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CONSTITUCIONAL. INVIOLABILIDADE À HONRA E À 
LIBERDADE DE EXPRESSÃO E INFORMAÇÃO (CR, 
ARTS. 5º, X, E 220). DANO MORAL. OFENSA À IMAGEM 
E À HONRA DA AUTORA POR REPORTAGEM DO PRO-
GRAMA “FANTÁSTICO”, DA REDE GLOBO DE TELEVI-
SÃO. PRETENSÃO JULGADA PROCEDENTE. RECURSO 
PARCIALMENTE PROVIDO.

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 da-
no dele resultante, ainda que exclusivamente moral (arts. 
186 e 927).

O dano moral consiste em "lesão a um interesse que 
visa a satisfação ou gozo de um bem jurídico extra-
patrimonial 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, ain-
da, a lesão à dignidade da pessoa humana (CF/88, art. 1º, 
III)" (Maria Helena Diniz).

02. Todo ordenamento jurídico contém princípios, ex-
pressos ou apenas implícitos. São eles, "normalmente, 
regras de ordem geral, que muitas vezes decorrem do 
próprio sistema jurídico e não necessitam estar previs-
tos expressamente em normas legais, para que se lhes 
empreste validade e eficácia" (Nelson Nery Júnior).

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 fun-
ção da qual se estabelece que, naquelas condições, um 
princípio sobrepõe-se ao outro" (Humberto Bergmann Á-



Apelação Cível n. 0008982-03.2014.8.24.0023 2

 

Gabinete Newton Trisotto

vila).
03. No título “Dos Direitos e Garantias Fundamen-

tais”, a Constituição da República afirma que "são invio-
láveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem 
das pessoas" (CR, art. 5º, X); naquele que trata “Da CO-
MUNICAÇÃO Social”, que: i) “a manifestação do pensa-
mento, a criação, a expressão e a informação, sob qual-
quer 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 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 in-
teração e convivência dos preceitos exige de cada qual 
que se comporte com cautela e seriedade, pois a divul-
gação 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 pernicio-
sa sobre fatos verdadeiros. Condena-se e pune-se no 
âmbito civil tanto a notícia falsa, forjada e sem pertinên-
cia fática, ou seja, a notícia inexistente no plano fenomê-
nico, como a notícia verdadeira mas travestida, desvir-
tuada ou divulgada com excesso ou abuso” (Rui Stoco); 
II) ponderar que “a honra  sentenciou Ariosto  está aci-
ma da vida. E a vida  pregou VIEIRA  é um bem imor-
tal: 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 so-
noramente sempre nos ecos e trombetas da mesma fa-
ma. 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 inte-
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resse no público, no índice de audiência  a justificar a 
veiculação de matéria jornalística extremamente ofensi-
va à honra alheia sem que sejam previamente examina-
das as informações e os documentos remetidos à em-
presa jornalística indicando que eram falsos os fatos 
veiculados.

04. Havendo prova conclusiva de que a empresa jor-
nalística, ao não considerar os documentos que lhe fo-
ram enviados para avaliar a veracidade dos fatos, foi ne-
gligente na sua apuração, e de que na reportagem, de 
repercussão nacional, veiculada no programa “Fantásti-
co”, conspurcou gravemente a honra da autora, atribuin-
do-lhe condutas que podem caracterizar crime e infração 
funcional, deve ela compensar o dano moral causado, 
pois, “embora a proteção da atividade informativa extraí-
da diretamente da Constituição garanta a liberdade de 
'expressão, da atividade intelectual, artística, científica e 
de comunicação, independentemente de censura ou li-
cença' (art. 5º, inciso IX), também se encontra consti-
tucionalmente protegida a inviolabilidade da 'intimidade, 
vida privada, honra e imagem das pessoas, assegurado 
o direito à indenização pelo dano material ou moral de-
corrente de sua violação' (art. 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).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 
0008982-03.2014.8.24.0023, da Comarca da Capital (1ª Vara Cível) em que 
é/são Apelante(s) Globo Comunicação e Participações S/A e Apelado(s) Ana 
Paula Amaro da Silveira:

A Segunda Câmara de Direito Civil decidiu, por votação unânime, 
dar parcial provimento ao recurso. Custas na forma da lei.

Participaram do julgamento, realizado no dia 20 de abril de 2017, os 
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Exmos. Srs. Des. Newton Trisotto (Presidente), João Batista Góes Ulysséa e 
Sebastião César Evangelista.

Florianópolis, 27 de junho de 2017

Desembargador Newton Trisotto
RELATOR
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RELATÓRIO

Ana Paula Amaro da Silveira ajuizou “AÇÃO CONDENATÓRIA 

AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C CONDENA-

ÇÃO A OBRIGAÇÃO DE FAZER” contra Globo Comunicações e Participações 

S.A.

Apresentadas a contestação e a réplica (fls. 282/312 e 340/347), 

inquiridas cinco testemunhas (fls. 379/386) e coletadas as razões finais (fls. 

388/466 e 468/481), a Juíza Cleni Serly Rauen Vieira prolatou a sentença. Trans-

crevo o dispositivo e excertos da fundamentação que revelam as questões de 

fato e de direito relacionadas com o litígio:

“ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 269, I, do Código de Pro-
cesso Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por ANA 
PAULA AMARO DA SILVEIRA na presente AÇÃO COMINATÓRIA C/C 
INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS ajuizada em face de GLOBO 
COMUNICAÇÕES E PARTICIPAÇÕES S/A, para:

a) CONDENAR a ré ao pagamento da importância de R$ 
500.000,00 (quinhentos mil reais), a título de indenização por danos mo-
rais em favor da autora, acrescidos de atualização monetária a partir da 
data desta decisão (Súmula 362 do STJ), e juros de mora de 1% a partir 
do evento danoso (Súmula 54 do STJ), com fulcro no artigo 269, I, do 
Código de Processo Civil;

b) CONDENAR a ré à obrigação de fazer, consistente em conceder 
à autora o direito de resposta, na mesma proporção e no mesmo espaço 
destinado à reportagem exibida no programa Fantástico no dia 
24/03/2013, objeto da controvérsia, no prazo de 10 (dez) dias após o 
trânsito em julgado desta decisão, sob pena de multa diária no valor de 
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cujo texto deverá ser formulado pela autora 
e submetido ao juízo para homologação de seu conteúdo. 

Em razão da sucumbência, CONDENO a ré ao pagamento das 
despesas processuais e dos honorários advocatícios em favor da procu-
radora da autora, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o 
valor da condenação, ex vi do artigo 20, § 3º, do Código de Processo Ci-
vil”.

“Trata-se de ação ordinária na qual a autora busca a prestação ju-
risdicional com o fito de obter a reparação por danos morais, bem como a 
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condenação da ré ao desagravo público, em razão de reportagem jorna-
lística veiculada por ela, em 24/03/2013, através do programa Fantástico, 
na qual afirma ter havido intuito malicioso com objetivo de divulgar inveri-
dicamente a existência de práticas irregulares nos procedimentos de ado-
ção e destituição do poder familiar, sob a condução da autora, enquanto 
magistrada titular da 1ª Vara da Comarca de Gaspar/SC.

[...]
No caso em apreço, para resolução da controvérsia é imprescindí-

vel ponderar os dois preceitos constitucionais fundamentais em conflito, a 
saber: a liberdade de informação/imprensa x direito à honra/imagem, 
para o fim de verificar qual deles deve, no caso concreto, prevalecer.

Sobre o tema, importa salientar que os direitos da personalidade 
são aqueles imanentes à personalidade humana, sendo eles inúmeros. 
Dentre eles, algumas espécies merecem destaque por se relacionarem 
diretamente com a liberdade de informação, quais sejam: a honra, a i-
magem, a vida privada e a intimidade, pois, 'costumeiramente, o exercí-
cio da liberdade de imprensa suscita colidência em especial com o direito 
à honra, à imagem e à privacidade' (GODOY, Cláudio Luiz Bueno de. A 
liberdade de imprensa e os direitos da personalidade. São Paulo: Atlas, 
2001, p. 37.)

No que toca à liberdade de imprensa, por sua vez, esta abrange o 
direito a informar e de ser informado. Deve-se ter em mente que nos dias 
atuais a imprensa não é só restrita ao material impresso, sua abrangên-
cia é muito maior, dizendo respeito a todos os meios possíveis por onde 
possa se propagar a informação, passando pelos jornais e periódicos im-
pressos, o sistema de rádio e televisão, bem como, de forma mais re-
cente, pela internet, razão pela qual a imprensa desempenha papel pre-
ponderante.

É cediço que a Carta Magna, em seus artigos 5º, inciso IX, e 220, 
inadmite qualquer restrição ou embaraço à plena liberdade de informa-
ção, inclusive jornalística através dos veículos de comunicação social.

 Entretanto, impõe responsabilidade e, principalmente, estrita ob-
servância aos direitos e garantias individuais, também nela insculpidos, 
ao estabelecer, peremptoriamente, em seu art. 5º, X, que 'são invioláveis 
a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegu-
rado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de 
sua violação'.

Assim, à evidência, tanto a liberdade de informação, como a de ex-
pressão, e bem assim a liberdade de imprensa, não são direitos absolu-
tos, encontrando limites na própria Constituição, a exemplo dos próprios 
direitos da personalidade já referidos, como a honra, a intimidade, a vida 
privada e a imagem (arts. 5º, X e 220, § 1º).

Dessa maneira, necessária se faz a utilização de parâmetros cons-
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titucionais para a ponderação dos direitos em colisão, ou seja, elementos 
que devem ser considerados na ponderação entre a liberdade de ex-
pressão e informação da ré, de um lado, e os direitos à honra, à intimi-
dade, à vida privada e à imagem da autora, de outro, tais como a veraci-
dade do fato; a licitude do meio empregado para obter a informação; a 
personalidade pública ou estritamente privada da pessoa objeto da notí-
cia; o local e natureza do fato; a existência de interesse público na divul-
gação dos fatos.

E, com base nesses parâmetros, passo à análise do caso concreto.
A questão nodal se refere à forma como foi produzida e divulgada a 

reportagem pela ré, haja vista que alegou a autora que foi realizada de 
forma maliciosa e abusiva, pois foi convidada por repórter daquela, res-
ponsável pela entrevista, a falar sobre as práticas implementadas na á-
rea da infância e juventude e instituições de acolhimento, todavia, foi 
surpreendida ao verificar que a pauta, em verdade, tratava-se de apura-
ção jornalística sobre denúncia feita por servidora municipal de que a 
Autora teria encaminhado crianças para adoção sem a participação do 
Ministério Público, bem como em desrespeito aos procedimentos legais.

Aduz que, surpresa pela situação apresentada, ofereceu-se para 
esclarecer a real situação dos procedimentos, tendo o repórter, em evi-
dente má-fé, se negado a ouvi-la, afirmando, outrossim, que, quando foi 
ao ar em 24/03/2013, a reportagem evidenciou a forma tendenciosa co-
mo a entrevista foi conduzida, de forma distorcida e descontextualizada, 
'passando a falsa, dramática e repugnante impressão de que as crianças 
eram simplesmente arrancadas das família pobres para serem entregues 
à adoção de forma sumária, sem respeito à lei, ao contraditório e à ampla 
defesa' (fl. 08).

A ré, por sua vez, salientou que a reportagem foi apenas informativa 
e limitou-se a relatar sobre processos de destituição do poder familiar e 
seus efeitos perante a sociedade afetada, utilizando dos exemplos ocor-
ridos nos Municípios de Gaspar/SC e São João do Triunfo/PR. Assim, 
argumenta que a matéria veiculada não se enquadra no conceito de 
sensacionalismo aduzido pela autora, tampouco teve cunho difamatório, 
pois tratou-se de jornalismo crítico, lastreado na liberdade de informação 
e de pensamento, 'ponderando as perspectivas diferentes sobre um as-
sunto que, por si só, é comovente e dramático' (fl. 289).

