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Apelação Cível n. 0001098-90.2013.8.24.0011, de Brusque
Relator: Des. Newton Trisotto

RESPONSABILIDADE CIVIL. EMPRESA DE 
COMUNICAÇÃO QUE, EM PROGRAMA RADIOFÔNICO E 
EM SEU SITE, EQUIVOCADAMENTE INCLUIU O NOME 
DO AUTOR, POLICIAL MILITAR, QUE PARTICIPARA DA 
DILIGÊNCIA, COMO UM DOS SUSPEITOS DE CRIME DE 
FURTO. PRETENSÃO À COMPENSAÇÃO DO DANO 
MORAL JULGADA PROCEDENTE. RECURSOS DOS 
LITIGANTES (DA RÉ POSTULANDO O 
RECONHECIMENTO DA AUSÊNCIA DE ILICITUDE OU, 
SUCESSIVAMENTE, A REDUÇÃO DO QUANTUM DA 
CONDENAÇÃO; DO AUTOR, RECLAMANDO A SUA 
MAJORAÇÃO) DESPROVIDOS.

01. Presentes os pressupostos da responsabilidade 
civil, “aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar 
dano a outrem, fica obrigado a repará-lo” (CC, art. 927).

02. “A honra – sentenciou Ariosto – está acima da 
vida. E a vida – pregou VIEIRA – é um bem imortal: a 
vida, por larga que seja, tem os dias contados; a fama, 
por mais que conte anos e séculos, nunca lhe há de 
achar conto, nem fim, porque os seus são eternos: a 
vida conserva-se em um só corpo, que é o próprio, o 
qual, por mais forte e robusto que seja, por fim se há de 
resolver em poucas cinzas: a fama vive nas almas, nos 
olhos e na boca esculpida nos mármores e repetida 
sonoramente sempre nos ecos e trombetas da mesma 
fama. Em suma, a morte mata, ou apressa o fim do que 
necessariamente há de morrer; a infâmia afronta, afeia, 
escurece e faz abominável a um ser imortal, menos cruel 
e mais piedosa se o puder matar” (Antonio Chaves).

03. À empresa de comunicação que, 
equivocadamente, atribuiu ao autor, policial militar, o 
cometimento do crime de furto de uma motocicleta, cabe 
compensar o dano moral a ele causado. O fato de horas 
depois ter expedido “nota de correção” não exclui o 
dever de reparar o dano; é considerado apenas para 
quantificar a compensação pecuniária.
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Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 
0001098-90.2013.8.24.0011, da Comarca de Brusque (Vara Cível) em que é/são 
Apte/RdoAd(s) Rede Atlântico Sul de Radiodifusão Ltda e Apdo/RteAd(s) Celso 
Ricardo Grippa:

A Segunda Câmara de Direito Civil decidiu, por votação unânime, 
negar provimento aos recursos. Custas na forma da lei.

Participaram do julgamento, realizado no dia 19 de outubro de 
2017, os Exmos. Srs. Des. Newton Trisotto (Presidente), Sebastião César 
Evangelista e Rubens Schulz.

Florianópolis, 17 de janeiro de 2018

Desembargador Newton Trisotto
RELATOR
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RELATÓRIO

Celso Ricardo Grippa ajuizou “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS” contra Rede Atlântico Sul de Radiodifusão Ltda.

Na petição inicial, no capítulo destinado à descrição “DOS FATOS”, 

inscreveu:

“O autor é policial militar lotado no 18º Batalhão de Brusque. O 
autor no dia 11 de janeiro de 2013 teve sua honra e dignidade colocada 
à prova pela Ré.

A Ré na data acima mencionada noticiou em seu programa matinal 
que o Autor havia sido preso pelo envolvimento em furto de uma 
motocicleta juntamente com um comparsa. A Ré, como se não bastasse, 
em sua contínua sucessão de erros não só apenas divulgou a notícia na 
rádio como também acabou por publicar a mesma nota em seu site de 
notícias conforme prova em anexo.

O Autor após a propagação da notícia começou a receber ligações 
de familiares, amigos e pior, de colegas de trabalho questionando acerca 
do ocorrido. Na verdade, o Autor tomou ciência da notícia através de 
seus amigos e posteriormente de familiares e colegas de profissão.

Indignado, o Autor imediatamente entrou em contato com a Rádio 
pedindo que a falsa notícia fosse retirada do site. O Autor é policial militar 
de conduta ilibada. Mais do que isso, é cidadão brusquense conhecido 
pela comunidade, seja pela profissão que exerce, seja pela boa 
convivência que possui na sua comunidade, no seu bairro e na instituição 
em que trabalha.

Evidentemente que a negligência ou diga-se a desídia praticada 
pela Ré causaram ao Autor vergonha, constrangimento e incredulidade 
do ocorrido, sem contar o vexame perante familiares, amigos e pior de 
tudo na corporação onde trabalha, justamente por ter seu nome ligado a 
um evento (criminoso) falso.

'As palavras são como flechas: depois de lançadas não há mais 
volta', já dizia um provérbio chinês. Uma notícia associando 
indevidamente o Autor (policial militar) a um furto ultrapassa todo e 
qualquer limite em sua liberdade de informar. Essa liberdade de informar 
implica primeiro no dever de investigar a veracidade das informações, 
com total zelo e perícia, para então sim ser divulgada, o que não ocorreu 
no presente caso. A Ré não teve a mínima sensibilidade de ao menos 
corrigir o erro em seu site na página principal, restringindo apenas a uma 
pequena nota no próprio corpo da notícia.

A Ré equivocadamente atribuiu a culpabilidade ao Autor pelo furto 
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de uma motocicleta, quando na verdade o Autor foi policial militar que 
capturou e conduziu os criminosos à delegacia. O Autor após tomar 
conhecimento da infeliz notícia se dirigiu até a delegacia para verificar se 
a autoridade policial havia cometido algum equívoco na lavratura do 
boletim de ocorrência que pudesse originar a publicação da falsa notícia, 
no entanto, após a análise do documento o Autor verificou que o referido 
boletim foi confeccionado de forma correta. 

Portanto, é inadmissível que a Ré sem qualquer cautela ou juízo 
venha divulgar fato falso envolvendo indevidamente o nome do Autor. O 
Autor lembra a Ré que o direito de informação não é absoluto. Sendo a 
notícia transmitida de forma deturpada expondo o Autor de forma 
desonrosa viola o seu direito de intimidade e afronta ao princípio da 
dignidade da pessoa humana previsto no art. 5º, V da CRFB/88” (fls. 
03/04).

Apresentadas a contestação (fls. 28/39) e a réplica (fls. 43/48), o 

Juiz José Aranha Pacheco prolatou a sentença. Pelas razões a seguir 

parcialmente reproduzidas, condenou a demandada “ao pagamento de 

indenização a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”:

 “Resta incontroverso que a empresa ré publicou em seu site de 

notícias, no dia 11/01/2013, a informação de que duas pessoas teriam furtado 

uma motocicleta e, após perseguição policial, foram detidos inicialmente um 

suspeito, identificado como Wellington, e posteriormente fora detido o autor, que 

seria possível comparsa do primeiro suspeito abordado, conforme se infere no 

documento juntado à fl. 15”. 

 “Incontroverso também que a ré noticiou a informação em sua 

emissora de rádio em seu programa matinal, haja vista que a ré não contestou 

especificadamente esse fato, o qual se presume verdadeiro a teor do art. 302, 

caput, do CPC”.

 “Disso, já que se conclui a ocorrência de ato ilícito praticado pela 

ré que noticiou na emissora de rádio e publicou notícia inverídica dizendo que o 

autor foi preso suspeito de ter furtado uma motocicleta”. 

 “No presente caso, verifico a desídia do subscritor da reportagem 
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visto que, sem uma análise mais detida da situação, publicou reportagem e 

veiculou em emissora de rádio notícia imputando ao autor, de forma inverídica, o 

crime de furto de motocicleta na forma qualificada, eis que a notícia dava conta 

que houve concurso de pessoas”.

