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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0046564-38.2011.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante MARTA DE 
CASTRO ALVES CORREA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado DIÁRIO DE SÃO 
PAULO COMUNICAÇÕES LTDA.

ACORDAM, em 8ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de 
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
SILVÉRIO DA SILVA (Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E SALLES ROSSI.

                                        São Paulo, 29 de junho de 2016.

ALEXANDRE COELHO

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 0046564-38.2011.8.26.0071

Apelante: Marta de Castro Alves Correa 
Apelado: Diário de São Paulo Comunicações Ltda
Comarca: Bauru
Voto nº 2341

APELAÇÃO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – 
RECORRENTE QUE A DESPEITO DE TRANSCREVER 
ARGUMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL CONFRONTA OS 
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR 
REJEITADA. Não há que se falar em ausência de impugnação 
específica à sentença quando as questões trazidas no recurso, 
com a devida fundamentação, atacam expressamente os 
fundamentos contidos na sentença naquilo que trouxe prejuízos 
à apelante tendo em vista que a simples repetição dos 
argumentos contidos na inicial, por si só, não impede o 
conhecimento do recurso, conforme entendimento do STJ.

RESPONSABILIDADE CIVIL  JORNAL  DIFAMAÇÃO  
NOTÍCIA INCORRETA  RETRATAÇÃO E DANO MORAL 
 SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA  INCONFORMISMO 
 HIPÓTESE EM QUE AS MATÉRIAS JORNALÍSTICAS 

SE RESTRINGIRAM EM DIVULGAR A INSTAURAÇÃO 
DE PROCESSO ADMINISTRATIVO CONTRA 
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS PARA 
INVESTIGAR IRREGULARIDADES APONTANDAS EM 
SINDICÂNCIA  INEXISTÊNCIA DE PATENTE INTUITO 
SENSACIONALISTA - SENTENÇA MANTIDA. Deve ser 
prestigiada a sentença que julga improcedente ação de 
reparação de danos ao constatar que as matérias jornalísticas 
apenas relataram atos administrativos ocorridos dentro da 
Municipalidade sem se valer de considerações de cunho 
subjetivo. 

RESULTADO: apelação desprovida.

VISTOS.

Trata-se de apelação interposta por MARTA DE CASTRO 

ALVES CORREA contra a respeitável sentença de fls. 410/415, cujo relatório ora se 

adota, que julgou improcedente a ação indenização por danos morais por ela promovida 
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em face de DIÁRIO SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA (REDE BOM DIA DE 

COMUNICAÇÕES LTDA  JORNAL BOM DIA) e condenou a autora ao pagamento 

de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da 

ação, observada a gratuidade de justiça. 

A apelante busca a reforma da sentença a fim de que a 

ação seja julgada procedente. Aduz, em síntese, que nenhuma das manchetes veiculadas 

pela apelada encontra subsídio fático verdadeiro, servindo apenas para incremento de 

vendas, extrapolando o limite da informação e causando sofrimento muito além de mero 

aborrecimento à apelante. 

 

Recebido o recurso, ele foi contrariado, tendo o apelado 

alegado, como preliminar, o não conhecimento da apelação por esta não indicar os 

fundamentos de fato e de direito do inconformismo da autora, a qual somente teria 

reproduzido a petição inicial e a réplica. No mérito, sustenta, em síntese, que, sendo a 

matéria fidedigna, não há que se falar em indenização por danos morais. 

 

É o relatório.

Inicialmente, afasta-se a preliminar de não conhecimento do 

recurso fundada no argumento de que a apelante deixou de impugnar especificamente a 

respeitável sentença, tendo apenas reiterado as alegações apresentadas em primeira instância.

As questões trazidas no recurso, com a devida fundamentação, 

atacam expressamente os fundamentos contidos na respeitável sentença naquilo que trouxe 

prejuízos à embargante, não havendo, pois, prejuízo à dialeticidade recursal.

