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Vistos, etc.

 

Relatório dispensado, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/1995.

.Decido

I – Pressupostos Jurídicos

1. As pessoas públicas têm uma proteção do direito à personalidade diferenciada

Nos termos da jurisprudência em tese do egrégio STJ “no tocante às pessoas públicas,

apesar de o grau de resguardo e de tutela da imagem não ter a mesma extensão daquela conferida aos

particulares, já que comprometidos com a publicidade, restará configurado o abuso do direito de uso da

imagem quando se constatar a vulneração da intimidade ou da vida privada”. Nessa direção, confira-se o

sentido da jurisprudência do egrégio STJ:

Acórdãos

REsp 1594865/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
2 0 / 0 6 / 2 0 1 7 ,  D J e  1 8 / 0 8 / 2 0 1 7
REsp 801109/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/06/2012, DJe
1 2 / 0 3 / 2 0 1 3
REsp 1082878/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2008,
DJe 18/11/2008

2. A divulgação de informação verdadeira não gera dano moral

Num. 42021199 - Pág. 2Assinado eletronicamente por: NILSON DIAS DE ASSIS NETO - 20/04/2021 12:51:47
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042012514740100000039993543
Número do documento: 21042012514740100000039993543



Para a solução da presente questão, importante balizar os princípios constitucionais

consagrados em nossa Carta Magna que dispõem acerca da inviolabilidade da honra e imagem das

pessoas (artigo 5ª, inciso X) e da garantia da livre expressão de comunicação e liberdade de

pensamento (artigo 5ª, incisos IV, IX).

A liberdade de expressão, como se sabe, é o direito de expor livremente uma opinião,

pensamento ou ideia, que não diz respeito a fatos, acontecimentos ou dados ocorridos. Na lição de

Sérgio Cavalieri:

“tudo que se passa no mundo das ideias, sem qualquer compromisso com a veracidade

e a imparcialidade. Por liberdade de expressão, dizem os autores, entende-se que 

qualquer pessoa tem o direito de expor livremente as suas ideias, os seus pensamentos,

as suas convicções, respeitada, a toda evidência, a inviolabilidade da privacidade de

. (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 9 ed. Sãooutrem”

Paulo: Atlas, 2010, p. 115)

Em contrapartida, a liberdade de informação corresponde ao direito de informar e ser

informado, de modo que apenas deve recair contra fatos e acontecimentos objetivamente apurados.

Por isso, quem exerce o direito de informar está vinculado à veracidade das

informações veiculadas, para que os destinatários delas (os cidadãos, que detém o direito de ser

informado), formem suas convicções baseados em fatos e não oriundos de mera especulação.

A técnica de interpretação dos princípios constitucionais prescreve ser necessário ao seu

intérprete encontrar um ponto de equilíbrio entre normas e princípios aparentemente conflitantes, uma

vez que “em face do princípio da unidade constitucional, a Constituição não pode estar em conflito

 (CAVALIERIconsigo mesma, não obstante a diversidade de normas e princípios que contém”

FILHO, Sérgio, Programa de responsabilidade civil, 9ª ed., São Paulo: Atlas, 2010, p. 116).

Sendo assim, se o direito à livre expressão contrapõe-se ao direito à inviolabilidade da

intimidade da vida privada, da honra e da imagem, conclui-se que este último condiciona o exercício

do primeiro, de modo que o direito de informar ou manifestar uma opinião não pode importar abalo e

ofensa à dignidade e imagem das pessoas, conforme pondera o artigo 220 da Constituição Federal, em

sua parte final. In verbis:

