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APELAÇÕES  CÍVEIS.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS.  INJÚRIA E DIFAMAÇÃO.
CARRO DE SOM. ANIMUS NARRANDI. CRÍTICA A
ATOS  DE  AGENTE  PÚBLICO.  INTERESSE
COMUM.  EXERCÍCIO  DA  LIBERDADE  DE
EXPRESSÃO.  SENTENÇA  DE  IMPROCEDÊNCIA
DA  AÇÃO  E  DA  RECONVENÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO  DO  AUTOR  E  DOS  RÉUS.
MANUTENÇÃO DO DECISUM. DESPROVIMENTO
DOS RECURSOS.

- "A crítica não se confunde com a ofensa; a primeira
apresenta  ânimo  exclusivamente  narrativo
conclusivo  dos  acontecimentos  em  que  se  viu
envolvida  determinada  pessoa,  ao  passo  que  a
segunda  descamba  para  o  terreno  do  ataque
pessoal”.

-  Não  há  que  se  falar  em indenização  por  danos
morais, eis que, sendo detentor de cargo público, o
Autor  está  sujeito  a  críticas  mais  severas  que  o
cidadão comum.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados: 

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, DESPROVER OS APELOS, nos termos do voto do
Relator e da certidão de julgamento de fl. 274.
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RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas pelos  Promovidos,

Valdir de Lima Silva e Cleyton Araújo Ferreira, e pelo Autor, Marcus Odilon

Ribeiro Coutinho, contra a Sentença de fls. 234/243 proferida pelo Juízo da 4ª

Vara da Comarca de Santa Rita  que, nos autos da Ação de Indenização por

Danos Morais, julgou improcedente o pedido inicial  e  a  Reconvenção

apresentada pelos Demandados.

Em suas  razões,  os  Réus  (fls. 246/249)  sustentam que não

proferiram qualquer palavra caluniosa ou injuriosa em desfavor do Autor, pelo

contrário,  foram vítimas de uma campanha difamatória,  sendo acusados de

“catimbozeiros”. 

Ao final, pugnam pelo provimento do Recurso, para reformar a

Sentença parcialmente, a fim de que a Reconvenção formulada seja acatada

no intuito de condenar o Demandante ao pagamento de danos morais, no valor

de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), para cada Demandado, assim

como o reconhecimento de litigância de má-fé por parte do Autor.

No Apelo do Promovente, fls. 250/253, requer que a Demanda

seja  julgada  procedente,  sustentando  que  sua  imagem  de  administrador

municipal  foi  denegrida, através de um carro de som, colocando-o contra a

população.

Contrarrazões  apresentadas  apenas  pelos  Promovidos, fls.

261/265.

Instado a se pronunciar, o Ministério Público não  ofertou

parecer de mérito, fls. 268/270.

É o relatório. 

VOTO
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Extrai-se  da inicial  dos autos  que,  em 07.01.2012,  os  Réus

percorreram as ruas do Município de Santa Rita, em um carro de som, pelo

movimento  “Eu  Amo  Santa  Rita,  Quero  o  IFPB”,  afirmando  que  o  Instituto

Federal de Educação Profissional, Ciência e Tecnologia da Paraíba não seria

implantado na cidade por culpa do Autor, o qual era prefeito na ocasião, uma

vez que o mesmo não doou um terreno para sua construção.

O Promovente  sustentou que a referida  doação ocorreu em

03.01.2012,  sendo,  portanto,  inverídica  a  informação  divulgada  pelos

Promovidos,  abalando  sua  honra  perante  a  sociedade.  Requereu,  ao  final,

reparação por danos morais. 

A  juíza  a  quo julgou  improcedente  o  pedido  formulado  na

exordial, sob o fundamento de que: 

“O  Autor  não  junta  qualquer  tipo  de  documento  que
comprove a efetiva doação do terreno para a construção
do IFPB,  no Município de Santa Rita,  por este motivo,
não  há  como  alegar  que  falsas  acusações  lhe  foram
imputadas.