Ao analisar detidamente as provas (documental e testemunhal) 
produzidas nos autos, extraio que razão assiste à autora quando afirma 
que a ré extrapolou o limite da informação crítica, utilizando-se de inver-
dades para produzir reportagem sensacionalista.

De início, oportuna se faz a transcrição da matéria jornalística obje-
to da controvérsia, veiculada em 24/03/2013, a qual foi extraída do site 
da ré e juntada pela autora às fls. 94/102. Referida reportagem tem como 
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título: 'Decisões polêmicas na Justiça tiram filhos de pais e entregam pa-
ra adoção', seguindo a transcrição de seu conteúdo, ipsis literis:

'Depois de sofrer uma depressão, uma mulher tem as três filhas tiradas de 
casa por ordem da Justiça. Por causa do marido alcoólatra, outra mulher 
perde sete filhos de uma vez.

Quando os pais não conseguem cuidar de suas crianças, qual a melhor 
saída? Afastar imediatamente os filhos ou manter a família unida e buscar 
uma solução?

Você vai conhecer agora histórias comoventes, que dividem as opiniões 
de especialistas.

Elaine: Eu tive depressão pós-parto depois da minha última menina, a E-
velyn, de três anos.

Elaine trabalhava numa fábrica e cuidava de outras três filhas. Evelyn, 
hoje com 3 anos, era a menor. Mas, quando Elaine começou a tratar da de-
pressão, a vida em família virou um inferno.

Elaine: O tratamento, em algum período, fez efeito. Mas depois foi tudo ao 
contrário.

Remédio, bebida. Elaine passava mal. E ficou mal vista na cidade onde 
mora, Gaspar, em Santa Catarina. Como se não tivesse condições de criar 
as filhas, ela foi denunciada à juíza da comarca. De uma hora para outra, 
policiais e conselheiras bateram na casa dela.

Fantástico: As crianças estavam em casa?
Elaine: Estavam em casa, elas estavam dormindo. Elas pegaram as me-

ninas e saíram.
As crianças foram levadas para um abrigo público. Elaine conseguia visitá-

las toda semana. De repente, as visitas foram proibidas.
Elaine: Chegamos no abrigo e disseram: 'vocês não vão ver mais as me-

ninas'.
No abrigo, disseram que a proibição de ver as filhas tinha um motivo.
Elaine: Disseram que o meu marido estava andando na rua bêbado, não 

estava trabalhando e estava pedindo comida na estrada, na rua e morando 
embaixo da ponte.

Fantástico: E isso era verdade?
Elaine: Não, não era. Não era.
Hoje, André trabalha na construção civil, como ajudante de pedreiro.
André: Minhas filhas são minha vida. Minha vida. Eu batalho para conse-

guir as coisas, para adquirir as coisas para elas. Todo dia de manhã, elas me 
beijavam, me abraçavam: 'pai, tchau, pai. Vai com Deus trabalhar'.

Lá se vão oito meses e Elaine não consegue nem notícia das filhas.
Elaine: Como eu estou passando por esse processo todo, todas as crian-

ças que a gente vê na rua é a minha menina mais nova, é a minha menina 
mais velha, é a minha menina de 6 anos.

Gaspar tem 60 mil habitantes, um quinto da população de Blumenau, ci-
dade vizinha. Mas a relação nos números de adoção é bem diferente. Nos 
últimos seis anos, 37 crianças de Gaspar foram adotadas. Em Blumenau, 
foram 34.
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Elaine: E as minhas meninas, só porque eu tive essa doença e não con-
segui me erguer muito rápido, eles foram lá, tiraram as meninas.

A ordem de tirar os filhos de Elaine foi da juíza Ana Paula Amaro da Sil-
veira. Durante 11 anos, até dezembro de 2012, ela atuou na comarca de 
Gaspar, onde se dedicou a acelerar os processos de destituição do poder 
familiar. O primeiro passo para a adoção.

'Nós sabemos que no nosso cadastro de adoção, 90% das pessoas que-
rem recém-nascidos até 2 anos. Nós começamos então a fazer com que os 
processos de destituição fossem mais rápidos e, aí, a dar uma chance real 
dessa criança ter uma família', declara a juíza. 

Zilda Giacomoni: A gente começou a correr. E pega advogado aqui e 'pelo 
amor de Deus, não deixa a criança ir embora, não deixa a criança ir embora'.

Zilda e Manoel são donos de uma creche em Gaspar. Cuidam de 70 cri-
anças. Uma delas era a filha recém-nascida de um sobrinho de Manoel.

Manoel Giacomoni: Eles nos convidaram para ser padrinho e colocaram a 
menina na creche. Eu ia buscar ela no dia a dia, o transporte de leva e traz 
da creche. E a gente começou a se apegar com ela.

A mãe da menina era uma jovem de 16 anos e com problemas psicológi-
cos. Embora a criança estivesse sob os cuidados do tio, a destituição familiar 
foi pedida e cumprida na porta da creche.

Manoel Giacomoni: Nós viemos buscar a Maria Eduarda e vamos levar 
para o abrigo.

Zilda: No mesmo dia a gente entrou com um pedido de guarda.
Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, a preferência para a a-

doção é da família extensa. Quer dizer, dos parentes: tios, avós. Nem assim 
Manoel e Zilda conseguiram dar início ao processo.

Zilda: Ela alegou que a gente não tava inscrito no cadastro de adoção e 
por isso a gente não tinha direito na adoção dela.

Fantástico: A família extensa não é prioridade em um processo de ado-
ção?

'Ela é prioridade desde que essa família extensa demonstre também que 
tenha atenção, carinho e cuidado com essa criança', afirma a juíza.

Manoel: Ninguém da assistente social, do fórum, veio até nós fazer uma 
entrevista na nossa casa, ver que tipo de pessoas que a gente era.

Zilda: A gente tem uma filha, ela tem 20 anos. Está ela estudando arqui-
tetura, está no terceiro semestre. E, além de estudar, ela trabalha também 
ajudando a gente na creche.

Letícia Giacomoni: A minha mãe, meu pai, são uma família honesta, nun-
ca aconteceu nada assim. E eu escutava a minha mãe chorar no banheiro. 
Meu pai foi ficando doente.

Depois que a menina foi levada para o abrigo, não foram poucas as vezes 
em que Manoel e Zilda tentaram visitá-la. Mas nunca conseguiram passar do 
portão.

O Fantástico foi conversar com a responsável pelo abrigo, Gislane dos 
Santos. 'Tem situações que às vezes há proibição de visitas porque real-
mente o processo já está se levando pra uma destituição do poder familiar. 
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Então a gente começa a fazer o rompimento dessa vinculação com a famíli-
a', ela diz.

Acelerar processos de adoção, em muitos casos, pode levar a Justiça a 
cometer equívocos, diz a promotora Ellen Sanchez.

'É o tempo que tem que orientar o processo. É o tempo que tem que ori-
entar o bom senso. Porque, se a ação foi ajuizada, se todo mundo olhou, Mi-
nistério Público, advogados, equipe técnica, aí é uma decisão que traz uma 
segurança jurídica pra todos os envolvidos', avalia a promotora.

Ellen Sanchez é coordenadora, no Ministério Público de Santa Catarina, 
do Centro de Apoio à Infância e Juventude. Segundo ela, alguns processos 
de destituição em Gaspar têm que ser revistos.

Ellen: Os procedimentos que estão previstos na lei, em muitos casos, não 
foram observados. Por isso que o Ministério Público está recorrendo.

Fantástico: Não foram observados em que sentido?
Ellen: No sentido de oportunizar a manifestação do Ministério Público, de 

ouvir as testemunhas que tivessem ou os familiares que tivessem o interesse 
em poder acolher essa criança.

Juíza: Todas as destituições são propostas pelo Ministério Público. Todas 
elas têm que ter o contraditório, todas.

O Ministério Público diz que, em algumas adoções e em algumas desti-
tuições, não foi ouvido. O Ministério Público não confirma essa informação.

Juíza: Então o Ministério Público está mentindo.
Fantástico: É verdade que muitos desses processos não foram sequer 

comunicados ao Ministério Público?
Ellen: Alguns processos em que isso aconteceu, estão sendo tomadas 

essas medidas judiciais para anular essas decisões.
(…)
'O que a lei fala é que a primeira opção tem que ser a família. Quanto 

mais próximo, melhor. Mas às vezes o que o juiz quer, interpretando errado a 
lei, não é salvaguardar a criança, é punir o pai. O alcoolismo, por exemplo, é 
doença, reconhecido pela Organização Mundial de Saúde como doença. O 
juiz não pode dizer 'é sem-vergonhice do pai ou da mãe que bebe e eu vou 
retirar', explica Arns.

Os pais só perdem o direito de criar seus próprios filhos em situações 
comprovadas de risco à saúde, à educação, à segurança. É o que diz a lei. 
Nesses casos, a Justiça tem a obrigação de procurar, primeiro, os parentes 
mais próximos. Depois, famílias que queiram adotar, na região, no estado ou 
no país. A adoção internacional é a última alternativa. 

(...)
Depois que estivemos em Gaspar, gravando esta reportagem, Zilda e 

Manoel conseguiram a guarda provisória da pequena Maria Eduarda. Ela já 
deixou o abrigo e voltou para casa.

O casal, que tem condições de contratar um advogado, finalmente vai 
conseguir iniciar o processo de adoção da menina.

(...)
O presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, Nelson Calan-
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dra, tem uma explicação para as decisões apressadas que muitas vezes os 
juízes adotam: 'Eu costumo dizer que a criança e o adolescente adotados 
não têm problemas. Quem tem problema é o adulto. Normalmente nós juízes 
recebemos pedidos ligados à infância e à juventude sempre em situação de 
emergência'.

Mas Wanderlino Nogueira Neto, representante das Nações Unidas, dis-
corda. Ele afirma que há juízes que simplesmente ignoram o que está pre-
visto no Estatuto da Criança e do Adolescente: 'Muitos juízes ainda aplicam o 
velho código de menores, que tinha a forma de adoção por abandono e o a-
bandono é falta de condições materiais para manter aquele filho. O estatuto 
é de 1990. Não é possível mais que os magistrados não estejam imbuídos, 
não conheçam o estatuto'.

Ellen: O que se tem que avaliar é se está se investindo na prevenção, 
quanto é investido numa criança que está acolhida institucionalmente e 
quanto que poderia ser destinado pra fortalecer as famílias evitando o 
'abrigamento' dessas crianças.

Nelson Arns: É mais difícil fazer a reestruturação familiar? Sim, mas re-
solve.

E Elaine? A história de Elaine ainda não acabou. A depressão está sob 
controle. Mas a saudade... Ela e André cuidam da caçula e mantêm arruma-
do o quarto das outras filhas. Sem saber se elas voltarão um dia.

'Agora eu estou vendo que eu estou diferente, que eu estou em condição 
novamente de cuidar, de sair com as minhas meninas de novo. Mas eu pre-
ciso delas. Porque não é só essa daqui que eu tenho. Eu tenho as minhas 
outras três meninas que eu quero perto de mim', diz Elaine'. (grifei) (Disponí-
vel em: http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2013/03/decisoes-polemicas-na-
justica-tiram-filhos-de-pais-e-entregam-para-adocao.html. Acesso em: 
19/11/2015).

Ao observar o próprio conteúdo da reportagem acima transcrita, 
cuja análise é objeto da presente demanda, pois, segundo a autora, foi o 
ato causador do abalo moral que aduz ter sofrido, é possível extrair a 
maneira tendenciosa como foi produzida, pois transparece claramente 
que a entrevista se iniciou com questionamentos à autora sobre os pro-
cedimentos de destituição do poder familiar e adoção, quando restou 
surpreendida com perguntas sobre supostas irregularidades na sua atu-
ação enquanto magistrada na Comarca, entre elas a ausência de oitiva 
do Ministério Público a fim de agilizar as adoções, penalizando os geni-
tores.