 “Ressalto, ainda, que o erro poderia ser facilmente evitado caso o 

jornalista agisse com prudência e atenção ao examinar os fatos, eis que na 

realidade o autor fora o policial militar que conduziu os suspeitos à delegacia”.

 “Nem sequer é possível falar que a ré agiu nos limites da 

atividade jornalística, pois não se acautelou em confirmar a veracidade de todas 

as informações noticiadas enveredando, desta forma, para um caminho de 

ofensa à reputação do autor exatamente em virtude da ausência de um maior 

cuidado nas informações prestadas”.

 “Foi a ré, desta forma, imprudente em sua atuação profissional, 

pois deixou de tomar os cuidados mínimos necessários acerca da notícia por ele 

divulgada. No caso, não é possível o acolhimento da tese de que agiu nos limites 

da atividade jornalística quando, de forma equivocada, estampou o nome do 

autor e transmitiu em seu programa de rádio a notícia dando conta que o autor 

fora preso por suspeita em crime de furto de uma motocicleta”.

 “Configurada, assim, a culpa da ré quando veiculou notícia errada 

acerca do autor no dia 11/01/2013”.

 “A retratação veiculada pela ré não a exime de responsabilidade, 

porquanto tratando-se de rede mundial de computadores cujo acesso é 

disponível a um público ilimitado, a notícia inverídica mantida por duas horas tem 

o condão de provocar o dano ao autor, porquanto acessível a um número 

ilimitado de internautas. Ademais, a ré transmitiu notícia idêntica pelo rádio, que 

por óbvio chegou ao conhecimento de diversos ouvintes moradores da região, 

nada obstante, a ré em nenhum momento informou se houve a retratação na 

transmissão de seu programa na rádio local”.

 “A reportagem da ré em seu programa de rádio e no site de 
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notícias imputando ao autor a suspeita de participação em um furto, fato não 

correspondente à realidade, por certo causou severo abalo na sua honra. Muito 

embora, após duas horas, uma nova postagem corrigiu a informação anterior, o 

dano já estava sedimentado e a honra abalada, sobretudo porque a notícia fora 

igualmente veiculada em emissora de rádio”.

 “O abalo da honra é inescusável, pois a conduta perpetrada 

permite que se conclua a agressão íntima causada, até mesmo considerando 

todos os transtornos que uma situação desta natureza pode ocasionar. A par 

disso, torna-se desnecessária qualquer outra produção de prova do dano moral 

sofrido pelo autor, haja vista ser este, no caso em apreço, presumível, pois o 

efeito vexatório é evidente”.

Inconformados, a ré interpôs apelação (fls. 58/70) e o autor recurso 

adesivo (fls. 73/86), nos termos que seguem:

 Ré: a) “a notícia publicada não é inverídica. O que houve foi um 

engano, uma troca de nomes, que perdurou por somente duas horas (!!!), em 

que o nome do Apelado apareceu como sendo um dos infratores, quando na 

verdade tratava-se do policial que realizou a prisão dos suspeitos”; b) “o cerne da 

notícia não é a exposição do nome do Apelado, sequer da sua imagem 

(nenhuma foto foi publicada!), mas sim sobre a tentativa de furto na cidade de 

Brusque/SC. A matéria jornalística não revela a intenção de ofender, caluniar, 

injuriar ou difamar o Apelado, restando clara a ocorrência de erro material na 

publicação”; c) “duas horas após a veiculação da notícia, corrigiu o erro e, em 

nota publicada no site, foi feito um pedido de desculpas”; d) “não agiu com 

qualquer intuito difamatório (animus diffamandi), mas com a intenção de noticiar 

a tentativa de furto (animus narrandi)”; e) “houve a publicação de uma errata no 

mesmo dia corrigindo o equívoco quanto ao nome do policial, o que se mostra 

suficiente para reparar o dano causado”; f) “ainda que a nota publicada 

realmente tenha provocado um dano, faltou à Apelante o elemento culpa”; g) o 

“ocorrido pode ser aplacado através de um singelo pedido de desculpas ou 
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através de um reconhecimento de um erro, não sendo a forma pecuniária a única 

via para se alcançar o ressarcimento almejado”.

 Autor: a) “o ato ilícito praticado pela Recorrida é grave e 

necessita dos mais rígidos efeitos pedagógicos para que tal situação não se 

repita. O recorrente é policial militar e sua imagem foi dada como criminoso pelo 

site que detém o maior número de acessos da região de Brusque e pela rádio 

que possui enorme audiência na comunidade”; b) “o dano moral ocasionou um 

grande constrangimento para o Recorrente que teve seu nome, a sua honra e a 

dignidade colocados em cheque. O que é fato absurdo! E mais, é irrefutável a 

ofensa ao nome e à reputação”; c) “o valor do dano moral fixado em R$ 

10.000,00 (dez mil reais) está muito abaixo do direito do Recorrente, devendo ser 

readequado em patamares significativos de modo que influencie na política da 

empresa Recorrida de modo que tal atitude não venha ser repetida”; d) “a 

majoração é necessária para suprir a dor moral sentida pelo Recorrente, pois 

como é sabido o seu nome e sua honra foram violados o que caracteriza ato 

ilícito e precisa ser indenizado com um valor justo, para que a pessoa lesada 

consiga ter de volta a dignidade e o bom nome, assim como deve inibir o 

responsável pelo ilícito de cometer novas condutas danosas”.

Tão somente o recurso do autor foi respondido (fls. 92/99).

VOTO

01. Todo ordenamento jurídico contém princípios. São eles, 

"normalmente, regras de ordem geral, que muitas vezes decorrem do próprio 

sistema jurídico e não necessitam estar previstos expressamente em normas 

legais, para que se lhes empreste validade e eficácia" (Nelson Nery Júnior, 

Princípios fundamentais  teoria geral dos recursos, Revista dos Tribunais, 1997, 

p. 109; Luiz Guilherme Marinoni, A antecipação da tutela, Malheiros, 1998, 4ª 

ed., p. 171).

Não raro, os princípios de direito conflitam entre si. Ocorrendo a 
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hipótese, "é preciso verificar qual deles possui maior peso diante das 

circunstâncias concretas. [...] No plano do abstrato, não há uma ordem imóvel de 

primazia, já que é impossível se saber se ela seria aplicável a situações ainda 

desconhecidas. A solução somente advém de uma ponderação no plano 

concreto, em função da qual se estabelece que, naquelas condições, um 

princípio sobrepõe-se ao outro" (Humberto Bergmann Ávila, A distinção entre 

princípios e regras e a redefinição do dever de proporcionalidade, RDA, 

215/158).

No caso sub examine há dois princípios constitucionais que devem 

ser considerados. São os princípios que asseguram:

a) serem "invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a 

imagem das pessoas" (CR, art. 5º, X);

b) a liberdade de "expressão” e de "informação" (CR, art. 220, 

caput)  que compreende a vedação a qualquer lei ou ato que "possa constituir 

embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de 

comunicação social" (§ 1º).