O movimento “Eu Amo Santa Rita, Quero o IFPB”, que
saiu  às  ruas  no  dia  07  de  janeiro  de  2012,  foi
legitimamente  reivindicar  os  direitos  da  coletividade,
pleiteando um centro de educação de qualidade para a
população santarritense, exercendo, assim, o seu direito
à liberdade de expressão”.

[…]

(…) a afirmação de que ‘se até o dia 30 de janeiro, não
for  doado  o  terreno,  Santa  Rita  perde  o  Campus  de
Ensino Superior Federal, Santa Rita vai ficar sem IFPB` e
‘se o IFPB não vier para Santa Rita, a culpa é do prefeito
Marcus Odilon [...]`,  conforme se depreende dos autos,
fls. 22/23, não são suficientes para configurar injúria nem
difamação.

Pois bem, os Apelos serão analisados conjuntamente.
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A presente  lide gira em torno da existência de dano moral

supostamente ocasionado ao Autor, em virtude da veiculação, através de carro

de som, de fato tido por ofensivo à sua honra. Trata-se, portanto, de evidente

confronto entre dois direitos fundamentais do  ser humano, igualmente

assegurados constitucionalmente a todos os brasileiros e estrangeiros

residentes no País, quais sejam o direito à honra e à liberdade de expressão.

Se por um lado a Constituição Federal assegura a proteção à

intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas, além de

conceder-lhes direito a pleitear indenização por danos morais e materiais

decorrentes de sua violação (art. 5º, incisos V e X); por outro lado garante a

livre manifestação do pensamento (inciso IV), a liberdade de consciência (VI), o

acesso à informação (XIV) e à  livre expressão da atividade de comunicação,

independente de censura e licença (IX).

De igual modo, a Carta da República estabelece, em seu art.

220, que “a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a

informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer

restrição, observado o disposto nesta Constituição”, bem como que “nenhuma

lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de

informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado

o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV” (§ 1º).

A esse respeito, doutrina Rui Stoco (Tratado de

Responsabilidade Civil, 6ª ed., Ed. RT, 2004, p. 1743 e ss.) que, no confronto

de dois direitos igualmente fundamentais, deve o Poder Judiciário harmonizar

os preceitos e encontrar um ponto de harmonização das normas, em

consonância com o entendimento pacificamente adotado pelo Supremo

Tribunal Federal (MS 23.452, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 12/05/00).

No que pertine a presente Demanda, não se exsurge qualquer

conduta que impute falsamente ao Autor fato definido como crime (calúnia),

que lhe seja ofensivo à reputação (difamação) ou que lhe ofenda a dignidade

ou decoro (injúria). 
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Assim, do conteúdo apresentado  não se depreende fato

ensejador de dano moral indenizável.

Ademais, não é de se acreditar que o ocorrido tenha abalado o

equilíbrio psicológico de um homem engajado e acostumado com atividades

políticas.

Cabe reconhecer que o cidadão, ao optar por este ramo de

atividade, tem ciência de que estará sujeito à crítica dos seus atos, ao

acompanhamento e fiscalização da sua conduta pública e, até mesmo, de

certos aspectos da sua vida particular. 

Quanto  à  Reconvenção  apresentada  pelos  Promovidos,

alegando má-fé por parte do Autor por motivos de perseguição política e, com

isso, pleiteiam uma reparação por danos morais, não restou provado nos autos

que o Promovente tenha agido de maneira dolosa com vista a perseguir um

objetivo ilegal, apenas exerceu seu direito constitucionalmente assegurado.

Por tais razões, DESPROVEJO OS RECURSOS

APELATÓRIOS, mantendo a Sentença em todos os seus termos.

É o voto. 

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o  Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos, a  Excelentíssima  Desembargadora
Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e  o  Excelentíssimo
Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dra.
Janete Maria Ismael Macedo, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 22 de maio de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator


	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