Tem-se, outrossim, que o repórter valeu-se de palavras insinuado-
ras para, de forma dramática, anunciar que 'a ordem de tirar os filhos de 
Elaine foi da juíza Ana Paula Amaro da Silveira', afirmando que 'durante 
11 anos, até dezembro de 2012, ela atuou na comarca de Gaspar, onde 
se dedicou a acelerar os processos de destituição do poder familiar. O 
primeiro passo para a adoção', afirmação esta que, no contexto em que 
seguiu a reportagem, e na forma como foi editada, especialmente notan-
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do-se o título dado à matéria, denota caráter pejorativo e desabonador 
da conduta profissional da autora.

Tamanha foi a repercussão negativa da entrevista, que a assessoria 
de imprensa do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (fl. 131 e 134/135) 
e a Associação dos Magistrados Catarinenses (fl. 132/133 e 141), antes 
mesmo da veiculação da matéria, entraram em contrato com a ré, dispo-
nibilizando-se a prestar os esclarecimentos necessários em correção aos 
equívocos nela operados, sendo que o primeiro afirmou o interesse em 
se fazer ouvir relativamente à matéria, 'como forma de evitar que infor-
mações incompletas ou versões unilaterais prejudiquem a melhor com-
preensão do público sobre o tema' (fl. 131). Todavia, a ré sequer res-
pondeu aos e-mails que lhe foram encaminhados, sendo certo que, as-
sim agindo, assumiu o risco de divulgar informações inverídicas, das 
quais resultaram as consequências aqui analisadas.

Além disso, a inveracidade dos dados e fatos divulgados fica ainda 
mais evidente através da prova documental trazida aos autos pela autora 
às fls. 136/138 e 176, não impugnada pela ré, comprovando a realização 
de correição extraordinária pela Corregedoria-Geral da Justiça de Santa 
Catarina, logo após a divulgação da matéria e em razão dos efeitos desta 
na Comarca, que resultou na avaliação de 400 processos de adoção 
durante o período de atuação da autora enquanto magistrada na área da 
infância e juventude da comarca de Gaspar, com conclusão pela inexis-
tência de quaisquer irregularidades, da qual decorreu divulgação durante 
Audiência Pública realizada na Câmara de Vereadores da cidade, em 
04/07/2013.

Na ocasião, ressaltou o magistrado auxiliar da Corregedoria, Vito-
raldo Bridi, que 'a correição extraordinária não encontrou quaisquer irre-
gularidades nos processos examinados, seja na existência de partes, na 
intervenção ou na parte de cadastros'. Bem assim, ocorreu, ainda, ins-
peção ordinária nas três instituições de acolhimento da cidade, ocasião 
em que o juiz corregedor Alexandre Takashima, responsável pela visita, 
igualmente concluiu pela regularidade destas (fl. 131).

No mesmo norte, consoante se depreende do ofício encaminhado 
pelo Procurador-Geral de Justiça de Santa Catarina à autora, em 
30/04/2013 (fl. 155), não houve instauração de procedimento investiga-
tório pelo órgão competente do Ministério Público tendente a apurar as 
supostas irregularidades nas situações relativas a abrigamento, destitui-
ção de poder familiar e adoção, na Comarca de Gaspar, tampouco para 
investigar a conduta da autora relacionada às mencionadas situações 
(fls. 155/158).

Importa registrar, por oportuno, que sendo caso de instauração de 
procedimento de destituição do poder familiar contra os genitores, disci-
plina o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/90), em seu 
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artigo art. 101, § 10, que a iniciativa será do Ministério Público, in verbis: 

'Art. 101 (…) § 9º. Em sendo constatada a impossibilidade de reintegração 
da criança ou do adolescente à família de origem, após seu encaminhamen-
to a programas oficiais ou comunitários de orientação, apoio e promoção 
social, será enviado relatório fundamentado ao Ministério Público, no qual 
conste a descrição pormenorizada das providências tomadas e a expressa 
recomendação, subscrita pelos técnicos da entidade ou responsáveis pela 
execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar, 
para a destituição do poder familiar, ou destituição de tutela ou guarda.

'§ 10. Recebido o relatório, o Ministério Público terá o prazo de 30 (trinta) 
dias para o ingresso com a ação de destituição do poder familiar, salvo se 
entender necessária a realização de estudos complementares ou outras pro-
vidências que entender indispensáveis ao ajuizamento da demanda.' (grifei)

Neste sentido, não era crível a afirmação de que não restou oportu-
nizado ao Ministério Público a atuação ou manifestação nos procedi-
mentos afetos à infância e juventude da comarca de Gaspar, sob o co-
mando da autora, relativos à destituição do poder familiar e adoção, já 
que a instauração do primeiro só é possível pela iniciativa do represen-
tante desta Instituição, bem como sua intervenção é obrigatória sob pena 
de nulidade.

Conclui-se, pois, de forma cristalina, que, com relação ao caso con-
creto das famílias referidas na reportagem, resta demonstrada a invera-
cidade das informações repassadas ao telespectador, haja vista que 
houve procedimento instaurado pelo Ministério Público, tendo regular 
processamento, e somente quando esgotadas as possibilidades de re-
torno das crianças ao convívio familiar é que estas foram afastadas, para 
seu melhor interesse, nos termos da legislação aplicável.

A propósito, e merece menção, embora em fase preliminar de in-
vestigação, importante referir a existência de Inquérito Policial instaurado 
através de requisição do Ministério Público, que objetiva a apuração de 
eventual quebra de sigilo funcional por servidora pública municipal de 
Gaspar, em razão da publicação de fotografias de crianças acolhidas ins-
titucionalmente em redes sociais e também da indicação de famílias à e-
quipe jornalística que produziu a reportagem ora impugnada, cujos pro-
cessos de destituição familiar tramitaram perante o Juízo da Vara da In-
fância e Juventude de Gaspar/SC, cujas cópias foram juntadas às fls. 
408/465 pela autora e com relação ao qual restou oportunizado o contra-
ditório pela ré nos presentes autos (fls. 468/480).

Recorde-se que, consoante acima demonstrado, todos os referidos 
procedimentos passaram por inspeção da Corregedoria-Geral de Justiça, 
a qual verificou a regularidade e observância dos procedimentos legais 
por parte da autora, razão pela qual é possível, sim, afirmar que a infor-
mação divulgada na reportagem é inverídica e não se oportunizou à au-
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tora contraprova das referidas alegações. E o pior, frisa-se, baseou-se 
em fatos unilateralmente alegados sem auferir, conforme se depreende 
do presente, a credibilidade da fonte.

O mesmo se verificou com relação aos dados comparativos infor-
mados relativos aos números de adoções na comarca de Gaspar e Blu-
menau, haja vista que o repórter José Raimundo, responsável pela maté-
ria, afirmou que 'Nos últimos seis anos, 37 crianças de Gaspar foram a-
dotadas. Em Blumenau, foram 34'. Tal informação, utilizada para acentu-
ar a desproporção do número de adoções entre as referidas Comarcas, 
também era inverídica.

Das planilhas juntadas às fls. 104/126, que consistem em dados 
estatísticos extraídos do sistema da Corregedoria-Geral de Justiça de 
Santa Catarina, entre os períodos de 2006 a 2012, por Comarca, envia-
dos pela Secretária da Comissão Estadual Judiciária de Adoção-CEJA, 
órgão daquela, ao referido repórter e a pedido deste, denota-se que os 
números acima mencionados se referem apenas ao ano de 2006 (fls. 
124/125), e não aos 'últimos seis anos', como afirmou o jornalista, quan-
do as adoções em Gaspar foram superior aos anos posteriores, sem, en-
tretanto, fazer o contraponto acerca dos motivos e fatos que originaram 
tal número, tampouco tendo mencionado os dados das adoções nos a-
nos seguintes, em que os números foram inferiores: em 2012  24 em 
Blumenau e 8 em Gaspar; em 2011  32 em Blumenau e 14 em Gaspar; 
2010  19 em Blumenau e 5 em Gaspar; e assim por diante.

Para corroborar toda a prova documental colacionada aos autos, 
extraio dos depoimentos prestados pelas testemunhas e informante na 
audiência de instrução realizada, registrados na gravação audiovisual de 
fl. 386, parafraseando-os na forma que segue:

A testemunha Vitoraldo Bridi, juiz auxiliar da Corregedoria à épo-
ca, relatou que viu a reportagem, mas tomou conhecimento que ela es-
tava sendo feita antes disso, pois recebeu telefonema da autora infor-
mando que estava sendo entrevistada naquele momento, perguntando 
se a Corregedoria poderia receber a equipe de reportagem; na ocasião a 
testemunha afirmou que não, por desconhecer do assunto e porque o 
Desembargador Corregedor não estava presente, mas que se colocava a 
disposição, assim como a Corregedoria, para, em momento posterior, 
receber a reportagem; que a autora disse que se tratava de reportagem 
sobre abrigos e afirmou que havia algumas perguntas sobre adoção em 
Gaspar, onde ela havia judicado anteriormente; que ao assistir a repor-
tagem, o depoente concluiu que seu conteúdo referiu-se à magistrada 
em específico, ora autora, não à magistratura em si; que antes da repor-
tagem nunca teve conhecimento de reclamações sobre processos con-
duzidos pela autora, que digam respeito à infância e juventude, ao me-
nos durante o período em que o depoente atuou na corregedoria; que ao 
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que lhe pareceu, a reportagem não teve conteúdo apenas crítico; que 
pelo que se recorda, durante a reportagem, houve divergência com rela-
ção ao foco da entrevista; que sabe que a autora é considerada exce-
lente juíza; que na época se recorda bem que havia deficit muito grande 
de juízes e Gaspar sempre foi uma comarca de muito trabalho; que se 
alguma reclamação houve, foi de modo geral pela morosidade e falta de 
estrutura, mas não especificamente com relação à autora; que após a 
reportagem, o des. Corregedor determinou a realização de correição ex-
traordinária, em decorrência da reportagem, em razão da tentativa de 
conversar com a rede globo e se colocar à disposição para passar ele-
mentos em relação à Comarca de Gaspar e em especial às adoções, 
pois era o foco da reclamação; que por isso sabe que houve repercussão 
quanto à veiculação da reportagem; que muitas vezes, por atuar na cor-
regedoria, conversou com a autora em razão dos fatos; que a correge-
doria entrou em contato com o Ministério Público; que foi emitida nota 
conjunta pelo Tribunal de Justiça, Corregedoria, Procurador-Geral e 
Corregedoria do MP, as Associações dos Magistrados e do Ministério 
Público, por isso, em sua concepção, afetou sim a vida da autora; que 
tem conhecimento que a assessoria de imprensa do TJ entrou em con-
tato com a ré para esclarecer os fatos; que a posição da globo foi de não 
responder ou não atender aos pedidos feitos pelo Tribunal; que a correi-
ção realizada não foi em razão de suspeita, mas a pedido inclusive da 
própria autora; que durante a correição uma pessoa compareceu para 
fazer uma denúncia em relação à autora, o depoente a ouviu e esclare-
ceu que precisaria formalizá-la, todavia a referida pessoa negou-se a 
formalizar o termo, não obstaste o depoente deu seu contato a esta 
pessoa para que, caso tivesse interesse, poderia entrar em contato com 
a corregedoria, entretanto esta pessoa não mais entrou em contato; que 
a pedido do corregedor, examinaram com olhar mais crítico e muito cui-
dado todos os trâmites dos processos da reportagem, inclusive para ave-
riguar se algum dos processos daqueles teria deixado de observar algum 
tramite legal, em especial, a manifestação do Ministério Público; que a 
correição foi realizada em duas partes; o ponto de partida foi a data em 
que a autora assumiu a comarca de Gaspar e o final quando ela deixou a 
referida comarca, mas avançaram um pouco mais; que a segunda etapa 
foi o exame dos processos que já estavam arquivados na comarca, e 
remetidos ao arquivo do tribunal de justiça; que na ocasião elaboraram 
relatório final; que naquela data o depoente conversou com a promotora, 
a qual revelou uma animosidade entre a promotoria e a magistratura, por 
outro lado, não relatou nada em específico; ouviu também o promotor 
que atuou por muito tempo na comarca naquele tempo; que este teceu 
elogios à autora, nada mencionando acerca de eventual irregularidades 
de que tivesse conhecimento; que durante a audiência pública realizada 
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na câmara de vereadores de Gaspar, estavam presentes o depoente, 
pois coordenador da investigação, vereadores, a promotora, Dr. Alexan-
dre Takashima, dois representantes da AMB, um representante do CNJ, 
representante da AMC, representantes da OAB; que no ato, dada a pa-
lavra ao ora depoente, este esclareceu que na investigação nada havia 
sido constatado; que o resultado da correição foi encaminhado ao CNJ; 
que pelo que tem conhecimento a autora passou a atuar na comarca da 
capital antes da divulgação da reportagem; que o depoente atuou na 
comarca de Gaspar como magistrado e se recorda que na época não 
havia abrigo, somente havia um veículo cedido pela prefeitura para o ju-
diciário, para que fosse utilizado em especial pelo comissário da infância 
e juventude; que sabe que a reportagem teve repercussão no estado de 
Santa Catarina, não só na magistratura; que o depoente teve conheci-
mento de punição decorrente de processo administrativo instaurado em 
desfavor de uma servidora, assistente social, haja vista que esta teria 
promovido manifestações ou divulgações no sentido da veracidade dos 
fatos relatados na reportagem, todavia, uma vez que o resultado da cor-
reição realizada pela Corregedoria foi no sentido de não haver irregulari-
dades, houve a referida punição, ao que se recorda, de suspensão da 
servidora; que sabe que a autora sempre foi referência na área da infân-
cia e juventude, inclusive participando da coordenadoria da infância e ju-
ventude do Tribunal de Justiça (…)' (grifei) (termo de audiência de fl. 380 
e audiovisual de fl. 386).