Reconheço que em torno da quaestio juris que emana da causa há 

persistente e insuperável controvérsia. Porém, não pode ser ignorada a decisão 

do Supremo Tribunal Federal  a quem incumbe a guarda da Constituição da 

República (CR, art. 102)  na Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental n. 130. Na ementa do acórdão, inscreveu o Ministro Ayres Britto:

"O art. 220 da Constituição radicaliza e alarga o regime de plena 
liberdade de atuação da imprensa, porquanto fala: a) que os 
mencionados direitos de personalidade (liberdade de pensamento, 
criação, expressão e informação) estão a salvo de qualquer restrição em 
seu exercício, seja qual for o suporte físico ou tecnológico de sua 
veiculação; b) que tal exercício não se sujeita a outras disposições que 
não sejam as figurantes dela própria, Constituição. A liberdade de 
informação jornalística é versada pela Constituição Federal como 
expressão sinônima de liberdade de imprensa. Os direitos que dão 
conteúdo à liberdade de imprensa são bens de personalidade que se 
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qualificam como sobredireitos. Daí que, no limite, as relações de 
imprensa e as relações de intimidade, vida privada, imagem e honra são 
de mútua excludência, no sentido de que as primeiras se antecipam, no 
tempo, às segundas; ou seja, antes de tudo prevalecem as relações de 
imprensa como superiores bens jurídicos e natural forma de controle 
social sobre o poder do Estado, sobrevindo as demais relações como 
eventual responsabilização ou consequência do pleno gozo das 
primeiras. A expressão constitucional 'observado o disposto nesta 
Constituição' (parte final do art. 220) traduz a incidência dos dispositivos 
tutelares de outros bens de personalidade, é certo, mas como 
consequência ou responsabilização pelo desfrute da 'plena liberdade de 
informação jornalística' (§ 1º do mesmo art. 220 da Constituição Federal). 
Não há liberdade de imprensa pela metade ou sob as tenazes da 
censura prévia, inclusive a procedente do Poder Judiciário, pena de se 
resvalar para o espaço inconstitucional da prestidigitação jurídica. 

[...]
O art. 220 é de instantânea observância quanto ao desfrute das 

liberdades de pensamento, criação, expressão e informação que, de 
alguma forma, se veiculem pelos órgãos de comunicação social. Isto sem 
prejuízo da aplicabilidade dos seguintes incisos do art. 5º da mesma 
Constituição Federal: [...] direito de resposta (inciso V); direito a 
indenização por dano material ou moral à intimidade, à vida privada, à 
honra e à imagem das pessoas (inciso X); [...]. Lógica diretamente 
constitucional de calibração temporal ou cronológica na empírica 
incidência desses dois blocos de dispositivos constitucionais (o art. 220 e 
os mencionados incisos do art. 5º). Noutros termos, primeiramente, 
assegura-se o gozo dos sobredireitos de personalidade em que se traduz 
a 'livre' e 'plena' manifestação do pensamento, da criação e da 
informação. Somente depois é que se passa a cobrar do titular de tais 
situações jurídicas ativas um eventual desrespeito a direitos 
constitucionais alheios, ainda que também densificadores da 
personalidade humana. Determinação constitucional de momentânea 
paralisia à inviolabilidade de certas categorias de direitos subjetivos 
fundamentais, porquanto a cabeça do art. 220 da Constituição veda 
qualquer cerceio ou restrição à concreta manifestação do pensamento 
(vedado o anonimato), bem assim todo cerceio ou restrição que tenha 
por objeto a criação, a expressão e a informação, seja qual for a forma, o 
processo, ou o veículo de comunicação social. Com o que a Lei 
Fundamental do Brasil veicula o mais democrático e civilizado regime da 
livre e plena circulação das ideias e opiniões, assim como das notícias e 
informações, mas sem deixar de prescrever o direito de resposta e todo 
um regime de responsabilidades civis, penais e administrativas. Direito 
de resposta e responsabilidades que, mesmo atuando a posteriori, 
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infletem sobre as causas para inibir abusos no desfrute da plenitude de 
liberdade de imprensa. 

[...]
É da lógica encampada pela nossa Constituição de 1988 a 

autorregulação da imprensa como mecanismo de permanente ajuste de 
limites da sua liberdade ao sentir-pensar da sociedade civil. Os padrões 
de seletividade do próprio corpo social operam como antídoto que o 
tempo não cessa de aprimorar contra os abusos e desvios jornalísticos. 
Do dever de irrestrito apego à completude e fidedignidade das 
informações comunicadas ao público decorre a permanente conciliação 
entre liberdade e responsabilidade da imprensa. Repita-se: não é jamais 
pelo temor do abuso que se vai proibir o uso de uma liberdade de 
informação a que o próprio Texto Magno do País apôs o rótulo de 'plena' 
(§ 1º do art. 220)”. 

No entanto, invoco, como tenho feito frequentemente, a advertência 

do saudoso processualista e magistrado Teori Albino Zavascki:

"Em direito não há lugar para absolutos" (Antecipação da tutela, 
Saraiva, 1999, 2ª ed., p. 152).

Nos litígios dessa natureza sempre será necessário sopesar o 

“interesse público”  e não o “interesse no público”, nos índices de audiência  

na reportagem em confronto com os direitos das pessoas nela mencionadas.

No artigo “Colisão entre Liberdade de Expressão e Direitos da 

Personalidade. Critérios de Ponderação. Interpretação Constitucionalmente 

adequada do Código Civil e da Lei de Imprensa”, preleciona o jurista e hoje 

ministro Luís Roberto Barroso:

“A doutrina brasileira distingue as liberdades de informação e de 
expressão, registrando que a primeira diz respeito ao direito individual de 
comunicar livremente fatos e ao direito difuso de ser deles informado; a 
liberdade de expressão, por seu turno, destina-se a tutelar o direito de 
externar ideias, opiniões, juízos de valor, em suma, qualquer 
manifestação do pensamento humano. Sem embargo, é de 
reconhecimento geral que a comunicação de fatos nunca é uma 
atividade completamente neutra: até mesmo na seleção dos fatos a 
serem divulgados há uma interferência do componente pessoal.
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[...]
É fora de dúvida que a liberdade de informação se insere na 

liberdade de expressão em sentido amplo, mas a distinção parece útil por 
conta de um inegável interesse prático, relacionado com os diferentes 
requisitos exigíveis de cada uma das modalidades e suas possíveis 
limitações. A informação não pode prescindir da verdade  ainda que 
uma verdade subjetiva e apenas possível (o ponto será desenvolvido 
adiante)  pela circunstância de que é isso que as pessoas 
legitimamente supõem estar conhecendo ao buscá-la. Decerto, não se 
cogita desse requisito quando se cuida de manifestações da liberdade de 
expressão. De qualquer forma, a distinção deve pautar-se por um critério 
de prevalência: haverá exercício do direito de informação quando a 
finalidade da manifestação for a comunicação de fatos noticiáveis, cuja 
caracterização vai repousar sobretudo no critério da sua veracidade. 

Além das expressões liberdade de informação e de expressão, há 
ainda uma terceira locução que se tornou tradicional no estudo do tema e 
que igualmente tem assento constitucional: a liberdade de imprensa. A 
expressão designa a liberdade reconhecida (na verdade, conquistada ao 
longo do tempo) aos meios de comunicação em geral (não apenas 
impressos, como o termo poderia sugerir) de comunicarem fatos e ideias, 
envolvendo, desse modo, tanto a liberdade de informação como a de 
expressão.

Se de um lado, portanto, as liberdades de informação e expressão 
manifestam um caráter individual, e nesse sentido funcionam como 
meios para o desenvolvimento da personalidade, essas mesmas 
liberdades atendem ao inegável interesse público da livre circulação de 
ideias, corolário e base de funcionamento do regime democrático, tendo 
portanto uma dimensão eminentemente coletiva, sobretudo quando se 
esteja diante de um meio de comunicação social ou de massa. A 
divulgação de fatos relacionados com a atuação do Poder Público ganha 
ainda importância especial em um regime republicano, no qual os 
agentes públicos praticam atos em nome do povo e a ele devem 
satisfações. A publicidade dos atos dos agentes públicos, que atuam por 
delegação do povo, é a única forma de controlá-los.

Na verdade, tanto em sua manifestação individual, como 
especialmente na coletiva, entende-se que as liberdades de informação e 
de expressão servem de fundamento para o exercício de outras 
liberdades, o que justifica uma posição de preferência  preferred 
position  em relação aos direitos fundamentais individualmente 
considerados. Tal posição, consagrada originariamente pela Suprema 
Corte americana, tem sido reconhecida pela jurisprudência do Tribunal 
Constitucional espanhol e pela do Tribunal Constitucional Federal 
alemão. Dela deve resultar a absoluta excepcionalidade da proibição 
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prévia de publicações, reservando-se essa medida aos raros casos em 
que não seja possível a composição posterior do dano que 
eventualmente seja causado aos direitos da personalidade. A opção pela 
composição posterior tem a inegável vantagem de não sacrificar 
totalmente nenhum dos valores envolvidos, realizando a ideia de 
ponderação.