Aliás, o C. STJ já firmou o entendimento de que a simples 

repetição dos argumentos contidos na inicial, por si só, não impede o conhecimento do recurso 

quando este de forma inequívoca se contrapõe à decisão:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REQUISITO DE 
ADMISSIBILIDADE. ARTIGO 514, II, DO CPC. ATAQUE AOS 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Apelação nº 0046564-38.2011.8.26.0071 -Voto nº 2341/lmi 4

FUNDAMENTOS DA SENTENÇA DISSÍDIO 
JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO. 1. O recurso especial 
interposto com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional 
cumpriu todas as formalidades e merece ser conhecido, já que 
demonstra suficientemente a divergência jurisprudencial e identifica a 
norma violada no próprio acórdão confrontado. 2. No caso dos autos, 
foram cumpridas as exigências do artigo 514, II, do CPC, porquanto o 
recorrente cuidou de confrontar a fundamentação da sentença. 3. 
Além disso, a repetição dos argumentos contidos na inicial, por si só, 
não impede o conhecimento da apelação, quando o recurso, de forma 
inequívoca, se contrapõe ao decisum. Precedentes, entre outros: REsp 
707.776/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, 
DJe 01/12/2008 e AgRg no Ag 990.643/RS, Rel. Min. Nancy 
Andrighi, Terceira Turma, DJe 23/05/2008. 4. Retorno dos autos à 
origem para prosseguimento. 5. Recurso especial provido” (STJ, 
Segunda Turma, REsp 1109440/PR, Ministro Castro Meira, j. 
08/09/09)

Desta feita, não há que se falar em ausência de impugnação 

específica à fundamentação da sentença, motivo pelo qual se conhece do presente recurso.

Versa o recurso sobre direito de retratação e supostos 

danos morais decorrentes de publicações ocorridas nos dias 13 de dezembro de 2008, 14 

de dezembro de 2008 e 14 de janeiro de 2009 no Jornal Bom Dia Bauru, de propriedade 

da empresa-ré, de informações difamatória e inverídicas a respeito da autora-apelante

É fato incontroverso a publicação de notícias intituladas 

“SINDICÂNCIA CONFIRMA IRREGULARIDADES EM VIAGENS DA EDUCAÇÃO  

Servidores usaram dinheiro para pagar até almoço em churrascaria e produtos de 

frigobar; 13 vão responder processo administrativo”, “RODRIGO QUER 

PADRONIZAR DESPESAS NAS SECRETARIAS  Medida visa evitar abusos como os 

cometidos em viagens da Educação” e “DIRETORAS INVESTIGADAS POR VIAGENS 

PERDEM CARGO”. 

A matéria jornalística do dia 13 de dezembro de 2008 

aborda a instauração de processo administrativo contra 13 funcionários da Secretaria de 

Educação do Município de Bauru, dentre os quais a apelante, por suspeita de terem feito 

viagens e despesas irregulares com dinheiro público. 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Apelação nº 0046564-38.2011.8.26.0071 -Voto nº 2341/lmi 5

A notícia do dia 14 de dezembro de 2008 discorre sobre a 

pretensão do então futuro prefeito do Município de Bauru Rodrigo Agostinho de criar 

um padrão para uso de pequenas verbas nas Secretarias Municipais, ressaltando que tal 

medida foi tomada após o Jornal em comento ter divulgado o relatório da sindicância 

que apontou irregularidades nas viagens feitas por servidores da Secretaria da Educação.

Já a reportagem do dia 14 de janeiro de 2009 relata a 

exoneração de três diretoras da Secretaria de Educação que respondem a processo 

administrativo por suspeita de mau uso do dinheiro público. 

A apelante aponta as seguintes inverdades nos títulos das 

notícias, que que no entender dela seriam difamatórias: não há nos autos a confirmação 

de irregularidades nas viagens; não há como sustentar a existência de abusos cometidos 

nas viagens e a apelante não perdeu cargo algum. 

Após regular instrução do processo, sobreveio a 

respeitável sentença, que julgou improcedente o pedido indenizatório, merecendo 

destaque os seguintes fundamentos:

“O que se tem são documentos indicando fatos ocorridos, 
noticiados amplamente pela imprensa desta urbe, inclusive ante a 
informações partidas de autoridades constituídas, reproduzidos pelo 
requerido, no exercício jornalístico.

Nota-se que, sendo o requerido veículo de informação, a 
quem incumbe o dever de informação condizente com a verdade, 
quando da divulgação das matérias referidas da ação, em momento 
algum se valeu de considerações de cunho subjetivo, tendo apenas 
relatado atos administrativos ocorridos dentro da Municipalidade, 
qual seja, a sindicância, a qual destina-se à apuração de 
irregularidades.

