso. (fls. 103/107)

A  Procuradoria  de  Justiça,  em  parecer  de  fls.  114/116,  não
opinou sobre o mérito.

É o relatório.

VOTO

A  promovente,  em  sua  exordial,  afirma  que  o  jornalista
promovido teria afrontado os arts. 5o, V, X da CF/88 incorrendo em ato ilícito passível
de  reparação  por  dano moral  uma vez  que divulgou em seu  blog  lista  de  supostos
funcionários  "fantasmas"  do  Estado  da  Paraíba,  na  qual  constava  o  nome  da
promovente.  Afirma  que  tal  notícia  era  inverídica,  uma  vez  que  a  autora  sempre
cumpriu com seus deveres de servidora, exercendo fielmente a função que ocupava no
Estado. 

Em sua defesa,  o  promovido  afirma  que  a  matéria  divulgada
possuía exclusivo cunho informativo e o blog do réu apenas reproduziu informação já
veiculada em outros sites de imprensa local, tais como "uol.com.br" e"pbagora.com.br".
Aduz, ainda, que a promovente não comprovou que a notícia era inverídica, pois não há
nos autos  prova  de  que se tratava  de  funcionária  assídua  como afirma  na  exordial,
tampouco do dano moral sofrido. 

Dirimindo a controvérsia, o Juízo a quo julgou improcedente o
pedido.

Pois bem. Não merece reforma o decisum.

De se ressaltar, inicialmente, que a Carta Magna faz referência
tanto à liberdade de imprensa quanto à inviolabilidade da vida privada da pessoa, ambos
direitos  fundamentais,  em consonância  com os  artigos  5º,  IX,  X  e  XIV,  e  220  da
Constituição  Federal.  Destarte,  mister  que  se  encontre  equilíbrio  entre  os  referidos
princípios,  eis  que  aparentemente  conflitantes.  Sobre  o  tema,  José  Afonso da  Silva
leciona:

É nesta que se centra a liberdade de informação, que assume características
modernas, superadoras da velha liberdade de imprensa. Nela se concentra a
liberdade  de  informar  e  é  nela  ou  através  dela  que  se  realiza  o  direito
coletivo à informação, isto é, a liberdade de ser informado. Por isso é que a
ordem jurídica lhe confere um regime específico, que lhe garanta a atuação
e lhe coíba os abusos. 

A propósito da liberdade de imprensa, cabe recordar as palavras de Marx:
"A imprensa livre é o olhar onipotente do povo, a confiança personalizada
dopovo nele mesmo, o vínculo articulado que une o indivíduo ao estado e ao
mundo,  a  cultura  incorporada  que  transforma  lutas  materiais  em  lutas
intelectuais, e idealiza suas formas brutas. É a franca confissão do povo a si
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mesmo, e sabemos que o poder da confissão é o de redimir. A imprensa livre
é o espelho intelectual no qual o povo se vê,  e a visão de si  mesmo é a
primeira confissão da sabedoria". (Curso de Direito ConstitucionalPositivo,
8aed, SP: Malheiros,p. 223)

No  caso  presente,  basta  uma  simples  análise  da  reportagem
publicada para constatar que a matéria apenas expôs objetivamente os fatos, divulgando
lista de supostos funcionários "fantasmas", cuja informação também constava em outros
sites de notoriedade, a exemplo do "uol.com.br" e "pbagora.com.br", com destaque para
a investigação realizada pelo Ministério Público Estadual a este respeito, (fls. 56 e57)

Ademais, em nenhum momento houve referência específica ao
nome da autora da demanda, o qual fazia parte de uma relação bem extensa conforme se
verifica  do  documento  de  fls.  24/26.  Tampouco  foram feitos  comentários,  qualquer
juízo de valor ou crítica.

Por  fim,  como  bem  apontou  o  promovido  em  sua  defesa,  a
parteautora não comprovou que a notícia era inverídica, muitos menos o dano moral
sofrido. 

Bem  por  isso,  não  vislumbro  estar  corroborada  hipótese  de
abuso de direito perpetrado pela requerida a fim de ensejar o dever de indenizar. 