[...]
Como se observa das transcrições, a chamada liberdade de 

imprensa (na verdade, dos meios de comunicação) recebeu um 
tratamento específico no art. 220. Há quem sustente, aliás, que o § 1º do 
artigo, ao afirmar que 'Nenhuma lei conterá dispositivo que possa 
constituir embaraço...', restringe a ponderação ao julgamento dos casos 
concretos, afastando a possibilidade de o legislador a realizar em 
abstrato. Segundo seus defensores, a tese não importaria a negação da 
existência de limites imanentes, mas tão-somente afirmaria que a parte 
inicial do parágrafo proíbe a restrição legislativa, delegando essa tarefa 
integralmente ao órgão judiciário encarregado da apreciação dos 
conflitos concretos individualizados. Ao exercer essa função, o órgão 
jurisdicional estaria  ele sim  adstrito às hipóteses de limitação 
enumeradas na parte final do dispositivo (incisos IV, V, X, XIII e XIV do 
art. 5º da própria Constituição). 

Independentemente da tese que se acaba de registrar, é evidente 
que tanto a liberdade de informação, como a de expressão, e bem assim 
a liberdade de imprensa, não são direitos absolutos, encontrando limites 
na própria Constituição. É possível lembrar dos próprios direitos da 
personalidade já referidos, como a honra, a intimidade, a vida privada e a 
imagem (arts. 5º, X e 220, § 1º), a segurança da sociedade e do Estado 
(art. 5º, XIII), a proteção da infância e da adolescência (art. 21, XVI); no 
caso específico de rádio, televisão e outros meios eletrônicos de 
comunicação social, o art. 221 traz uma lista de princípios que devem 
orientar sua programação. 

Além desses limites explícitos na Constituição, há outros que 
podem ser, com facilidade, considerados imanentes. Em relação 
à liberdade de informação, já se destacou que a divulgação de fatos 
reais, ainda quando desagradáveis ou mesmo penosos para 
determinado(s) indivíduo(s), é o que a caracteriza. Da circunstância de 
destinar-se a dar ciência da realidade, decorre a exigência da verdade  
um requisito interno, mais do que um limite  , já que só se estará diante 
de informação, digna de proteção nesses termos, quando ele estiver 
presente. Lembre-se, porém, que a verdade aqui não corresponde, nem 
poderia corresponder, a um conceito absoluto.

De fato, no mundo atual, no qual se exige que a informação circule 
cada vez mais rapidamente, seria impossível pretender que apenas 
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verdades incontestáveis fossem divulgadas pela mídia. Em muitos casos, 
isso seria o mesmo que inviabilizar a liberdade de informação, sobretudo 
de informação jornalística, marcada por juízos de verossimilhança e 
probabilidade. Assim, o requisito da verdade deve ser compreendido do 
ponto de vista subjetivo, equiparando-se à diligência do informado, a 
quem incumbe apurar de forma séria os fatos que pretende tornar 
públicos.

Fala-se ainda de um limite genérico às liberdades de informação e 
de expressão que consistiria no interesse público. É preciso, no entanto, 
certo cuidado com essa espécie de cláusula genérica que, 
historicamente, tem sido empregada, com grande dissimulação, para a 
prática de variadas formas de arbítrio no cerceamento das liberdades 
individuais, na imposição de censura e de discursos oficiais de matizes 
variados. Mesmo porque, vale lembrar que o pleno exercício das 
liberdades de informação e de expressão constitui um interesse público 
em si mesmo, a despeito dos eventuais conteúdos que veiculem. O tema 
vale uma nota específica.

Quando se faz referência à necessidade de se atender ao requisito 
do interesse público no exercício da liberdade de informação e de 
expressão, na verdade se está cuidando do conteúdo veiculado pelo 
agente. Isto é: procura-se fazer um juízo de valor sobre o interesse na 
divulgação de determinada informação ou de determinada opinião. 
Ocorre, porém, que há um interesse público da maior relevância no 
próprio instrumento em si, isto é, na própria liberdade, 
independentemente de qualquer conteúdo. Não custa lembrar que é 
sobre essa liberdade que repousa o conhecimento dos cidadãos acerca 
do que ocorre à sua volta; é sobre essa liberdade, ao menos em Estados 
plurais, que se deve construir a confiança nas instituições e na 
democracia. O Estado que censura o programa televisivo de má 
qualidade pode, com o mesmo instrumental, censurar matérias 
jornalísticas 'inconvenientes', sem que o público exerça qualquer controle 
sobre o filtro que lhe é imposto.

A conclusão a que se chega, portanto, é a de que o interesse 
público na divulgação de informações  reiterando-se a ressalva sobre o 
conceito já pressupor a satisfação do requisito da verdade subjetiva  é 
presumido. A superação dessa presunção, por algum outro interesse, 
público ou privado, somente poderá ocorrer, legitimamente, nas 
situações-limite, excepcionalíssimas, de quase ruptura do sistema. Como 
regra geral, não se admitirá a limitação de liberdade de expressão e de 
informação, tendo-se em conta a já mencionada preferred position de 
que essas garantias gozam”.
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Na mesma linha, com respaldo na melhor doutrina, adverte Rui 

Stoco:

“A liberdade da imprensa das empresas noticiosas e dos meios de 
divulgação e de informação decorre de um princípio maior e 
constitucionalmente assegurado, que é o da 'livre manifestação do 
pensamento', estatuído no art. 5º, IV, da Carta Magna, estabelecido 
como direito e garantia fundamental.

Mas o princípio escrito decorre do direito natural que o antecede, 
pois não se pode conceber o homem que não seja livre para manifestar 
seu pensamento, suas ideias, anseios e posições.

Todavia, impõe-se estabelecer o limite da notícia, de sorte que a 
divulgação deve estar contida na normalidade e na fidelidade do fato, 
pois se proíbe expressamente o abuso.

Consagrou-se, então, o entendimento de que a liberdade de 
imprensa, embora sendo garantida por preceito constitucional, não se 
constitui em direito absoluto, devendo ser exercida com consciência e 
responsabilidade, respeitando outros valores também importantes e 
igualmente protegidos.

A dignidade da pessoa humana deve sempre ser preservada, sob 
pena de responsabilidade e obrigação de reparar a violação e ofensa.

O abuso do direito pressupõe um direito legítimo na sua origem, 
mas desvirtuado pelo excesso, desbordando e ultrapassando os limites 
do permitido.

[...]
Significa que o direito de informar encontra limite no direito 

individual da pessoa à imagem, à intimidade, à honra e à vida privada.
A solução prática e a perfeita interação e convivência dos preceitos 

exige de cada qual que se comporte com cautela e seriedade, pois se a 
divulgação de informação é um direito, a fidelidade ao fato, a ausência de 
excessos ou de sensacionalismo é um dever.

Não se admitem insinuações, interjeições, dubiedades, 
sensacionalismo ou dramatização ofensiva ou perniciosa sobre fatos 
verdadeiros.

Condena-se e pune-se no âmbito civil tanto a notícia falsa, forjada e 
sem pertinência fática, ou seja, a notícia inexistente no plano 
fenomênico, como a notícia verdadeira, mas travestida, desvirtuada ou 
divulgada com excesso e abuso” (Tratado de responsabilidade civil, 
Revista dos Tribunais, 2014, 10ª ed., p. 2.762/2.763).