Por sua vez, a testemunha Maria Paula Kern afirmou que na época 
era diretora do foro na Comarca da Capital, tendo, nesta condição, auto-
rizado a entrada da equipe de reportagem e seus equipamentos, razão 
pela qual teve conhecimento da entrevista anterior à sua divulgação na 
mídia, bem como que seu teor teria relação com os lares em Gaspar, e 
serviria para divulgação do trabalho e auxílio das crianças que estavam 
para adoção; que a depoente, após a entrevista, foi ao gabinete da au-
tora, quando verificou que ela estava chorando em razão do resultado da 
entrevista, pois o repórter teria questionado seu trabalho e sua idoneida-
de; que a questionou acerca de os processos de adoção tramitarem 
muito rápido em Gaspar; que a autora lhe informou que solicitou ao re-
pórter que fosse até a corregedoria para que fizesse o contraponto acer-
ca das informações; todavia, este negou-se afirmando que estaria atra-
sado para o voo de volta; que após, a depoente assumiu função na cor-
regedoria de justiça, quando passou a acompanhar a situação da autora; 
que ficou encarregada de acompanhar o caso do ponto de vista da insti-
tuição; que então assistiu a reportagem; que pelo que leu do relatório 
correicional não foi encontrada nenhuma irregularidade nos processos 
sob o comando da autora; que achou a crítica contundente na reporta-
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gem; que acompanhou a reunião com o procurador-geral de justiça e a 
corregedora-geral de justiça, haja vista que uma promotora também ha-
via participado da entrevista; que perante a corregedoria não houve for-
malmente qualquer reclamação relativamente à atuação da autora; que 
tem conhecimento de que a repercussão dos fatos foi grande; que pelo 
que se recorda da reportagem, a autora foi questionada sobre a alega-
ção de que não teria ouvido o Ministério Público, afirmando a autora que 
então este estaria mentindo; que não houve instauração de procedimen-
to pelo Ministério Público em desfavor da autora; que tem conhecimento 
de que a autora é referência na área da infância e juventude e, da forma 
como foi colocado, deu-se a entender que ela seria irresponsável; que 
soube que a autora foi convocada para depor em CPI de tráfico humano; 
que, em razão da repercussão, foi oficiado para a comissão de seguran-
ça do Poder Judiciário pra salvaguardar a segurança da autora; que 
nunca foi procurada por nenhum político relativo a denúncias contra a 
autora, somente relativo à audiência pública realizava em Gaspar; que a 
depoente, pessoalmente, nunca foi procurada pela ré para esclarecer a 
situação, enquanto em exercício na corregedoria; que se recorda da 
promotora Elen durante a entrevista, a qual mencionou que poderia ha-
ver situações irregulares, não específicas, de que as adoções teriam 
tramitado de forma muito rápida.

A Assistente Social Mary Ann Furtado e Silva, também ouvida co-
mo testemunha arrolada pela autora, declarou que atua na corregedoria 
na função de secretária da comissão estadual judiciária da adoção, tem 
por função inspecionar todas as instituições de acolhimento do Estado, 
centralizando os dados afetos à infância e juventude; no dia da entrevista 
a autora telefonou para a depoente para que auxiliasse na informação de 
dados a respeito, estando presente com a autora no momento da entre-
vista; que a depoente acreditava que a pauta da entrevista seria a res-
peito do bom andamento dos abrigos de Gaspar, onde a autora teria a-
tuado como juíza; inclusive porque os abrigos de Gaspar sempre foram 
referência no Estado; que a autora sempre foi empenhada nestas ações; 
que ouviu o repórter emitir opinião no sentido de induzir a entrevista, 
questionando acerca do número de adoções existentes na comarca, 
quando a depoente interrompeu afirmando que tinha em mãos os dados 
oficiais, para que o repórter tomasse conhecimento; que para a depoente 
o tom da entrevista foi direcionado e agressivo; que nenhuma adoção é 
feita no estado sem a assinatura do corregedor-geral de justiça, além da 
sentença do juiz; que a depoente tinha os dados e ofereceu ao jornalista 
que não aceitou no momento; somente após a entrevista o jornalista soli-
citou tais dados à depoente, por e-mail; que este lhe solicitou os dados 
das adoções realizadas no estado nos últimos 10 anos, sendo que ela os 
enviou; todavia, verificou na reportagem que o repórter apenas se ateve 
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ao ano de 2006, época em que o número de adoções foi muito maior, em 
razão da estruturação dos abrigos de Gaspar; que em razão disso, e por 
ter participado pessoalmente da realização da entrevista, concluiu que a 
edição da reportagem foi realizada de forma conveniente ao que o re-
pórter da ré já estaria predisposto a investigar; que não foi oportunizado 
à autora responder o fato questionado; que pelo que tem conhecimento a 
autora sempre conduziu os procedimentos de adoção e destituição em 
prazo razoável, não com a celeridade que a reportagem pretendeu colo-
car; que ficou surpresa com a repercussão e a forma como a reportagem 
foi apresentada, pois isso, a seu ver, prejudicou a situação das crianças 
em situação de adoção e causou insegurança e grande comoção social. 
(grifei).

A informante Viviane de Paula Beduschi declarou que é assessora 
jurídica da autora, tendo acompanhado a entrevista, que se recorda que 
a primeira pergunta formulada à autora consistiu em questionar se não 
causava estranheza à autora uma cidade com IDH tão alto quanto Gas-
par ter tantas adoções; que se recorda que a entrevista durou cerca de 
duas horas; que a autora não foi questionada sobre os abrigos, embora a 
entrevista se relacionasse com isso; que questionaram 'se ela sentia re-
morso por ter feito tantas adoções ilegais sem a oitiva do Ministério Pú-
blico, se ela não achava que alcoolismo era muito pouco para retirar as 
crianças de suas famílias'; que aparentemente a impressão que a infor-
mante teve foi no sentido de que logo no início da entrevista, o assunto 
foi enveredado para as perguntas específicas sobre adoções irregulares, 
ilegais, denúncias recebidas de adoções ilegais, e que os processos tra-
mitaram muito rápido; que ao assistir a reportagem no Fantástico, per-
cebeu que muitas perguntas que a autora respondeu, que seriam escla-
recedoras, não constaram na entrevista quando divulgada; que a autora 
sempre foi referência nacional na área da infância e juventude; que a vi-
da da autora 'parou' após a veiculação da reportagem; que sabe que a 
autora só teve conhecimento dos casos em específico quando assistiu a 
reportagem; que na percepção da informante, o teor da reportagem foi 
sensacionalista e difamatória; que abalou a vida pessoal e profissional da 
autora; que quando a autora atuou na comarca de Gaspar, todos os ho-
rários de seu dia eram dedicados às ações referentes à área da infância 
e juventude, inclusive através de palestras à comunidade; que a autora 
se colocou à disposição para esclarecimentos; que o repórter em mo-
mento algum esclareceu quais os casos específicos eram objeto da re-
portagem; que a própria depoente enviou e-mail ao repórter esclarecen-
do acerca dos casos e dados de adoção, mas não obteve resposta; que 
a autora chegou a explicar ao repórter que a conclusão de um processo 
de destituição do poder familiar, pela legislação, deve ocorrer no prazo 
de cento e vinte dias, e que na prática a conclusão dos procedimentos, 
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na unidade em que trabalhava, levava de sete à oito meses; que a re-
percussão perante a sociedade foi grande; que na segunda-feira após a 
divulgação da reportagem a autora recebeu inúmeras ligações em seu 
apoio. (grifei)

A testemunha Ângelo Lima Medeiros, servidor da assessoria de 
imprensa do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, declarou que entrou 
em contato com a produção do programa da ré, informando que a Cor-
regedoria-Geral da Justiça possuía interesse no esclarecimento dos fa-
tos; mas obteve resposta somente de que entrariam em contato com a 
equipe de reportagem e que posteriormente poderiam retornar o contato, 
o que não ocorreu.

Por fim, a testemunha Maria Terezinha Lanznaster Spengler, co-
ordenadora de um dos abrigos de Gaspar, declarou que tem conheci-
mento de que antes da atuação da autora na comarca de Gaspar, a área 
da infância era 'muito largada, era bem ruim'; que a autora era rigorosa 
quanto aos prazos, atendimentos e encaminhamentos relacionados às 
crianças e adolescentes; que assistiu a reportagem; que também se 
sentiu atingida pelo teor da reportagem, haja vista que perante a comu-
nidade passou-se a imagem de que os abrigos atuavam de forma irre-
gular, tirando as crianças indevidamente das famílias; que a comunidade 
ficou chocada com a reportagem; que para a depoente foi um estrago 
que até hoje não se conseguiu consertar, pois ainda há muita suspeita 
pela sociedade local; que foi um desserviço muito grande para a adoção; 
que antes da reportagem a autora era autoridade muito respeitada na 
cidade; que era vista como de 'pulso firme', de moral ilibada e defensora 
das crianças e adolescentes; que após, há desconfiança das pessoas 
com relação à atuação da autora. (grifei)

A ré, por sua vez, deixou de produzir qualquer prova no sentido de 
demonstrar a alegada veracidade das informações levadas a público, a 
fim de embasar os argumentos trazidos na peça contestatória no sentido 
de que a reportagem teve caráter meramente informativo e crítico. Inver-
samente, limitou-se a contestar o feito, desacompanhado de documentos 
probantes (fls. 282/336), tampouco arrolando testemunhas, de forma que 
não logrou êxito em desconstituir as provas trazidas aos autos pela au-
tora.

Assim, pela prova testemunhal produzida, aliada à prova documen-
tal juntada aos autos, resta claro que a reportagem objeto da demanda 
foi produzida e veiculada de forma desleal e abusiva, ao deixar transpa-
recer a parcialidade do jornalista, pois, ao induzir o telespectador a erro, 
o fez acreditar que processos conduzidos pela autora na área da infância 
e juventude em Gaspar tiveram seu processamento e conclusão de for-
ma irregular com a retirada arbitrária das crianças de seu convívio famili-
ar, sem observância aos procedimentos legais, o que, por todo o acima 
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evidenciado é inverídico, bem como ao deixar de oportunizar o direito de 
resposta à autora sobre as acusações que lhe foram imputadas, conduta 
que não se espera de um jornalista de empresa televisiva do porte e re-
nome como a ré.