“Art. 220: 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
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Em conformidade com a jurisprudência pacífica do egrégio Tribunal da Cidadania, a

divulgação de matéria jornalística verdadeira, sem abuso, não gera dano moral, devendo prevalecer o

direito à liberdade de expressão e o direito à informação com fundamentos constitucionais. Nessa direção,

conferir o sentido da jurisprudência do egrégio STJ, :in verbis

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. CONTEÚDO OFENSIVO.
RESPONSABILIDADE CIVIL. LIBERDADE DE IMPRENSA EXERCIDA DE
MODO REGULAR, SEM ABUSOS OU EXCESSOS.
1. Discussão acerca da potencialidade ofensiva de matéria publicada em jornal de
grande circulação, que aponta possível envolvimento ilícito de magistrado com
ex-deputado ligado ao desabamento do edifício Palace II, no Rio de Janeiro.
2. É extemporâneo o recurso especial interposto antes do julgamento dos embargos de
declaração, salvo se houver reiteração posterior, porquanto o prazo para recorrer só
começa a fluir após a publicação do acórdão integrativo.
3. Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC, quando o Tribunal de origem pronuncia-se de
forma clara e precisa sobre a questão posta nos autos.
4. A liberdade de informação deve estar atenta ao dever de veracidade, pois a
falsidade dos dados divulgados manipula em vez de formar a opinião pública, bem
como ao interesse público, pois nem toda informação verdadeira é relevante para o
c o n v í v i o  e m  s o c i e d a d e .
5. A honra e imagem dos cidadãos não são violados quando se divulgam
informações verdadeiras e fidedignas a seu respeito e que, além disso, são do
i n t e r e s s e  p ú b l i c o .
6. O veículo de comunicação exime-se de culpa quando busca fontes fidedignas,
quando exerce atividade investigativa, ouve as diversas partes interessadas e afasta
quaisquer dúvidas sérias quanto à veracidade do que divulgará.
7. Ainda que posteriormente o magistrado tenha sido absolvido das acusações, o fato é
que, conforme apontado na sentença de primeiro grau, quando a reportagem foi
veiculada, as investigações mencionadas estavam em andamento.
8. 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 analisados.
9. Não houve, por conseguinte, ilicitude na conduta da recorrente, tendo o acórdão
recorrido violado os arts. 186 e 927 do CC/02 quando a condenou ao pagamento de
compensação por danos morais ao magistrado.
10. Recurso especial de YARA DIAS DA CRUZ MACEDO E OUTRAS não
c o n h e c i d o .
11. Recurso especial da INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
p r o v i d o .
12. Recurso especial de ALEXANDER DOS SANTOS MACEDO julgado prejudicado.
(REsp 1297567/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado

 (grifo nosso).em 23/04/2013, DJe 02/05/2013)

Num. 42021199 - Pág. 4Assinado eletronicamente por: NILSON DIAS DE ASSIS NETO - 20/04/2021 12:51:47
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042012514740100000039993543
Número do documento: 21042012514740100000039993543



Nesse sentido, a matéria veiculada faz referência à proposta de suspensão condicional

do processo que foi homologado por sentença na 2ª Vara Mista desta Comarca. Assim, a divulgação de

matéria jornalística verídica não pode trazer ônus aquele que a divulgou.

II – Do Mérito

O sítio CARIRI LIGADO publicou matéria jornalística que consta como título “Lulu

dos Tropicais vai pagar salário-mínimo e não pode sair da comarca sem autorização por apresentar

atestado falso”, tal matéria foi publicada em conformidade com o termo de audiência do processo

0801479-93.2019.8.15.0241, o qual foi julgado pelo Magistrado da 2º Vara Mista desta comarca.

Em audiência de conciliação, restou frustrada tentativa de conciliação (ID ).42014922

Em sede de contestação, a parte ré confessa a veiculação de notícia a respeito da parte

autora, mas nega a existência de inverdade na notícia, argumentando não existir nenhum ato ilícito que

lhe possa ser imputado, alegando objetividade e veracidade na matéria publicada no blog, não

identificando qualquer irregularidade que desse causa a eventuais danos sofridos pela parte autora (ID 

).28702014

No caso concreto, a questão é simples e não comporta grande indagação. A matéria 

jornalística de Id 25290057 está compatível em promover a divulgação do conteúdo decisório do termo de

audiência (ID. 25290051), ainda, no caso em análise verifica-se que a parte autora é pessoa pública, no

caso, ex-candidato ao cargo de vereador. De fato, em verdade, verifica-se que a parte ré editou matéria

jornalística em seu blog, noticiando a ocorrência da homologação, por sentença, da proposta de suspensão

condicional do processo..