Sobre a matéria, transcrevo, parcialmente, ementas de acórdãos do 
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Superior Tribunal de Justiça:

“1. Consoante a jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior, 
os direitos à informação e à livre manifestação do pensamento, apesar 
de merecedores de relevante proteção constitucional, não possuem 
caráter absoluto, encontrando limites em outros direitos e garantias 
constitucionais não menos essenciais à concretização da dignidade da 
pessoa humana, tais como o direito à honra, à intimidade, à privacidade 
e à imagem.

2. No desempenho da nobre função jornalística, o veículo de 
comunicação não pode descuidar de seu compromisso ético com a 
veracidade dos fatos narrados e, menos ainda, assumir postura injuriosa 
ou difamatória com o simples propósito de macular a honra de terceiros.

[...]” (T-3, REsp n. 1.159.903, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva).

“[...]
3. O direito à informação não elimina as garantias individuais, 

porém encontra nelas os seus limites, devendo atentar ao dever de 
veracidade, ao qual estão vinculados os órgãos de imprensa, 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 convívio em sociedade.

4. O veículo de comunicação somente se exime de culpa quando 
busca fontes fidedignas, exercendo atividade investigativa, ouvindo as 
diversas partes interessadas e afastando quaisquer dúvidas sérias 
quanto à verossimilhança do que divulgará.

5. Hipótese em julgamento na qual o comportamento do recorrente 
extrapolou em muito o animus narrandi, tendo por escopo nodal atingir a 
honra e a imagem do recorrido, com o agravante de se utilizar como 
subterfúgio informações inverídicas, evidenciando, no mínimo, 
displicência do jornalista na confirmação dos fatos trazidos pela sua 
fonte.

[...]” (T-3, REsp n. 1.414.004, Min. Nancy Andrighi).

“1. A regra geral é a liberdade de informação. Entrementes, esta 
não é absoluta, encontrando restrições, entre outras hipóteses, na 
proteção dos direitos da personalidade. Daí fazer-se mister a 
identificação de limites à livre manifestação da imprensa, a partir da 
proteção dos direitos da personalidade, especialmente com fundamento 
na tutela da dignidade humana.

2. No caso, concluíram as instâncias ordinárias que o recorrente 
expôs ao conhecimento público situações desprovidas de justificativa 
factual ou documental, além de elementos obtidos de processos que se 
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encontravam resguardados pelo segredo de justiça. Descreveu o 
acórdão que as notícias aludiram à prática de crime de subtração de 
incapazes pela recorrida, por haver supostamente fugido com a menor 
do País, insinuando o suborno de magistrado com o objetivo de alcançar 
tal desiderato. Narraram que a genitora não prestava a devida atenção à 
filha no exterior, expondo, ademais, aspectos inerentes à vida privada da 
recorrida, formulando juízo de valor negativo sobre a sua intimidade, o 
que motivou, por fim, a perda completa do contato da recorrida com sua 
filha, sendo necessário que viesse a se submeter a tratamento 
terapêutico. Além disso, as notícias tiveram como fonte apenas os 
depoimentos do pai da menor e dados obtidos na Ação de Separação 
Litigiosa. Dessa forma, nos moldes traçados no acórdão e na sentença, 
evidente o abuso no exercício do direito de informar e o consequente 
dever de indenizar.

[...]” (T-3, REsp n. 1.380.701, Min. Marco Aurélio Bellizze).

“[...]
4. Os direitos à informação e à livre manifestação do pensamento 

não possuem caráter absoluto, encontrando limites em outros direitos e 
garantias constitucionais que visam à concretização da dignidade da 
pessoa humana.

5. No desempenho da função jornalística, as empresas de 
comunicação não podem descurar de seu compromisso com a 
veracidade dos fatos ou assumir uma postura displicente ao divulgar 
fatos que possam macular a integridade moral de terceiros.

6. O Enunciado n. 531, da VI Jornada de Direito Civil do Superior 
Tribunal de Justiça assevera: 'A tutela da dignidade da pessoa humana 
na sociedade da informação inclui o direito ao esquecimento'.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem-se 
manifestado pela responsabilidade das empresas jornalísticas pelas 
matérias ofensivas por elas divulgadas, sem exigir a prova inequívoca da 
má-fé da publicação.

[...]” (T-3, REsp n. 1.369.571, Min. Paulo de Tarso Sanseverino).

“[...]
2.1. Consoante cediço nesta Corte, inexiste ofensa à honra e 

imagem dos cidadãos quando, no exercício do direito fundamental de 
liberdade de imprensa, há divulgação de informações verdadeiras e 
fidedignas a seu respeito, mormente quando exercida em atividade 
investigativa e consubstanciar interesse público.

[...]
2.2. Acórdão estadual assinalando que, no caso concreto, a 

ponderação entre a liberdade de expressão e a proteção à imagem 
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revela, 'de forma flagrante, os excessos praticados pela ré na veiculação 
da matéria jornalística, exibindo o nome e a imagem da autora em 
denúncia sobre a prática de nepotismo, sem, contudo, amparar-se em 
qualquer demonstração segura da ocorrência de tal prática'. Necessária 
a incursão no acervo fático probatório dos autos para suplantar tal 
cognição. Incidência da Súmula 7/STJ.

[...]” (T-4, AgRgAgREsp n. 584.036, Min. Marco Buzzi).

“1. Inviável a análise por esta Corte Superior de suposta violação de 
dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, 
sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal 
Federal, ex vi art. 102, III, da Carta Magna.

2. A liberdade de informação/comunicação não é absoluta visto que 
deve estar calcada na verdade (dados/fatos objetivamente apurados), e o 
seu exercício há de se dar com a observância do disposto no artigo 5º, 
incisos IV, V, X, XIII e XIV da Constituição Federal que estabelece 
parâmetros ao exercício da liberdade de imprensa.

3. O interesse social inerente ao direito de informação não exime o 
jornalista de pautar-se pela verdade, dever que restou violado quando, 
de forma sensacionaIista, fazendo uso de paródia de uma conhecida 
campanha publicitária de cartão de crédito, veiculou publicação em blog 
na rede mundial de computadores com palavras e em formato capaz, por 
si só, de induzir o leitor a acreditar ser o então Presidente do Supremo 
Tribunal Federal 'comparsa' de acusado de condutas criminosas flagrado 
na Operação Satiagraha conduzida pela Polícia Federal, embora 
inexistissem elementos fidedignos aptos a justificarem tal acusação.

4. Para o acolhimento do apelo extremo, no sentido de que o post 
teria sido veiculado a partir de notícias amplamente divulgadas à época e 
fatos considerados verídicos, seria imprescindível promover o 
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice 
no enunciado nº 7 da Súmula do STJ.

5. Constitui matéria unicamente de direito examinar a alegação de 
conter a publicação mera crítica fundada acerca da atuação profissional 
do autor, sem qualquer intuito de injuriar, pois exige apenas a 
ponderação/valoração jurídica acerca da potencialidade ofensiva da 
publicação e não o reexame do acervo fático-probatório dos autos.

Publicação que extrapola os limites meramente informativos e 
opinativos do ofício jornalístico, acarretando ofensa à honra e imagem do 
autor, pois, em que pese a peculiaridade do instrumento utilizado (blog), 
considerado pelo réu como 'meio de comunicação ágil, moderno, livre, 
informal e despretensioso' e de se constituir em mídia na qual a 
informação se dá com 'humorismo, comicidade, sarcasmo e frases 
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espirituosas', a notícia, além de se apresentar como paródia de uma 
conhecida campanha publicitária de cartão de crédito  inegavelmente 
utilizada para atrair a atenção do público , foi veiculada na rede mundial 
de computadores com palavras e em formato capaz, por si só, de induzir 
o leitor a acreditar ser o então Presidente do Supremo Tribunal Federal 
'comparsa' (companheiro, cúmplice, parceiro, co-participante) de 
atividades criminosas envolvendo banqueiro flagrado na Operação 
Satiagraha conduzida pela Polícia Federal.