Corroborando, colaciono julgados do nosso Tribunal de Justiça
que assim se pronunciaram:

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VEICULAÇÃO DE IMAGEM
DO AUTOR EM REPORTAGEM POLICIAL DE ÂMBITO NACIONAL.
OPERAÇÃO  DA  POLÍCIA  FEDERAL.  DESARTICULAÇÃO  DE
GRUPOS CRIMINOSOS. MATÉRIA QUE SE LIMITA A NARRAR OS
FATOS E A  DIVULGAR AS IMAGENS E INFORMAÇÕES CEDIDAS
PELA  POLÍCIA.  ANIMUS  NARRANDI.  OFENSA  NÃO
CONFIGURADA.  DESPROVIMENTO  DO  RECURSO. Os  direitos  de
liberdade de manifestação do pensamento e informação,  bem assim o da
preservação  da  intimidade,  privacidade  e  honra,  devem  co-existir
harmonicamente, respeitada a proporção de seu exercício, de forma a não
caracterizar injustificado endurecimento contra a imprensa censura e, por
outro, o desrespeito à dignidade da pessoa humana. [...] deve o magistrado,
nessa  hipótese,  realizar  o  juízo  de  ponderação  dos  valores
constitucionalmente em conflito, deforma a propiciar a solução mais justa e
razoável para o caso concreto". 1 no caso, as imagens foram cedidas por
instituição de alta  credibilidade (polícia federal), como resultado de quase
um anode investigações, daí porque não teria como a recorrida contar como
duvidosa a informação (mídia) que lhe fora repassada. Portanto, o teor da
reportagem demonstra que não houve qualquer desvio da perseguição do
interesse público. Não foram inseridas afirmativas falsas ou distorcidas dos
fatos,  sendo  que  os  profissionais  envolvidos  limitaram-se  a  narrar  o
ocorrido,  de  acordo  com  as  informações  repassadas  pelas  autoridades
policiais, o que afasta a ilegalidade apontada pelo autor.  Outrossim, "a
diligência que se deve exigir da imprensa, de verificar a informação antes
de divulgá-la, não pode chegar ao ponto de que notícias não possam ser
veiculadas  até  que  haja  certeza  plena e  absoluta  da  sua veracidade. O
processo de divulgação de informações satisfaz verdadeiro interesse público,
devendo ser célere e eficaz, razão pela qual não se coaduna com rigorismos
próprios de um procedimento judicial, no qual se exige cognição plena e
exauriente acerca dos fatos analisados2. Desprovimento do recurso.  (TJPB;

3



APL 0005190- 10.2013.815.2001; Quarta Câmara Especializada Cível; Rei.
Des. João Alves da Silva; DJPB 10/06/2016; Pág. 21) 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
MATÉRIA JORNALÍSTICA LESIVA À HONRA E À IMAGEM. DANO
INEXISTENTE.  LIBERDADE  DE  IMPRENSA  (INFORMAÇÃO).
NOTÍCIA VEICULADA QUE NÃO  TRAZ QUALQUER OFENSA AO
AUTOR.  TRANSMISSÃO  DE  FATOS  COM  RELEVÂNCIA  SOCIAL.
INFORMAÇÕES ORIUNDAS DE DOCUMENTOS OFICIAIS. ANIMUS
NARRANDI IDENTIFICADO. ATO ILÍCITO E ABUSO DE DIREITO
NÃO  CONFIGURA-  DOS.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO  DO  RECURSO.  A  indenização  por  danos  morais
apartir  de  matéria  jornalística  depende  da  constatação  do  propósito  de
macular a honra e a dignidade de quem é citado na reportagem veiculada,
em desvio da função exclusivamente narrativa. Entretanto, a promovida tão
somente divulgou o que constava na ocorrência policial que, por sua vez,
não estava sob segredo de justiça,  ^limitando-se a matéria jornalística a
noticiar fatos de interesse coletivo, conquanto ilustrada com fotografia da
residência da autora, agindo o veículo de mídia com o exclusivo intuito de
bem informar seus leitores sobre fato verídico, não constitui ato ilícito nem
implica abuso no exercício do direito constitucional de informação, i (tj-rs.
AC: 70059272062 RS, relator: miguel ângelo da Silva, data de julgamento:
26/11/2014, nona Câmara Cível, data de publicação: diário dajustiça do dia
28/11/2014).  A  reportagem,  apontada  como  ilícita,  tratou  de  divulgar
práticas criminosas,  com base em informações extraídas de documentos
oficiais, narrando fatos públicos e constantes em inquéritos e denúncias
policiais,  de  maneira  que,  o  programa  jornalístico  agiu  com  animus
narrandi  ou,  no  máximo,  com  animus  criticandi,  porém  despido  de
qualquer intenção de caluniar, difamar, injuriar ou praticar algum dano à
imagem e honra do demandante.  (TJPB; APL 0001455- 4.2012.815.0141;
Primeira Câmara Especializada Cível; Rei. Des. José Ricardo Porto; DJPB
02/03/2015; Pág. 16)