É comentado nesta 'urbe' algo no sentido de ser o requerido 
um tanto precipitado na divulgação de algumas notícias não tão bem 
esclarecidas, chegando, por vezes, aparentemente no afã do aumento 
de vendas, via sensacionalismo, no limite entre o noticiário e o 
exagero, o que poderia alcançar a honra, realmente, de terceiros, e 
até de instituições, mas esse limite é de difícil apreciação subjetiva, 
de modo que a dúvida deve favorecer a liberdade de expressão e 
imprensa, até porque má-fé não se presume.
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[...]
E no caso, tratando-se de notícias já de conhecimento 

público, a efetiva existência de sindicância não obstante fosse 
prudente o sigilo naquele, é fato que tal chegou na imprensa, de 
modo que o suposto dano moral com divulgação pura e simples, não 
seria presumido, dependendo de provas sobre fatos.

O teor das notícias, por si, não condena, fala das 
investigações e na época não era algo mentiroso, embora que na 
prática é de se compreender o lago da autora mormente porque ao 
final não houve comprovação de irregularidades. O bom e 
responsável jornalismo recomendaria uma matéria de igual destaque 
noticiando à população sobre o encerramento de tão alardeado caso, 
mas isso não se faz impor, ante a efetiva liberdade de imprensa.

E não sendo improcedente a ação, não se haveria como 
determinar a retratação nos moldes como se pretendia na inicial. 

Nenhum reparo merece a bem lançada sentença.

A propósito, a fim de evitar repetições desnecessárias, se 

ratifica a respeitável sentença por seus próprios e bem deduzidos fundamentos, nos 

termos do artigo 252, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, segundo o 

qual, “nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da 

decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.

Nesse, sentido a jurisprudência do Colendo STJ tem 

prestigiado o entendimento de se reconhecer a viabilidade de se adotar ou ratificar o 

juízo de valor firmado na sentença (AgRg no AREsp 44161 / RS, Segunda Turma, Rel. 

Min. Herman Benjamin, julgado em 14/05/2013; AgRg no REsp 1339998 / RS, Quarta 

Turma, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 15/05/2014; AgRg no AREsp 530121 / SP, 

Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 19/08/2014), a ponto de se 

poder afirmar que “é predominante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em 

reconhecer a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor 

firmado na sentença, inclusive transcrevendo-o no acórdão, sem que tal medida encerre 

omissão ou ausência de fundamentação no decisum.” (REsp 662.272-RS)

Portanto, ratificam-se os fundamentos contidos na 

respeitável sentença, a qual fica mantida, por se revelar suficientemente fundamentada e 
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por se expressão da justiça.

Em acréscimo, cabe frisar que a apelada ao divulgar que a 

apelante, na qualidade de servidora pública vinculada à Secretaria da Educação estava 

sendo processada em processo administrativo disciplinar instaurado pela Prefeitura 

Municipal de Bauru não publicou nenhuma inverdade.

Ademais, a notícia que veicula a exoneração de três 

diretoras deixa bem claro os seus nomes, dentre os quais não está incluído o da apelante 

de modo que não há como se aceitar a alegação de que apelada distorceu os fatos ao 

afirmar que a apelante teria perdido seu cargo.

É certo que restou comprovado que a apelante foi 

absolvida no processo administrativo. Contudo, é de se ver que a apelada apenas se 

utilizou do seu direito de narrar os fatos tal como eles se apresentavam naquele 

momento em que as notícias foram veiculadas.

De fato, conforme cópia da Portaria 01/09 da Corregedoria 

Geral Administrativa da Prefeitura Municipal de Bauru, a sindicância realizada 

encontrou inúmeras irregularidades administrativas nas viagens e eventos realizados 

pela Secretaria Municipal da Educação, os quais depois foram objeto de processo 

administrativo. 

Vê-se, pois, que as reportagens vieram alicerçadas em 

documentos emitidos pelas autoridades públicas, reproduzindo o panorama fático que se 

delineava naquele momento, não sendo, aliás, impertinente em sua narrativa.

Deste modo, por a matéria jornalística ter se restringido a 

uma simples narração de evento de interesse público, despida de malícia e de patente 

intuito sensacionalista, não se afigura conduta negligente da apelada ensejadora de 
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retratação. 

Assim, os elementos dos autos e as alegações da apelante 

mostram-se insuficientes a justificar a reparação em danos morais pleiteada, tendo em 

vista o efetivo e proporcional exercício da liberdade de empresa e expressão e o 

interesse público acudido. 

Ante o exposto, pelo presente voto, NEGA-SE 

PROVIMENTO à apelação.

          ALEXANDRE COELHO

                       Relator
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