Veiculação que ultrapassa as circunstâncias efetivamente 
conhecidas acerca dos acontecimentos envolvendo os fatos da referida 
operação (Satiagraha), passando a ideia de que o 'jeitinho brasileiro e a 
corrupção' alcançam indistintamente a todos os órgãos e poderes, 
servidores públicos e profissionais de carreira de Estado, incluído aí o 
guardião da Constituição ora litigante.

[...]” (T-4, REsp n. 1.500.676, Min. Marco Buzzi).

“1. Embora a proteção da atividade informativa extraída diretamente 
da Constituição garanta a liberdade de 'expressão, da atividade 
intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de 
censura ou licença' (art. 5º, inciso IX), também se encontra 
constitucionalmente protegida a inviolabilidade da 'intimidade, vida 
privada, honra e imagem das pessoas, assegurado o direito a 
indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação' (art. 
5º, inciso X).

2. Nesse passo, apesar do direito à informação e à liberdade de 
expressão serem resguardados constitucionalmente  mormente em 
épocas eleitorais, em que as críticas e os debates relativos a programas 
políticos e problemas sociais são de suma importância, até para a 
formação da convicção do eleitorado , tais direitos não são absolutos. 
Ao contrário, encontram rédeas necessárias para a consolidação do 
Estado Democrático de Direito: trata-se dos direitos à honra e à imagem, 
ambos condensados na máxima constitucional da dignidade da pessoa 
humana.

3. O direito à informação não elimina as garantias individuais, 
porém encontra nelas os seus limites, devendo atentar ao dever de 
veracidade. Tal dever, 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. Não se 
exigindo, contudo, prova inequívoca da má-fé da publicação.

4. No caso em julgamento, é fato público e noticiado pela mídia que 
o Deputado Federal Sandro Mabel foi absolvido de qualquer 
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envolvimento no escândalo 'mensalão' pelo Conselho de Ética da 
Câmara dos Deputados em novembro de 2005, quase um ano antes das 
matérias veiculadas na rede televisiva da recorrida. Tampouco foi 
denunciado pelo Ministério Público na propalada ação penal que tramita 
no Supremo Tribunal Federal, sequer foi indiciado.

5. O fundamento do acórdão estadual de que não houve intenção 
do veículo de comunicação de ofender a honra e a moral do autor é 
descabido. Para ensejar indenizações do jaez desta que se ora 
persegue, não se exige a prova inequívoca da má-fé da publicação.

Do contrário, equivaleria a prescrever a tais situações a produção 
de prova diabólica, improvável de ser produzida.

[...]” (T-4, REsp n. 1.331.098, Min. Luis Felipe Salomão).

Nessa linha, na ementa do acórdão relativo à Apelação Cível n. 

0047086-69.2011.8.24.0023, consignei:

“01. Comete ato ilícito 'o titular de um direito que, ao exercê-lo, 
excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou 
social, pela boa-fé ou pelos bons costumes' (CC, art. 187). Cumpre-lhe 
reparar o dano dele resultante, ainda que exclusivamente moral (arts. 
186 e 927). 

02. Todo ordenamento jurídico contém princípios. São eles, 
'normalmente, regras de ordem geral, que muitas vezes decorrem do 
próprio sistema jurídico e não necessitam estar previstos expressamente 
em normas legais, para que se lhes empreste validade e eficácia' (Nelson 
Nery Junior). Não raro, os princípios de direito conflitam entre si. 
Ocorrendo a hipótese, 'é preciso verificar qual deles possui maior peso 
diante das circunstâncias concretas. [...] No plano do abstrato, não há 
uma ordem imóvel de primazia, já que é impossível saber se ela seria 
aplicável a situações ainda desconhecidas. A solução somente advém de 
uma ponderação no plano concreto, em função da qual se estabelece 
que, naquelas condições, um princípio sobrepõe-se ao outro' (Humberto 
Bergmann Ávila).

No título 'Dos Direitos e Garantias Fundamentais', a Constituição da 
República proclama que 'são invioláveis a intimidade, a vida privada, a 
honra e a imagem das pessoas' (CR, art. 5º, X); naquele que trata 'Da 
Comunicação Social', que: I) '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' 
(art. 220); II) 'Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir 
embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer 
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veículo de comunicação social, observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, 
XIII e XIV' (§ 1º).

Quando em confronto esses princípios, é necessário: I) atentar que 
'o direito de informar encontra limite no direito individual da pessoa à 
imagem, à intimidade, à honra e à vida privada. A solução prática e a 
perfeita interação e convivência dos preceitos exige de cada qual que se 
comporte com cautela e seriedade, pois a divulgação de informação é 
um direito; a fidelidade ao fato, a ausência de excessos e de 
sensacionalismo é um dever. Não se admitem insinuações, interjeições, 
dubiedades, sensacionalismo ou dramatização ofensiva ou perniciosa 
sobre fatos verdadeiros. Condena-se e pune-se no âmbito civil tanto a 
notícia falsa, forjada e sem pertinência fática, ou seja, a notícia 
inexistente no plano fenomênico, como a notícia verdadeira mas 
travestida, desvirtuada ou divulgada com excesso ou abuso' (Rui Stoco); 
II) ponderar que 'a honra - sentenciou Ariosto - está acima da vida. E a 
vida - pregou VIEIRA - é um bem imortal: a vida, por larga que seja, tem 
os dias contados; a fama, por mais que conte anos e séculos, nunca lhe 
há de achar conto, nem fim, porque os seus são eternos: a vida conserva-
se em um só corpo, que é o próprio, o qual, por mais forte e robusto que 
seja, por fim se há de resolver em poucas cinzas: a fama vive nas almas, 
nos olhos e na boca esculpida nos mármores e repetida sonoramente 
sempre nos ecos e trombetas da mesma fama. Em suma, a morte mata, 
ou apressa o fim do que necessariamente há de morrer; a infâmia 
afronta, afeia, escurece e faz abominável a um ser imortal, menos cruel e 
mais piedosa se o puder matar' (Antonio Chaves); III) perquirir se há 
'interesse público' - e não apenas interesse no público, nos índices de 
audiência - a justificar a veiculação de matéria jornalística ofensiva à 
honra alheia.

03. Viola o princípio da dignidade da pessoa humana a exposição - 
em programa de televisão que tem por foco, primordialmente, aspectos 
da atividade policial e da criminalidade - de fotografia de menor de idade, 
falecido durante a ocorrência do fato noticiado, atribuindo-lhe o repórter 
apresentador a pecha de 'vagabundo' e afirmando que 'bandido não tem 
idade', que 'local de bandido é na cadeia'.

Cumpre à empresa jornalística compensar o dano moral - que 
nesses casos é presumido ('damnum in re ipsa') - causado aos genitores 
do menor, pois, 'embora a proteção da atividade informativa extraída 
diretamente da Constituição garanta a liberdade de 'expressão, da 
atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, 
independentemente de censura ou licença' (art. 5º, inciso IX), também se 
encontra constitucionalmente protegida a inviolabilidade da 'intimidade, 
vida privada, honra e imagem das pessoas, assegurado o direito à 
indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação' (art. 



Apelação Cível n. 0001098-90.2013.8.24.0011 21

 

Gabinete Newton Trisotto

5º, inciso X)' (STJ: T-4, REsp n. 1.331.098, Min. Luis Felipe Salomão; 
T-3, REsp n. 1.369.571, Min. Paulo de Tarso Sanseverino)”.

Faço o registro, conquanto desnecessário. Isso porque, in casu, 

para a resolução do litígio é necessário perquirir se a Rádio Cidade AM foi 

negligente ao publicar a notícia que gerou a demanda. 

02. Em relação aos fatos, não há controvérsia. Na contestação, 

disse a demandada:

“Ocorre que o nome do Autor, despropositadamente, foi trocado 
pelo nome do autor do delito. O Autor trata-se do policial militar que 
realizou e conduziu os participantes do furto até a delegacia.

Assim que a Ré notou que havia trocado os nomes, imediatamente, 
isto é, duas horas após a veiculação da notícia, o engano foi corrigido e, 
em nota publicada no site da Ré, foi feito um pedido de desculpas.