Não há dúvidas que a reportagem, na forma como veiculada, gerou 
um conceito negativo a respeito da atuação da autora, enquanto magis-
trada da vara da infância de Gaspar, causando repercussão na comuni-
dade local, em âmbito nacional, bem como na comunidade jurídica, no-
tadamente na Magistratura e Ministério Público.

Importa frisar que o caso da autora não é isolado no que se trata de 
produção de reportagens pela ré acusando inveridicamente magistrados 
de praticar irregularidades em processos de adoção, a exemplo da con-
denação sofrida por ela em ação indenizatória sobre matéria veiculada 
em 2001, na qual informou que um magistrado da comarca de Jundia-
í/SP 'facilitava adoções de crianças por dinheiro' (fl. 370).

A situação exemplificativa acima narrada demonstra que a ré, além 
de desrespeitar os preceitos legais que exigem sigilo quanto à divulgação 
de processos referentes a crianças e adolescentes, assim como no caso 
da autora, reiteradamente vem praticando jornalismo abusivo ao deixar 
de observar a imparcialidade necessária atinente à ética profissional, 
para tomar partido de situações fáticas de seu interesse, distorcendo fa-
tos e divulgando informações errôneas ou inverídicas.

Por assim agir, inúmeros são os preceitos insculpidos no Código de 
Ética dos Jornalistas Brasileiros descumpridos tanto pela ré, quanto pelo 
jornalista responsável pela reportagem objeto dos autos.

Extraio do referido Estatuto:

'(...) Art. 2º Como o acesso à informação de relevante interesse público é 
um direito fundamental, os jornalistas não podem admitir que ele seja impe-
dido por nenhum tipo de interesse, razão por que: 

I  a divulgação da informação precisa e correta é dever dos meios de 
comunicação e deve ser cumprida independentemente da linha política de 
seus proprietários e/ou diretores ou da natureza econômica de suas empre-
sas; 

II  a produção e a divulgação da informação devem se pautar pela vera-
cidade dos fatos e ter por finalidade o interesse público;

III  a liberdade de imprensa, direito e pressuposto do exercício do jor-
nalismo, implica compromisso com a responsabilidade social inerente à pro-
fissão; 

(…) Art. 3º O exercício da profissão de jornalista é uma atividade de na-
tureza social, estando sempre subordinado ao presente Código de Ética. 

Art. 4º O compromisso fundamental do jornalista é com a verdade no re-
lato dos fatos, deve pautar seu trabalho na precisa apuração dos acon-
tecimentos e na sua correta divulgação. 

(…) Art. 8º O jornalista é responsável por toda a informação que divulga, 
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desde que seu trabalho não tenha sido alterado por terceiros, caso em que a 
responsabilidade pela alteração será de seu autor. 

(…) Art. 10. A opinião manifestada em meios de informação deve ser e-
xercida com responsabilidade. 

Art. 11. O jornalista não pode divulgar informações: 
(…) II  de caráter mórbido, sensacionalista ou contrário aos valores hu-

manos, especialmente em cobertura de crimes e acidentes; 
(...)
Art. 12. O jornalista deve: 
I  ressalvadas as especificidades da assessoria de imprensa, ouvir 

sempre, antes da divulgação dos fatos, o maior número de pessoas e 
instituições envolvidas em uma cobertura jornalística, principalmente 
aquelas que são objeto de acusações não suficientemente demonstra-
das ou verificadas; 

II  buscar provas que fundamentem as informações de interesse público; 
(…) VI  promover a retificação das informações que se revelem falsas ou 

inexatas e defender o direito de resposta às pessoas ou organizações envol-
vidas ou mencionadas em matérias de sua autoria ou por cuja publicação foi 
o responsável; (...)' (grifei)

Portanto, pelo que se evidencia do conjunto probatório constante 
dos autos, resta notável a extrapolação do limite do direito à informação 
na matéria veiculada objeto da controvérsia, bem como a infração à éti-
ca, ao dever de informar a verdade, em detrimento da imagem, honra e 
nome da autora. 

Assim, perpassados os parâmetros acima elencados para a pon-
deração dos direitos fundamentais constitucionais em conflito, evidente 
que tais direitos fundamentais da autora devem prevalecer.

E, uma vez verificado o direito lesado no caso concreto, inarredável 
a aplicação dos preceitos disciplinados na Lei Civil que, ao disciplinar a 
matéria, sem deixar margem a dúvidas, assim preconizam:

'Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou im-
prudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente 
moral, comete ato ilícito.'

'Art. 187. Também 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.' (grifei).

'Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a ou-
trem, fica obrigado a repará-lo'.

A respeito do ato ilícito perpetrado, é sabido que, diante da reper-
cussão, a transmissão de notícia jornalística pelos meios de comunica-
ção demanda prudência e bom senso, de forma a utilizar adequadamen-
te o direito de informar franqueado à classe jornalística (art. 5°, IX c/c art. 
220, da CF). Sob tal perspectiva, espera-se observância a outros direitos 
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coexistentes, tais como a honra e a vida privada. 
De pronto, consoante exaustivamente demonstrado, vê-se que em 

nenhum momento a ré tentou diligenciar para obter dados concretos, 
comprovando os fatos narrados, limitando-se, de modo parcial e sensa-
cionalista  inclusive através de edição da reportagem neste sentido  a 
narrar uma conduta da autora de desrespeito às normas legais relativas 
aos procedimentos afetos à infância e juventude, passando erronea-
mente a imagem desta e relatando equivocadamente os fatos objetos da 
reportagem, sem mencionar a fonte concreta das informações trazidas, 
relativas àquelas famílias e respectivos procedimentos alvos da matéria.

Não demonstrou a ré de onde retirou a 'verdade' dos fatos e sequer 
transpareceu interesse em fazê-lo.

E, não obstante a falta de demonstração da realidade dos aconte-
cimentos com a notícia, há de se considerar também, para fins de res-
ponsabilização civil, o cunho sensacionalista do texto, que nada possui 
de informação verídica.

Como consequência de sua conduta ilícita e ofensiva à imagem, 
deve a ré responder pelos danos causados à autora.

[...]
A informação que goza de proteção constitucional é a informação 

verdadeira. A divulgação deliberada de uma notícia falsa, em detrimento 
do direito da personalidade de outrem, não constitui direito fundamental 
do emissor. Os veículos de comunicação têm o dever de apurar, com 
boa-fé e dentro de critérios de razoabilidade, a correção do fato ao qual 
darão publicidade. 

Para haver responsabilidade é necessário haver clara negligência 
na apuração do fato ou dolo na difusão da falsidade, o que restou evi-
denciado no caso dos autos.

Dessa forma, considerando todo o acima exposto, entendo plena-
mente configurado o ato ilícito ensejador do dano moral à autora, razão 
pela qual passo à fixação do quantum.

Neste particular, há que se considerar a ofensa que repercutiu na 
esfera subjetiva da vítima, causando-lhe dor íntima, caracterizadora do 
dano moral, operando-se a responsabilização do agente causador por 
força da simples violação à honra e à imagem da autora, presumido o 
prejuízo, principalmente em razão da notoriedade do fato.

Para tanto, a reparação em virtude de ofensa à imagem ou à honra, 
em casos tais, há de ser a mais ampla possível, dado o seu caráter pu-
nitivo e compensatório visando não só inibir novo comportamento faltoso, 
como também a ressarcir pecuniariamente a mácula moral produzida, 
levando-se em consideração a condição pessoal da vítima, a capacidade 
econômica do ofensor e, acima de tudo, a natureza e a extensão da dor 
injustamente imposta à ofendida, ora autora.
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[...]
Entretanto, não bastasse, após a divulgação da reportagem, a vida 

pessoal e profissional da demandante sofreu consequências negativas e 
nefastas. Isso porque, conforme se depreende das provas produzidas 
nos autos, antes da publicação da matéria ofensiva, esta atuava como 
magistrada titular da Vara da Infância e Juventude de Gaspar, em cuja 
área era referência tanto em âmbito regional, quanto nacional.

Em decorrência das mudanças positivas implementadas na Co-
marca de Gaspar pela autora durante os dez anos em que lá permane-
ceu, notadamente no que se refere à estruturação das instituições de a-
colhimento, reuniões com a comunidade local para divulgação e consci-
entização sobre a então nova lei de adoção, entre outros, esta, por várias 
vezes, teve seu trabalho reconhecido pela mídia (fls. 50/64 e 69), pelas 
autoridades públicas (fls. 65/68 e 70), tendo, inclusive, recebido convite 
para proferir palestra em Encontro Nacional de Juízes da Infância e Ju-
ventude, promovido pela Escola Nacional da Magistratura (fl. 71).

Todavia, a repercussão negativa da reportagem foi o bastante para 
acarretar desconfiança da sociedade sobre a ética e atuação profissional 
da autora, fato este demonstrado, de forma uníssona, pelas testemunhas 
ouvidas durante a instrução (fl. 386); para desencadear inspeção correi-
cional pelo órgão competente do Poder Judiciário Catarinense, objeti-
vando averiguar a regularidade na tramitação dos processos sob a con-
dução da demandante; a realização de audiência pública na Câmara de 
Vereadores de Gaspar para divulgação dos resultados; o convite à auto-
ra para depor em Comissão Parlamentar de Inquérito-CPI instaurada 
para apurar suposto esquema de Tráfico de Pessoas, o que também foi 
divulgado pela mídia local (fls. 199/200); para gerar questionamentos 
pelas partes na justiça sobre as decisões da autora em outros casos de 
destituição do poder familiar e adoção (fls. 196/198); a emissão de nota 
de esclarecimento na mídia pela autora a respeito (fls. 192/194); e, por 
fim, toda essa polêmica foi noticiada amplamente pela imprensa (fls. 
182/195 e 201/2013).

Destarte, resta indubitável que essa cadeia de acontecimentos aci-
ma demonstrada ocasionou forte desgaste emocional e abalo psicológico 
à autora, que viu todos os anos de construção de uma carreira respeitá-
vel e exemplar, de uma hora para outra, desmoronar, tão somente por ter 
sido vítima da infeliz conduta antiética da ré. Assim, imprescindível levar-
se em conta o caráter compensatório na aferição do quantum da indeni-
zação.

Além disso, há que se considerar o poderio econômico da ré, maior 
conglomerado de mídia do país, e, justamente em razão disso, o caráter 
punitivo e pedagógico da indenização, objetivando coibir que esta reitere 
em condutas ilícitas de tal jaez, uma vez que, por se tratar da maior rede 
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de televisão do país, possui considerável capacidade de influenciar na o-
pinião pública, e, no caso dos autos, ao invés de ter se valido desta ca-
pacidade para produzir jornalismo sério e compromissado com a verda-
de, preferiu influenciar de forma negativa e desleal, a fim de atender aos 
seus interesses corporativos.

Com base na fundamentação supra acerca dos parâmetros para o 
valor da indenização, fixo-o em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Sobre o montante em tela hão de incidir correção monetária e juros 
de mora. A primeira tem aplicação a partir da data deste provimento ju-
risdicional, uma vez que a soma compensatória foi arbitrada tendo em 
conta o poder aquisitivo da moeda. Nesse rumo: 'A correção monetária 
de indenização do dano moral inicia a partir da data do respectivo arbi-
tramento; a retroação à data do ajuizamento da demanda implicaria cor-
rigir o que já está atualizado' (STJ, Min. Ari Pargendler). 'O tempo inicial 
da correção monetária do valor do dano moral é a data em que for fixa-
do'. (REsp. n.º 376.900/SP, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. 
02/05/02).

Aplica-se, portanto, a súmula 362 do STJ: 'A correção monetária do 
valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.' 

O índice a ser utilizado para a correção monetária do montante da 
indenização é o INPC/IBGE, consoante preconizado pela Corregedoria-Ge-
ral de Justiça deste Estado de Santa Catarina.

 Os juros de mora, por sua vez, serão devidos desde a data do e-
vento da danoso, em consonância com o entendimento de nosso Egrégio 
Tribunal e com a Súmula 54 do STJ: 'Os juros moratórios fluem a partir 
do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual'.