No entanto, não se verifica imputação de nenhum fato e/ou qualidade à parte autora,

mas sim apenas e tão somente a narração de atos ocorridos em sede judicial, aprioristicamente, não

atentatórios à dignidade da parte autora. De tal sorte, entendo que devem prevalecer a liberdade de

expressão e o direito à informação, porque a divulgação de fato não inverídico não gera dano moral.

Nessa direção, vale a pena conferir o sentido da jurisprudência do egrégio STJ, verbis:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. QUALIFICAÇÃO DE
TESTEMUNHA. ADITAMENTO DA INICIAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO.
CONTRADITA. SÚMULA Nº 283/STF. RESPONSABILIDADE CIVIL. MATÉRIA
VEICULADA NA INTERNET. INDENIZAÇÃO. SÚMULA Nº 7/STJ.
1. Pacífico o entendimento nesta Corte Superior de que a decretação de nulidade de atos
processuais depende da necessidade de efetiva demonstração de prejuízo da parte
interessada por prevalência do princípio pas de nulitte sans grief.
2. A ausência de impugnação do fundamento do acórdão recorrido, mormente quanto ao
não acolhimento da contradita por ausência de prova de fato impeditivo à oitiva da
testemunha, enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o enunciado da Súmula nº
2 8 3  d o  S u p r e m o  T r i b u n a l  F e d e r a l .
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3. Em se tratando de matéria veiculada pela internet, a responsabilidade civil por danos
morais exsurge quando a matéria for divulgada com a intenção de injuriar, difamar ou
c a l u n i a r  t e r c e i r o .
4. As instâncias de origem, soberanas na análise das circunstâncias fáticas da
causa, decidiram pela improcedência do pedido indenizatório, firmes no
entendimento de que a matéria publicada era de cunho meramente investigativo,
que a alcunha já era utilizada pela mídia e que a notícia veiculada encontrava
lastro em matérias já anteriormente publicadas por outros veículos de
comunicação, revestindo-se, ainda, de interesse público, sem nenhum
sensacionalismo ou intromissão na privacidade do autor, não gerando, portanto,
d i r e i t o  à  i n d e n i z a ç ã o .
5. A desconstituição das conclusões a que chegou o Colegiado a quo em relação à
ausência de conteúdo ofensivo, como pretendido pelo recorrente, ensejaria incursão no
acervo fático da causa, o que, como consabido, é vedado nesta instância especial, nos
termos da Súmula nº  7  desta  Corte  Superior .
6 .  R e c u r s o  e s p e c i a l  n ã o  p r o v i d o .
(REsp 1330028/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA

 (grifo nosso).TURMA, julgado em 06/11/2012, DJe 17/12/2012)

Compulsando os autos, verifico que não houve imputação de qualquer fato ou

qualidade ofensiva a direito da personalidade da parte autora pela parte ré. A nosso ver, a

honra e a dignidade da parte autora não foram vilipendiadas pela matéria veiculada no “Cariri

Ligado”, que tem como editor a parte ré, tanto porque ausente animus injuriandi, quando

ortanto, os pedidosausente aparentemente qualquer informação inverídica relativa à pessoa. P

não merece procedência nos termos da jurisprudência superior.

Ante o exposto, JULGO  os pedidos da parte autora, nos termos do art.improcedentes

487, I, do CPC.

Sem custas e sem honorários, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/1995.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos mediante baixa na distribuição e com

as cautelas de praxe, independentemente de nova conclusão a este Juízo.

Intimem-se as partes desta sentença.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Monteiro/PB, data e assinatura eletrônicas.

Nilson Dias de Assis Neto
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Juiz de Direito

 

 

Num. 42021199 - Pág. 7Assinado eletronicamente por: NILSON DIAS DE ASSIS NETO - 20/04/2021 12:51:47
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042012514740100000039993543
Número do documento: 21042012514740100000039993543


	Cabeçalho
	Índice
	Sentença | NUM: 42021199 | 20/04/2021 11:51