[...]
Percebe-se que logo após o título da reportagem há uma nota de 

correção, explicando o equívoco acerca da troca de nomes e, em 
seguida, um pedido de desculpas.

Ainda, nota-se que a reportagem publicada não deu ênfase ao 
nome do Autor, mas sim à tentativa de furto e às questões relacionadas à 
segurança pública, bastando analisar o título da matéria. 

Logo, a Ré não responde por eventual dano causado pela matéria 
publicada, posto que inexistente.

[...]
A Ré publicou tal notícia, porque teve acesso ao Relato da 

Ocorrência (documento anexo), onde se vê que o Autor trata-se, na 
verdade, do policial que realizou a prisão dos infratores.

Isso quer dizer que o ato praticado pela Ré tratou-se de um 
equívoco na troca de nomes. Ainda, tão logo percebeu o engano, a Ré 
procurou corrigir o erro, publicando uma nota de correção com pedido 
expresso de desculpas.

É estranha a maneira como o Autor de forma tendenciosa tenta a 
todo custo fazer entender que a Ré agiu com maldade ao trocar seu 
nome com o nome do infrator, sendo que o engano perdurou por 
somente duas horas.

Alega o Autor que sofreu vexame perante sua família e amigos.
Ora Excelência, primeiramente, há que se observar que o título da 

reportagem é claro ao afirmar que a dupla que tentou furtar a moto veio 
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de Joinville. Logo, os amigos e familiares do Autor sabem que ele não 
poderia ter vindo de Joinville, pois reside em Brusque.

Além do mais, seus colegas de profissão sabem que foi ele quem 
conduziu o participante até a delegacia.

Ou seja, qualquer pessoa que conhece o Autor, na condição de 
policial militar e pelo contexto da reportagem, sabe que seu nome foi 
trocado. E, qualquer pessoa que tenha lido a reportagem e não conhece 
o Autor, viu a nota de correção!

[...]
Em que pese a insatisfação do Autor, a matéria jornalística não 

revela intenção de ofender, caluniar, injuriar ou difamar a sua pessoa, 
restando clara a ocorrência de erro material na publicação.

Não houve por parte da Ré qualquer abuso, não tendo agido com 
dolo de modo a ensejar a reparação requerida na presente demanda, 
uma vez que não teve qualquer intenção em publicar a matéria com o 
nome do Autor, tudo não passando de um equívoco.

[...]”

A “nota de correção” foi acostada à defesa. Nela está consignada:

“CORREÇÃO: DAS 6H45MIN ÀS 9H04 DESTA SEXTA-FEIRA (11), 
FOI PUBLICADO, NESTA REPORTAGEM O NOME DE CELSO GRIPA 
COMO SENDO O SEGUNDO SUSPEITO DETIDO. NA VERDADE, O 
NOME DO MESMO É ACÁCIO ULLMANN DOS SANTOS. CELSO É 
POLICIAL MILITAR E O QUE OCORREU FOI A TROCA DE NOMES. A 
RÁDIO CIDADE PEDE DESCULPAS PELO ERRO COMETIDO

[...]”.

A “nota de correção”, a ausência de “animus diffamandi” ou “animus 

narrandi” exclui a responsabilidade criminal, mas não a responsabilidade civil 

pela reparação dos danos resultantes do que a Rádio Cidade AM afirma ter sido 

apenas um “erro material na publicação” (fl. 62).

Reafirmo:

“A empresa jornalista deve indenizar os danos morais causados 
àquele a quem atribuiu, equivocadamente, a prática de ilícito penal” (AC 
n. 1999.005706-2). 

Traslado ementas de acórdãos desta Corte que respaldam o 
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entendimento:

“Age com culpa a empresa jornalística que, baseada em 
informações não oficiais, fornecidas por terceiros, publica nota inverídica 
e ofensiva à honra da vítima.

Prevalece o direito à intimidade em relação à liberdade de 
manifestação do pensamento e comunicação (arts. 220 e 5º, IX da 
CRFB), que deve ser dosada preservando-se a intimidade e vida privada 
das pessoas” (AC n. 1999.004161-1, Des. Carlos Prudêncio).

“Configura dano moral a publicação, pela imprensa, de matéria 
ofensiva à dignidade e à honra da pessoa alvejada, seja ela física ou 
jurídica, independentemente da comprovação do prejuízo material sofrido 
pelo lesado ou da prova objetiva do abalo à sua honra e à sua reputação, 
porquanto são presumidas as consequências danosas resultantes desse 
fato” (AC n. 2000.022579-7, Des. Luiz Carlos Freyesleben).

“Usada abusivamente a liberdade de imprensa, o ofensor sujeita-se 
à responsabilidade civil, independentemente de sanções penais.

[...]
Divulgação de embriaguez da vítima por ocasião de acidente, sem 

qualquer comprovante, transcende o conteúdo oficial do fato, ofendendo 
direito à honra, pelo que a emissora de rádio é responsável por danos 
morais e psicossomáticos à vítima” (AC n. 2001.023362-2, Des. Monteiro 
Rocha).

“O jornal que publica nota contendo ofensas à honra alheia e o 
autor desta respondem civilmente pelos danos morais causados.

A indenização por dano moral é forma de acalentar aquele que teve 
sua honra ofendida injustamente, com consequências desfavoráveis à 
dignidade e boa fama perante à coletividade” (AC n. 2003.024343-7, 
Des. Wilson Augusto do Nascimento).

03. Dispõe o Código Civil:

 “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral, comete ato ilícito” (art. 186).

 “Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo” (art. 927).
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 “A indenização mede-se pela extensão do dano” (art. 944).

 “Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e 

o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização” (art. 944, parágrafo 

único).

O dano moral decorre de “lesão a um interesse que visa a 

satisfação ou gozo de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da 

personalidade (como a vida, a integridade corporal e psíquica, a liberdade, a 

honra, o decoro, a intimidade, os sentimentos afetivos, a própria imagem) ou nos 

atributos da pessoa (como o nome, a capacidade, o estado de família). Abrange, 

ainda, a lesão à dignidade da pessoa humana (CF/88, art. 1º, III)” (Maria Helena 

Diniz, Curso de direito civil brasileiro: responsabilidade civil, Saraiva, 2014, 28ª 

ed., v. 7, p. 112; Antonio Jeová Santos, Dano moral indenizável, Método, 2001, 

3ª ed., p. 102/103; Cunha Gonçalves, Tratado de direito civil, Max Limonad, 

1957, 1ª ed., v. XII, tomo II, p. 540; Wilson de Mello, O dano moral e sua 

reparação, Forense, 1983, 3ª ed., p. 2).

Reconhecem e alertam os doutrinadores e o Superior Tribunal de 

Justiça que:

I) À configuração do dano moral “não basta qualquer contrariedade, 

desconforto, mágoa, irritação ou aborrecimento, sob pena de ensejar a sua 

banalização. Só pode ser considerado como tal a agressão que atinja o 

sentimento pessoal de dignidade, que, fugindo à normalidade, cause sofrimento, 

vexame e humilhação intensos, alteração do equilíbrio psicológico do indivíduo, 

duradoura perturbação emocional, tendo-se por paradigma não o homem frio e 

insensível, tampouco o de extrema sensibilidade, mas sim a sensibilidade ético-

social comum” (Sérgio Cavalieri Filho, Visão constitucional do dano moral, 

Revista Cidadania e Justiça, n. 06, 1º sem./1999, p. 206/211; Carlos Roberto 

Gonçalves, Responsabilidade civil, Saraiva, 2014, 15ª ed., p. 500/501; Rui Stoco, 

Tratado de responsabilidade civil, RT, 2001, 5ª ed., p. 1.381).