[...]” (fls. 482/540). 

Não se conformando com a sentença, a demandada interpôs tem-

pestiva apelação, sustentando, em síntese, que: a) “o foco principal da matéria 

foi analisar os 'processos judiciais de destituição de poder familiar e adoção', e-

xemplificados por casos ocorridos nos Municípios de Gaspar, Santa Catarina, e 

São João do Triunfo, no interior do Paraná. No total, a matéria durou 16 minutos 

e 2 segundos, dos quais a imagem da ora apelada aparece menos de 30 segun-

dos”; b) “foram abordados fatos que dizem respeito estritamente aos abalos so-

fridos pelos familiares que passaram por processos de destituição familiar e a-

doção”; c) a “atividade jornalística, como cediço, deve ser livre para informar à 

sociedade acerca dos fatos cotidianos de interesse público, o que é protegido 
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pelo próprio Estado Democrático de Direito”; d) “a exibição de reportagem inves-

tigativa sobre possível aceleração dos processos de destituição do poder familiar 

constitui fato de importantíssimo interesse social, que não poderia deixar de ser 

noticiado pelos órgãos de imprensa”; e) “a matéria discutida trouxe à tona fatos 

de relevante interesse púbico, razão pela qual, mais do que o simples exercício 

regular de seu direito, noticiar à população das práticas supostamente ilegais era 

um dever da imprensa”; f) “o jornalista tem dever de apurar os fatos que deseja 

publicar, sendo que isso não significa que deve ter plena certeza da ilicitude dos 

fatos” (fls. 516/521). 

Requereu, ao final, que “seja provida a presente apelação, re-

formando-se a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos 

de indenização por danos morais e direito de resposta; caso mantida a in-

denização, seja reduzido o valor de acordo com parâmetros atuais da juris-

prudência; caso mantido o pedido de retratação, que respeite os termos 

previstos na Constituição Federal” (fl. 532).

Na resposta ao recurso, pugna a apelada pela confirmação da 

sentença (fls. 541/577).

VOTO

01. O formalismo processual tem se constituído em sério entrave à 

celeridade da prestação jurisdicional. Sucedem-se as instâncias recursais e, não 

raro, os fundamentos da primeira decisão são repetidos, com outras palavras, 

nos acórdãos. Contribuindo para a superação dos obstáculos à efetividade do 

processo, os tribunais têm decidido que: 

I) “Não é nula a decisão sucintamente fundamentada, desde que 

contenha o essencial” (STJ: REsp n. 7.870, Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira).

II) “Reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional a utili-

zação, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação 'per relationem', que se 

mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República. 
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A remissão feita pelo magistrado  referindo-se, expressamente, aos fundamen-

tos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a 

pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão a-

pontado como coator)  constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao 

ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir” (STF: 

T-2, EDclAgRgAI n. 825.520, Min. Celso de Mello; AgRgAgRE n. 727.030, Min. 

Gilmar Mendes; T-1, AgRAgRE n. 1.024.997, Min. Roberto Barroso; AgRgRE n. 

614.967, Min. Luiz Fux).

Essa introdução tem pertinência com o caso em exame. 

Aos fundamentos da sentença, reproduzidos no relatório, os quais 

adoto  salvo em relação ao quantum da condenação , nada seria necessário 

acrescentar.

Apenas para reforçá-los, permito-me breves considerações:

01.01. Dispõe o Código Civil:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência 
ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusi-
vamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao 
exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim eco-
nômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Art. 188. Não constituem atos ilícitos:
I  os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um 

direito reconhecido;
II  a deterioração ou destruição da coisa alheia, ou a lesão a pes-

soa, a fim de remover perigo iminente.
Parágrafo único. No caso do inciso II, o ato será legítimo somente 

quando as circunstâncias o tornarem absolutamente necessário, não ex-
cedendo os limites do indispensável para a remoção do perigo".

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 
outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independen-
temente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade 
normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, 
risco para os direitos de outrem".
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A apelante insiste que:

a) não praticou ato ilícito e que a reportagem ofensiva à honra da 

autora está compreendida no “exercício regular de um direito reconhecido”, mais 

precisamente no direito à “plena liberdade de informação jornalística” (CR, art. 

220, § 1º);

b) “a matéria discutida trouxe à tona fatos de relevante interesse 

púbico, razão pela qual, mais do que o simples exercício regular de seu direito, 

noticiar à população das práticas supostamente ilegais era um dever da impren-

sa”.

01.02. Todo ordenamento jurídico contém princípios. São eles, "nor-

malmente, 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 funda-

mentais  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 hi-

pótese, "é preciso verificar qual deles possui maior peso diante das circunstânci-

as 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 desconheci-

das. A solução somente advém de uma ponderação no plano concreto, em fun-

ção da qual se estabelece que, naquelas condições, um princípio sobrepõe-se ao 

outro" (Humberto Bergmann Ávila, A distinção entre princípios e regras e a rede-

finição 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 ima-

gem das pessoas" (CR, art. 5º, X);

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

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

"O art. 220 da Constituição radicaliza e alarga o regime de plena li-
berdade 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 e-
xercício não se sujeita a outras disposições que não sejam as figurantes 
dela própria, Constituição. A liberdade de informação jornalística é ver-
sada 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 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 pri-
meiras 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 dis-
posto nesta Constituição' (parte final do art. 220) traduz a incidência dos 
dispositivos tutelares de outros bens de personalidade, é certo, mas co-
mo consequência ou responsabilização pelo desfrute da 'plena liberdade 
de informação jornalística' (§ 1º do mesmo art. 220 da Constituição Fe-
deral). 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 li-

berdades de pensamento, criação, expressão e informação que, de al-
guma 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 indeni-
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zação 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 inci-
sos do art. 5º). Noutros termos, primeiramente, assegura-se o gozo dos 
sobredireitos de personalidade em que se traduz a 'livre' e 'plena' mani-
festação do pensamento, da criação e da informação. Somente depois é 
que se passa a cobrar do titular de tais situações jurídicas ativas um e-
ventual desrespeito a direitos constitucionais alheios, ainda que também 
densificadores da personalidade humana. Determinação constitucional 
de momentânea paralisia à inviolabilidade de certas categorias de direi-
tos subjetivos fundamentais, porquanto a cabeça do art. 220 da Consti-
tuição 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, in-
fletem sobre as causas para inibir abusos no desfrute da plenitude de li-
berdade de imprensa. 

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

gulação da imprensa como mecanismo de permanente ajuste de limites 
da sua liberdade ao sentir-pensar da sociedade civil. Os padrões de se-
letividade 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 comuni-
cadas ao público decorre a permanente conciliação entre liberdade e 
responsabilidade da imprensa. Repita-se: não é jamais pelo temor do abu-
so que se vai proibir o uso de uma liberdade de informação a que o pró-
prio 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).
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Nos litígios dessa natureza sempre será necessário sopesar o “inte-

resse 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 Per-

sonalidade. Critérios de Ponderação. Interpretação Constitucionalmente adequa-

da 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 manifesta-
ção 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 in-
terferência do componente pessoal.

[...]
É fora de dúvida que a liberdade de informação se insere na liber-

dade 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 limi-
tações. 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 qual-
quer forma, a distinção deve pautar-se por um critério de prevalência: 
haverá exercício do direito de informação quando a finalidade da mani-
festação 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 im-
pressos, como o termo poderia sugerir) de comunicarem fatos e ideias, 
envolvendo, desse modo, tanto a liberdade de informação como a de ex-
pressão.

Se de um lado, portanto, as liberdades de informação e expressão 
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manifestam um caráter individual, e nesse sentido funcionam como mei-
os para o desenvolvimento da personalidade, essas mesmas liberdades 
atendem ao inegável interesse público da livre circulação de ideias, co-
rolário e base de funcionamento do regime democrático, tendo portanto 
uma dimensão eminentemente coletiva, sobretudo quando se esteja di-
ante de um meio de comunicação social ou de massa. A divulgação de 
fatos relacionados com a atuação do Poder Público ganha ainda impor-
tância 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 ú-
nica forma de controlá-los.

Na verdade, tanto em sua manifestação individual, como especial-
mente na coletiva, entende-se que as liberdades de informação e de ex-
pressão servem de fundamento para o exercício de outras liberdades, o 
que justifica uma posição de preferência  preferred position  em rela-
ção 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 ab-
soluta excepcionalidade da proibição 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 per-
sonalidade. 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 im-

prensa (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 emba-
raço...', restringe a ponderação ao julgamento dos casos concretos, a-
fastando a possibilidade de o legislador a realizar em abstrato. Segundo 
seus defensores, a tese não importaria a negação da existência de limi-
tes imanentes, mas tão-somente afirmaria que a parte inicial do parágra-
fo proíbe a restrição legislativa, delegando essa tarefa integralmente ao 
órgão judiciário encarregado da apreciação dos conflitos concretos indi-
vidualizados. 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 per-
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sonalidade já referidos, como a honra, a intimidade, a vida privada e a i-
magem (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 comu-
nicação social, o art. 221 traz uma lista de princípios que devem orientar 
sua programação. 

Além desses limites explícitos na Constituição, há outros que po-
dem ser, com facilidade, considerados imanentes. Em relação 
à liberdade de informação, já se destacou que a divulgação de fatos re-
ais, ainda quando desagradáveis ou mesmo penosos para determina-
do(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 informa-
ção, 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 ver-
dades 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 pro-
babilidade. 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 públi-
cos.

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, historicamen-
te, tem sido empregada, com grande dissimulação, para a prática de va-
riadas formas de arbítrio no cerceamento das liberdades individuais, na 
imposição de censura e de discursos oficiais de matizes variados. Mes-
mo porque, vale lembrar que o pleno exercício das liberdades de infor-
mação 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 ex-
pressão, na verdade se está cuidando do conteúdo veiculado pelo a-
gente. Isto é: procura-se fazer um juízo de valor sobre o interesse na di-
vulgação de determinada informação ou de determinada opinião. Ocorre, 
porém, que há um interesse público da maior relevância no próprio ins-
trumento em si, isto é, na própria liberdade, independentemente de 
qualquer conteúdo. Não custa lembrar que é sobre essa liberdade que 



Apelação Cível n. 0008982-03.2014.8.24.0023 33

 

Gabinete Newton Trisotto

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 ins-
trumental, 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 pú-
blico 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 situa-
ções-limite, excepcionalíssimas, de quase ruptura do sistema. Como re-
gra geral, não se admitirá a limitação de liberdade de expressão e de in-
formação, tendo-se em conta a já mencionada preferred position de que 
essas garantias gozam”.

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 constitucio-
nalmente assegurado, que é o da 'livre manifestação do pensamento', 
estatuído no art. 5º, IV, da Carta Magna, estabelecido como direito e ga-
rantia 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 im-
prensa, 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 i-
gualmente 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 individu-
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al 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, sensacio-
nalismo 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 fenomêni-
co, 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 

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 ca-
ráter absoluto, encontrando limites em outros direitos e garantias consti-
tucionais não menos essenciais à concretização da dignidade da pessoa 
humana, tais como o direito à honra, à intimidade, à privacidade e à i-
magem.

2. No desempenho da nobre função jornalística, o veículo de comu-
nicação não pode descuidar de seu compromisso ético com a veracidade 
dos fatos narrados e, menos ainda, assumir postura injuriosa ou difama-
tória 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, po-

rém encontra nelas os seus limites, devendo atentar ao dever de veraci-
dade, 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 rele-
vante 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 
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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, displicên-
cia 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 pro-
teção dos direitos da personalidade. Daí fazer-se mister a identificação 
de limites à livre manifestação da imprensa, a partir da proteção dos di-
reitos 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 
encontravam resguardados pelo segredo de justiça. Descreveu o acór-
dão que as notícias aludiram à prática de crime de subtração de incapa-
zes pela recorrida, por haver supostamente fugido com a menor do País, 
insinuando o suborno de magistrado com o objetivo de alcançar tal desi-
derato. Narraram que a genitora não prestava a devida atenção à filha no 
exterior, expondo, ademais, aspectos inerentes à vida privada da recor-
rida, 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 comuni-
cação 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'.
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7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem-se manifes-
tado pela responsabilidade das empresas jornalísticas pelas matérias o-
fensivas 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 ima-

gem dos cidadãos quando, no exercício do direito fundamental de liber-
dade de imprensa, há divulgação de informações verdadeiras e fidedig-
nas a seu respeito, mormente quando exercida em atividade investigativa 
e consubstanciar interesse público.