APELAÇÃO.  DIREITO  CONSTITUCIONAL.  RESPONSABILIDADE
CIVIL.  DANO  MORAL.  MATÉRIA  JORNALÍSTICADIVULGANDO
SUPOSTA   PRÁTICA  DE  CRIME.  AUSÊNCIA  DEABUSO  DE
DIREITO.  EXERCÍCIO  REGULAR  DO  DIREITO  DE  INFORMAR.
NOTÍCIA VEICULADA QUE SE PAUTOU NOS LIMITES DO DIREITO
DE  DIVULGAR  A  MATÉRIA  OBTIDA  NOS  MEIOS  POLICIAIS.
INDENIZAÇÃO  A  TÍTULO  DE  DANO  MORAL  DESCABIDA.
IMPROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO  DO  RECURSO.  1.  "No  que  pertine  à  honra,  a
responsabilidade  pelo  dano  cometido  através  da  imprensa  temlugar  tão-
somente  ante  a  ocorrência  deliberada  de  injúria,  difamação  e  calúnia,
perfazendo-se  imperioso  demonstrar  que  o  ofensor  agiu  com  o  intuito
específico de agredir moralmente a vítima. Se a matéria jornalísticas e ateve
a tecer criticas prudentes (animus criticandi) ou a narrar fatos de interesse
coletivo (animus narrandi), está sob o palio das "excludentes de ilicitude"
(art. 27 da Lei n° 5.250/67), não se falando em responsabilização civil por
ofensa à honra, mas em exercício  regular do direito de informação" (stj,
RESP 719592/al, quarta turma, Rei. Min. Jorge Scartezzini, DJ 01/02/2006
p. 567). 2. A difusão em jornal, de fato que está sendo apurado pela policia,
não implica em ato ilícito, antes se traduz em direito e dever da imprensa
de  informar  o  público  leitor. (TJPB;  APL  0047095-97.2010.815.2001;
Quarta Câmara Especializada Cível; Rei.  Des.  Marcos Coelho de Salles;
DJPB 26/08/2014; Pág. 17)

Por óbvio, a publicação de notícia jornalística que se limitou à
mera exposição dos fatos ocorridos, sem qualquer idoneidade ofensiva, não gera o dever
de indenizar.
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Considere-se, portanto, que para que se caracterize o dever de
indenizar, é imprescindível que sejam demonstrados os requisitos do fato, dano, nexo
causal, o que não restou comprovado nos autos, como bem entendeu o Juízo a quo.

Sendo  assim,  NEGO  PROVIMENTO  AO  RECURSO,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Presidiu o julgamento, o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e
Benevides (Presidente). Participaram do julgamento, ainda, o Exmo. Dr. João Batista
Barbosa (Juiz com jurisdição limitada, convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo
Henriques de Sá e Benevides) (Relator), o Exmo. Dr. Eduardo José de Carvalho Soares
(Juiz convocado para substituir a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes) e o
Exmo.  Dr.  Ricardo Vital  de Almeida (Juiz  convocado para substituir  o Exmo.  Des.
Marcos Cavalcanti de Albuquerque).

Presente ao julgamento, também, o Exmo. Dr. Rodrigo Marques
da Nóbrega, Promotor de Justiça convocado.

João Pessoa, 27 de março de 2018.

   Dr. João Batista Barbosa
Juiz convocado / RELATOR
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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

APELAÇÃO CÍVEL Nº0091819-21.2012.815.2001 – 15ª Vara Cível da Capital 

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  Paula  Roberta
Queiroz Veloso  contra sentença de fls. 84/88 que, nos autos da Ação Indenizatória por
dano moral movida pela apelante em desfavor de Júnior Campos, julgou improcedente
o  pedido  de  indenização  por  entender  que  a  matéria  jornalística  não  ultrapassa  a
narrativa do fato ocorrido.

 
Na apelação de fls. 90/100, a recorrente pleiteia a reforma do

decisum para  julgar  procedente  o  pedido  inicial,  alegando  que   restou  devidamente
comprovado o ato ilícito do jornalísta promovido, uma vez que publicou informação
inverídica a respeito da apelante – afirmando ser a autora funcionária fantasma, quando
a mesma sempre exerceu fielmente sua função que ocupava no Estado. 

 
O  apelado  não  apresentou  contrarrazões  pugnando  pelo

desprovimento do recurso. (fls.  103/107)

A  Procuradoria  de  Justiça,  em  parecer  de  fls.  114/116,  não
opinou 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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