II) “Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados 
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estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à 

honra e à dignidade do autor” (T-3, REsp n. 1.329.189, Min. Nancy Andrighi; T-4, 

AgRgREsp n. 1.470.844, Min. Marco Buzzi; T-3, REsp n. 1.399.931, Min. Sidnei 

Beneti; T-4, REsp n. 1.232.661, Min. Maria Isabel Gallotti; T-1, AgRgREsp n. 

429.361, Min. Olindo Menezes; T-2, AgRgAgREsp n. 478.417, Min. Herman 

Benjamin).

III) “Aborrecimentos comuns do dia a dia, meros dissabores normais 

e próprios do convívio social, não são suficientes para originar danos morais 

indenizáveis” (T-3, REsp n. 1.368.436, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva; REsp n. 

1.399.931, Min. Sidnei Beneti; T-4, AgRgREsp n. 1.408.540, Min. Antonio Carlos 

Ferreira; AgRgAgREsp n. 123.011, Min. Raul Araújo).

IV) “Em determinados casos, os danos morais são ínsitos à própria 

ofensa (in re ipsa), presumidos, a dispensar a respectiva demonstração 

probatória concreta para a sua caracterização” (Yussef Said Cahali, Dano moral, 

RT, 2011, 4ª ed., p. 635; T-4, AgIntAgREsp n. 858.040, Min. Maria Isabel Gallotti; 

T-3, REsp n. 582.047, Min. Massami Uyeda).

04. Repito: na sentença, asseverou o Juiz José Aranha Pacheco:

 “Resta incontroverso que a empresa ré publicou em seu site de 

notícias, no dia 11/01/2013, a informação de que duas pessoas teriam furtado 

uma motocicleta e, após perseguição policial, foram detidos inicialmente um 

suspeito, identificado como Wellington, e posteriormente fora detido o autor, que 

seria possível comparsa do primeiro suspeito abordado, conforme se infere no 

documento juntado à fl. 15”.

 “Incontroverso também que a ré noticiou a informação em sua 

emissora de rádio em seu programa matinal, haja vista que a ré não contestou 

especificadamente esse fato, o qual se presume verdadeiro a teor do art. 302, 

caput do CPC”.

 “No presente caso, verifico a desídia do subscritor da reportagem 
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visto que, sem uma análise mais detida da situação, publicou reportagem e 

veiculou em emissora de rádio, notícia imputando ao autor, de forma inverídica, o 

crime de furto de motocicleta na forma qualificada, eis que a notícia dava conta 

que houve concurso de pessoas”.

 “Ressalto, ainda, que o erro poderia ser facilmente evitado caso o 

jornalista agisse com prudência e atenção ao examinar os fatos, eis que na 

realidade, o autor fora o policial militar que conduziu os suspeitos à delegacia”.

 “Nem sequer é possível falar que a ré agiu nos limites da 

atividade jornalística, pois não se acautelou em confirmar a veracidade de todas 

as informações noticiadas enveredando, desta forma, para um caminho de 

ofensa à reputação do autor exatamente em virtude da ausência de um maior 

cuidado nas informações prestadas”.

 “Foi a ré, desta forma, imprudente em sua atuação profissional, 

pois deixou de tomar os cuidados mínimos necessários acerca da notícia por ele 

divulgada. No caso, não é possível o acolhimento da tese de que agiu nos limites 

da atividade jornalística quando, de forma equivocada, estampou o nome do 

autor e transmitiu em seu programa de rádio a notícia dando conta que o autor 

fora preso por suspeita em crime de furto de uma motocicleta”.

 “No presente caso, a reportagem da ré em seu programa de rádio 

e no site de notícias imputando ao autor a suspeita de participação em um furto, 

fato que não correspondente à realidade, por certo causou severo abalo na sua 

honra. Muito embora, após duas horas, uma nova postagem corrigiu a 

informação anterior, o dano já estava sedimentado e a honra abalada, sobretudo 

porque a notícia fora igualmente veiculada em emissora de rádio”.

Concordo com Sua Excelência.

A toda evidência, a notícia equivocadamente divulgada pela Rádio 

Cidade AM causou dano moral ao autor. Não se tem in casu, apenas “meros 

aborrecimentos”.
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05. A lei não estabelece critérios objetivos para a quantificação 

pecuniária do dano moral. O Código Civil limita-se a dispor:

“Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.
Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a 

gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a 
indenização.

Art. 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento 
danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de 
sua culpa em confronto com a do autor do dano”.

“Art. 953. A indenização por injúria, difamação ou calúnia consistirá 
na reparação do dano que delas resulte ao ofendido.

Parágrafo único. Se o ofendido não puder provar prejuízo material, 
caberá ao juiz fixar, equitativamente, o valor da indenização, na 
conformidade das circunstâncias do caso”.

Ao juiz é atribuída “a penosa tarefa de dosar a indenização, 

porquanto haverá de ser feita em dinheiro, para compensar uma lesão que, por 

sua própria natureza, não se mede pelos padrões monetários” (Humberto 

Theodoro Júnior, Alguns aspectos da nova ordem constitucional sobre o direito 

civil, RT 662/7-17).

Cabe-lhe considerar que “deve traduzir-se em montante que 

represente advertência ao lesante e à sociedade de que não se aceita o 

comportamento assumido, ou o evento lesivo advindo. Consubstancia-se, 

portanto, em importância compatível com o vulto dos interesses em conflito, 

refletindo-se, de modo expressivo, no patrimônio do lesante, a fim de que sinta, 

efetivamente, a resposta da ordem jurídica aos efeitos do resultado lesivo 

produzido. Deve, pois, ser quantia economicamente significativa, em razão das 

potencialidades do patrimônio do lesante” (Carlos Alberto Bittar, Reparação civil 

por danos morais, RT, 1999, 3ª ed., p. 233; Maria Helena Diniz, Curso de direito 

civil brasileiro: responsabilidade civil, Saraiva, 2016, 30ª ed., p. 131; Américo Luís 

Martins da Silva, Dano moral e sua reparação civil, RT, 2012, 4ª ed., p. 456/462).

No voto que integra o acórdão relativo ao Recurso Extraordinário n. 
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447.584, inscreveu o Ministro Cezar Peluso que “o valor da indenização há de 

ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais 

avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força 

desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao 

ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua 

sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação 

psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a 

imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com 

pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa”.

Deles não discrepa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“Para se estipular o valor do dano moral devem ser consideradas as 
condições pessoais dos envolvidos, evitando-se que sejam desbordados 
os limites dos bons princípios e da igualdade que regem as relações de 
direito, para que não importe em um prêmio indevido ao ofendido, indo 
muito além da recompensa ao desconforto, ao desagrado, aos efeitos do 
gravame suportado” (REsp n. 169.867, Min. Cesar Asfor Rocha).

“A indenização deve ser fixada em termos razoáveis, não se 
justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento 
indevido, considerando que se recomenda que o arbitramento deva 
operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte 
empresarial das partes, às suas atividades comerciais e, ainda, ao valor 
do negócio, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e 
pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se da sua experiência e 
do bom senso, atento à realidade da vida, notadamente à situação 
econômica atual e as peculiaridades de cada caso” (REsp n. 171.084, 
Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira).

Na sentença, consignou o eminente Magistrado:

“[...] sopesadas as causas e consequências da veiculação em site 
de notícias e em programa de rádio, com expressivo potencial em circular 
a notícia inverídica em âmbito municipal, considerando ser a lesante 
pessoa jurídica capaz de arcar com a indenização sem sofrer nenhum 
abalo econômico e visando ainda coibir situações semelhantes, 
considerando ainda que duas horas seguintes a ré vinculou reportagem 
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corrigindo a informação anterior e ainda, considerando atividade de 
policial militar do autor, o qual deve honrar por sua imagem decência, fixo 
a indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que considero 
suficiente para propiciar um compensação ao ofendido”.

Mais uma vez, concordo com Sua Excelência. Tenho que os 

critérios recomendados pela doutrina e pela jurisprudência para arbitramento da 

compensação do dano moral foram observados.

06. À vista do exposto, nego provimento aos recursos.
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