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

deração entre a liberdade de expressão e a proteção à imagem 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. Inci-
dência 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 parâ-
metros 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 inexis-
tissem elementos fidedignos aptos a justificarem tal acusação.

4. Para o acolhimento do apelo extremo, no sentido de que o post 
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teria sido veiculado a partir de notícias amplamente divulgadas à época e 
fatos considerados verídicos, seria imprescindível promover o revolvi-
mento do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no e-
nunciado 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 pondera-
ção/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 opi-
nativos 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 informa-
ção se dá com 'humorismo, comicidade, sarcasmo e frases espirituosas', 
a notícia, além de se apresentar como paródia de uma conhecida cam-
panha publicitária de cartão de crédito  inegavelmente utilizada para a-
trair a atenção do público , foi veiculada na rede mundial de computa-
dores com palavras e em formato capaz, por si só, de induzir o leitor a a-
creditar ser o então Presidente do Supremo Tribunal Federal 'comparsa' 
(companheiro, cúmplice, parceiro, co-participante) de atividades crimino-
sas envolvendo banqueiro flagrado na Operação Satiagraha conduzida 
pela Polícia Federal.

Veiculação que ultrapassa as circunstâncias efetivamente conheci-
das acerca dos acontecimentos envolvendo os fatos da referida opera-
ção (Satiagraha), passando a ideia de que o 'jeitinho brasileiro e a cor-
rupção' alcançam indistintamente a todos os órgãos e poderes, servido-
res 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 intelec-
tual, artística, científica e de comunicação, independentemente de cen-
sura ou licença' (art. 5º, inciso IX), também se encontra constitucional-
mente protegida a inviolabilidade da 'intimidade, vida privada, honra e i-
magem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano ma-
terial ou moral decorrente de sua violação' (art. 5º, inciso X).

2. Nesse passo, apesar do direito à informação e à liberdade de ex-
pressão serem resguardados constitucionalmente  mormente em épo-
cas eleitorais, em que as críticas e os debates relativos a programas po-
líticos e problemas sociais são de suma importância, até para a formação 
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da convicção do eleitorado , tais direitos não são absolutos. Ao contrári-
o, encontram rédeas necessárias para a consolidação do Estado Demo-
crático de Direito: trata-se dos direitos à honra e à imagem, ambos con-
densados na máxima constitucional da dignidade da pessoa humana.

3. O direito à informação não elimina as garantias individuais, po-
rém encontra nelas os seus limites, devendo atentar ao dever de veraci-
dade. 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 envolvi-
mento 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 Tri-
bunal 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 perse-
gue, 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).

01.03. Está assentado na petição inicial:

 “No dia 1º de março de 2013, a Autora recebeu em seu gabinete 

os repórteres José Raimundo e Eduardo Faustine, que atuavam em nome da Ré. 

Estavam presentes também a assessora Viviane de Paula Beduschi e a secre-

tária da Comissão Estadual Judiciária de Adoção  CEJA, Mery Ann Furtado e 

Silva. Contudo, ao invés de contemplar as práticas implementadas na área da 

Infância e Juventude e nas instituições de acolhimento, os repórteres começaram 

a questionar os critérios adotados nos processos de destituição de poder familiar 

e de adoção. Estranhando o tom da entrevista, a Autora consultou a razão dos 

questionamentos, que se distanciavam da pauta inicialmente anunciada. Só en-
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tão os repórteres afirmaram que estavam investigando uma denúncia feita 

pela Pastoral da Criança de que a Autora teria encaminhado crianças para 

adoção sem a participação do Ministério Público, atropelando procedimen-

tos legais”.

 “Chocada com o absurdo e incoerência da acusação, a Autora 

perguntou de quais processos se tratava e se ofereceu para esclarecer os evi-

dentes equívocos, bem como forneceu o nome do promotor que atuou durante 9 

anos na Comarca de Gaspar. Os jornalistas, contudo, já demonstrando a má-fé, 

negaram-se a discriminar os processos e a obter esclarecimentos. [...] Da mesma 

forma, logo após a entrevista, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, a Associ-

ação dos Magistrados Catarinenses e a Secretária da Comissão Estadual Judici-

ária de Adoção  CEJA encaminharam correspondências eletrônicas à produção 

do Fantástico se disponibilizando a prestar as informações necessárias para evi-

tar equívocos (anexo VI), mas tampouco obtiveram qualquer retorno”.

 “A forma sorrateira e tendenciosa como a entrevista foi conduzida 

e a ausência de interesse dos jornalistas em investigar a realidade permitiram 

prever o teor da reportagem que seria divulgada. Com efeito, a matéria, exibida 

no Fantástico em 24/03/2013, expôs os fatos de forma absolutamente distorcida 

e descontextualizada, passando a falsa, dramática e repugnante impressão de 

que as crianças eram simplesmente arrancadas das famílias pobres para serem 

entregues a adoção de forma sumária, sem respeito à lei, ao contraditório e à 

ampla defesa”.

 “Trata-se, todavia, de uma grande falácia, um circo armado para, 

no mínimo, vender sensacionalismo e alavancar a audiência, mesmo que a custo 

do desprestígio de profissionais sérios e comprometidos (como a Autora) e do 

próprio Poder Judiciário. A matéria é amparada em meias verdades, fatos distor-

cidos e em dados apartados do contexto, elementos que, misturados, fabricam a 

'denúncia' e constroem a opinião pública desejada pela Ré, ao sabor dos seus 

próprios e obscuros interesses”.
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 “Contexto do qual se infere que a história narrada na reportagem 

do Fantástico não corresponde, nem de perto, à realidade. Elaine e André, que 

sofriam de alcoolismo e depressão, não tinham condições mínimas de cuidar das 

crianças, além de haver fundada suspeita de abuso sexual. O Conselho Tutelar 

empreendeu intensos esforços e esgotou todos os recursos disponíveis para 

tentar recuperar os pais e manter a família unida, contudo, de forma infrutífera, já 

que estes abandonaram o tratamento. Todo este processo perdurou por bastante 

tempo, até culminar na propositura da ação de destituição de poder familiar pelo 

Ministério Público, que, por sua vez, tramitou por mais de dois anos, período em 

que ainda se tentou recuperação dos pais. Contudo, o risco e os maus tratos a 

que submetidas as crianças de forma continuada impuseram a medida extrema. 

Estes 'detalhes', como se percebe, não foram abordados pela matéria do Fantás-

tico, que se limitou a mostrar um lado da história: o que lhe convinha para en-

corpar sua valiosa denúncia, a dos pais 'violentados'.

 “Note-se que a busca da verdade não exigia nenhum esforço ex-

tremo dos repórteres. Bastava, como já dito, ouvir a Autora ou os profissionais 

que atuaram no caso. Todavia, é evidente que os prepostos da Ré não estavam 

interessados em apurar o que de fato ocorreu no processo, mas somente em 

angariar material para produzir o factoide que pretendiam propagar. [...] Em su-

ma, A INTENÇÃO DA REPORTAGEM NÃO ERA DE INFORMAR OU NARRAR, 

MAS SIMPLESMENTE DE ACUSAR, ainda que sem fundamento”. 

 “A má-fé se evidencia ainda mais na divulgação das estatísticas 

de adoção nas Comarcas de Blumenau e Gaspar. O jornalista José Raimundo 

solicitou à Mery Anna Furtado e Silva, Secretária da CEJA, as estatísticas de a-

doção do ano de 2012, no que foi plenamente atendido. Como os dados apre-

sentados não contribuíam para o foco predestinado da matéria, já que apresen-

tava números equilibrados, o referido jornalista solicitou as estatísticas dos últi-

mos dez anos, tendo então recebido as informações do período de 2006 a 2011, 

conforme se infere da correspondência anexa (anexo VI). Contudo, apesar de o 
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jornalista ter recebido os relatórios com o número de adoções feitas em todas as 

comarcas do Estado de Santa Catarina nos últimos sete anos (anexo VI), a re-

portagem NOTICIOU APENAS OS DADOS DE 2006, PORQUE SOMENTE 

NESTE ANO GASPAR TEVE MAIS ADOÇÕES DO QUE BLUMENAU. NÃO 

BASTANTE, A REPORTAGEM INFORMOU QUE O DADO SE REFERIA AOS 

ÚLTIMOS SEIS ANOS, DE MODO A INDUZIR O PENSAMENTO DE QUE RE-

TRATAVA A REALIDADE ORDINÁRIA DA COMARCA DE GASPAR. Ocorre que 

este resultado excepcional, obtido no ano de 2006, foi resultante do longo traba-

lho de estruturação dos abrigos e da equipe (assistente social, psicólogos, etc.) 

que atuava nestas ações, relatados no capítulo II desta petição, que propiciou o 

desenlance dos processos estagnados há muito tempo por falta de condições 

técnicas. Não obstante, os repórteres tampouco se preocuparam em saber a ra-

zão deste dado atípico. E, ainda mais grave, repita-se, a reportagem publicou os 

dados isolados, de um único ano, como se refletissem os últimos seis anos, tudo 

com o notório e espúrio escopo de 'comprovar' a excessiva celeridade dos pro-

cessos”.

 “A propósito, releva também destacar que, ao perceber o tom da 

reportagem durante a entrevista, a Autora comunicou imediatamente o Tribunal 

de Justiça de Santa Catarina, que, por meio da sua assessoria de impressa, en-

caminhou e-mail aos repórteres José Raimundo e Eduardo Faustine, bem como 

ao coordenador de reportagem do Fantástico, informando o 'interesse em se fa-

zer ouvir em matéria jornalística sob suas responsabilidades, gravada ao final de 

fevereiro deste ano nas cidades de Florianópolis e Gaspar, sobre supostas irre-

gularidades em procedimentos de adoção nesta última cidade', de modo a 'evitar 

que informações incompletas ou versões unilaterais prejudiquem a melhor com-

preensão do público sobre o tema' (anexo VI). [...] Igual precaução adotou a As-

sociação dos Magistrados Catarinenses  AMC, que enviou e-mail aos referidos 

jornalistas com o teor a seguir reproduzido (sem grifos no original) [...] Contudo, 

AS REFERIDAS CORRESPONDÊNCIAS FORAM INEFICAZES, VISTO QUE OS 



Apelação Cível n. 0008982-03.2014.8.24.0023 42

 

Gabinete Newton Trisotto

REPÓRTERES NÃO ENTRARAM EM CONTATO PARA OBTER ESCLARECI-

MENTOS, IGNORANDO AINDA AS ADVERTÊNCIAS RECEBIDAS”.

 “Os recursos referidos pela promotora na entrevista, por sua vez, 

tampouco se voltavam contra condutas ilícitas da Autora, como o tom da repor-

tagem dá a entender. Como não tinha ciência do conteúdo das acusações feitas 

pela promotora, a Autora enviou ofício à Procuradoria de Justiça para que infor-

masse os processos e as irregularidades apontadas. Em resposta, a Procurado-

ria declarou à Autora que 'não há (...) quaisquer procedimentos investigatórios 

que tenha por investigada a sua pessoa ou como objeto situações relativas a a-

brigamento, a destituição do poder familiar ou a adoção de crianças e adoles-

centes na Comarca de Gaspar' (ofício 263/PGJ/2013  anexo VI). A Procuradoria 

informou ainda os recursos interpostos em processos de destituição de poder 

familiar e de adoção que tramitaram em Gaspar. Um deles é a já referida apela-

ção interposta pelo Ministério Público na ação da família Giacomoni contra a de-

cisão que extinguiu liminarmente a ação sem julgamento do mérito ao funda-

mento de que depende de manifestação prévia do Parquet, tese que foi recha-

çada pela própria Procuradoria no parecer exarado em sede recursal. O segundo 

recurso mencionado é um agravo de instrumento que foi extinto sem análise 

porque o próprio Ministério Público propôs ação de destituição que foi julgada 

procedente por sentença transitada em julgado. O terceiro recurso é um agravo 

de instrumento interposto em face de uma decisão que rechaçou determinação 

verbal da promotora para acolhimento de dois adolescentes sem a necessária 

comunicação e autorização judicial. O quarto caso se refere a um recurso inter-

posto contra sentença que negou pedido de adoção, confirmada por unanimida-

de pelo TJSC. Como se vê, os recursos veiculam mera divergência entre os en-

tendimentos adotados pelo Ministério Público e pelo Juízo, fato absolutamente 

corriqueiro, próprio do sistema processual e do Estado Constitucional de Direito. 

Não se vislumbra, assim, qualquer indício de ilicitude que ampare minimamente 

as graves acusações propagadas pela Ré em um dos programas de maior audi-
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ência do Brasil”. 

 “Cabe ainda informar que, a pedido da Autora, a Corregedoria-

Geral de Justiça de Santa Catarina analisou os 400 processos de destituição do 

poder familiar e de adoção conduzidos por ela na Comarca de Gaspar, não sen-

do constatada nenhuma irregularidade. O resultado da correição foi divulgado 

pelo presidente da Associação dos Magistrados Catarinenses (AMC), juiz Sérgio 

Luiz Junkes, na audiência pública realizada pela Câmara dos Vereadores de 

Gaspar em 04/07/2013 para debater aspectos relacionados à adoção no Brasil e 

para prestar esclarecimentos sobre a matéria divulgada no Fantástico (gravação 

completa  anexo VI). Tal audiência foi ainda referida pela AMC em nota publi-

cada em seu site (anexo VI)”.

 “Há, inclusive, indícios claros de envolvimento direto da Secretária 

da Assistência Social de Gaspar, Maristela Cizeski, com a matéria veiculada pela 

Ré. A Secretária não escondia o descontentamento com a atuação da Autora em 

virtude da cassação do Prefeito e foi ela quem fez a 'denúncia' objeto da repor-

tagem, em conluio com outros partidários, como Eleonora Ramos, ligada à Pas-

toral da Criança, e a própria Zilda Giacomini, uma das entrevistadas, que possui 

envolvimento com o prefeito. Após a exibição da reportagem, Maristela Cizeski 

comemorou fartamente nas redes sociais, onde chamou a Autora de 'bandida' 

(ata notarial no anexo VII), o que motivou, inclusive, a propositura de queixa-

crime (anexo VII). [...] Estes embates, amplamente conhecidos na cidade, fize-

ram com que a impressa imputasse o teor da reportagem do Fantástico a ardis 

maquinados pela insatisfação política local, conforme se infere de algumas das 

matérias publicadas na época (anexo VII). [...] De qualquer modo, independen-

temente do berço no qual nasceu a tramoia, fato é que a Ré abusou do direito de 

informar, senão por dolo, no mínimo, por culpa grave, caracterizada pelo teor 

sensacionalista da matéria e pelo descumprimento da obrigação de investigar a 

verdade”.

Destaco:
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 A apelante não demonstrou que os fatos imputados à autora são 

verdadeiros. Expressamente reconhece que a reportagem foi “impelida por de-

núncia advinda da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social do Muni-

cípio de Gaspar” (fl. 516).

 Também não impugnou as afirmações da autora de que ela, “o 

Tribunal de Justiça de Santa Catarina e a Associação da Magistratura Catari-

nense se disponibilizaram a esclarecer as supostas irregularidades nos proces-

sos e, mais do que isso, interpelaram expressamente os jornalistas para apurar a 

realidade dos casos”, de que as correspondências foram ignoradas e de que os 

“prepostos da Ré não se desincumbiram do ônus de ouvir todas as pessoas e 

instituições envolvidas na matéria, principalmente aquelas que são objeto das a-

cusações, conforme impõe o Código de Ética da Categoria e o princípio geral da 

boa-fé”.

Insiste apenas que:

a) A “atividade jornalística, como cediço, deve ser livre para infor-

mar à sociedade acerca dos fatos cotidianos de interesse público, o que é prote-

gido pelo próprio Estado Democrático de Direito”.

b) “A exibição de reportagem investigativa sobre possível acelera-

ção dos processos de destituição do poder familiar constitui fato de importantís-

simo interesse social, que não poderia deixar de ser noticiado pelos órgãos de 

imprensa”.

c) “A matéria discutida trouxe à tona fatos de relevante interesse 

púbico, razão pela qual, mais do que o simples exercício regular de seu direito, 

noticiar à população das práticas supostamente ilegais era um dever da impren-

sa”.

Data venia, a conduta ilícita dos prepostos da demandada restou 

sobejamente comprovada.

Tivesse ela considerado todos os documentos que lhe foram reme-

tidos pela demandada e os e-mails da Assessoria de Imprensa deste Tribunal e 
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da Associação dos Magistrados Catarinenses (fls. 104/135), por certo os fatos 

teriam sido corretamente divulgados.

Deve a ré, portanto, responder pela compensação do dano moral 

causado à autora.

01.04. Conquanto não diretamente relacionado com o caso sub exa-

mine, anoto que a denominada “morosidade da Justiça” é permanente alvo de 

críticas pela imprensa brasileira, inclusive pelo grupo de comunicações da Rede 

Globo:

I) em 19.03.2012, a Globo News veiculou matéria intitulada “Morosi-

dade da Justiça fortalece a impunidade e estimula a corrupção”;

II) em 29.06.2015, no programa “Bem Estar”, foi noticiado estudo 

mostrando que a “Demora da Justiça faz criança perder chance de adoção”;

III) no mesmo programa, em “Debate sobre novas regras de adoção 

recebe cerca de 800 contribuições”, relativamente à “destituição do poder famili-

ar” foi enfatizado que “a demora da Justiça, neste caso, também faz com que as 

crianças envelheçam e aproximações acabem não ocorrendo”. No site do pro-

grama, em relação à mesma matéria, há um link denominado “burocracia e de-

mora”, onde está corretamente assentado que “apenas 10% aceitam uma crian-

ça com mais de cinco anos de idade, segundo dados do Cadastro Nacional de 

Adoção. Ou seja, com a demora nos processos, as crianças se tornam o que o 

estudo chama de 'filhos do abrigo'. Há estimativas que apontam que apenas 10% 

das crianças espalhadas pelos abrigos do Brasil estão aptas à adoção. Como  

uma criança só pode ser adotada se o vínculo com os pais biológicos for desfei-

to, o processo de destituição é um dos grandes problemas hoje”.

Vale dizer: a ré critica o Judiciário quando há morosidade e igual-

mente o critica quando, como no caso em exame, o magistrado imprime aos atos 

processuais a celeridade necessária para que sejam cumpridos os prazos esta-

belecidos em lei para a destituição do poder familiar: 120 (cento e vinte) dias, 

conforme o art. 163 da Lei n. 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente).
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02. Arrematando o recurso, requereu a apelante a reforma da sen-

tença para que, “caso mantida a indenização, seja reduzido o valor de acor-

do com parâmetros atuais da jurisprudência; caso mantido o pedido de re-

tratação, que respeite os termos previstos na Constituição Federal” (fl. 532).

02.01. 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 gravi-

dade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indeni-
zação.

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 mate-
rial, caberá ao juiz fixar, equitativamente, o valor da indenização, na 
conformidade das circunstâncias do caso”.

Ao juiz é cometida “a penosa tarefa de dosar a indenização, por-

quanto 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 atentar 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 importân-

cia compatível com o vulto dos interesses em conflito, refletindo-se, de modo ex-

pressivo, 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 patri-
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mônio do lesante” (Carlos Alberto Bittar, Reparação civil por danos morais, RT, 

1999, 3ª ed., p. 233; Maria Helena Diniz, Curso de direito civil brasileiro: respon-

sabilidade civil, Saraiva, 2002, 16ª ed., p. 95; Américo Luís Martins da Silva, Da-

no moral e sua reparação civil, RT, 2012, 4ª ed., p. 456/462).

No voto que integra o acórdão relativo ao Recurso Extraordinário n. 

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 desen-

corajada 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 le-

são sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimi-

dade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez 

universal, de mensuração do dano à pessoa".

Em 27.08.2014, ao julgar sob o rito do art. 543-C do Código de 

Processo Civil o Recurso Especial n. 1.374.284, decidiu a Segunda Seção do 

Superior Tribunal de Justiça:

“Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o 
arbitramento seja feito caso a caso e com moderação, proporcionalmente 
ao grau de culpa, ao nível socioeconômico do autor, e, ainda, ao porte da 
empresa, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e ju-
risprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e bom 
senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de 
modo que, de um lado, não haja enriquecimento sem causa de quem re-
cebe a indenização e, de outro, haja efetiva compensação pelos danos 
morais experimentados por aquele que fora lesado” (Min. Luis Felipe 
Salomão).

No caso em exame, considerando o “porte” da empresa ré e que os 

fatos geradores do dano moral foram veiculados em um programa (“Fantástico”) 

de projeção nacional, parece-me que o arbitramento da compensação pecuniária 

em R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) se harmonizará com os prin-
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cípios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade (CC, art. 953, parágrafo ú-

nico); conformar-se-á com os parâmetros recomendados pela doutrina e juris-

prudência.

02.02. Sobre o direito de resposta, está inscrito na sentença:

“Por fim, especificamente acerca do direito de resposta postulado 
na inicial pela autora, sua previsão está contida em preceito constitucio-
nal, mais precisamente no art. 5º, inciso V, da Constituição Federal, o 
qual assegura 'o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da in-
denização por dano material, moral ou à imagem'.

Além disso, o direito de resposta também é amparado pelo Pacto 
de San José da Costa Rica, que prevê expressamente em seu art. 14: 
'Toda pessoa, atingida por informações inexatas ou ofensivas emitidas 
em seu prejuízo, por meios de difusão legalmente regulamentados e que 
se dirijam ao público em geral, tem direito a fazer, pelo mesmo órgão de 
difusão, sua retificação ou resposta, nas condições que estabeleça a lei. 
2. Em nenhum caso a retificação ou a resposta eximirão das outras res-
ponsabilidades legais em que se houver incorrido'.

Assim, não obstante a previsão do direito de resposta na Lei de Im-
prensa, a qual teve declarada sua não recepcionalidade pela Constitui-
ção Federal, através do julgamento da ADPF nº 130, pelo STF, em abril 
de 2009, entendo não haver obstáculo a esse direito, uma vez que os-
tenta direito fundamental de status constitucional e internacional.

Aliás, tamanha a importância do direito de resposta previsto consti-
tucionalmente, que, recentemente, publicou-se a Lei n. 13.188, de 11 de 
novembro de 2015, que 'dispõe sobre o direito de resposta ou retificação 
do ofendido em matéria divulgada, publicada ou transmitida por veículo 
de comunicação social', prevendo ação judicial de rito especial para tan-
to, na qual se autoriza, inclusive, a concessão de tutela antecipada, bem 
como a fixação de multa cominatória para o caso de descumprimento da 
retificação, sem prejuízo da ação cível ou penal contra o veículo de co-
municação.

A propósito, para melhor ilustrar, colaciono alguns artigos relevan-
tes da referida Lei, no que pertine ao caso dos autos, in verbis:

[...]
Portanto, nas questões envolvendo honra e imagem, como o caso 

ora em análise, será possível obter reparação satisfatória após a divul-
gação, através de retificação, retratação ou direito de resposta. 

Para a concessão de tal pleito, faz-se imprescindível a demonstra-
ção de que as alegadas ofensas tenham extrapolado a opinião crítica a 
respeito dos fatos. É dizer, deve o conteúdo divulgado possuir nítido in-
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tento ofensivo, inverídico, difamatório ou injurioso em detrimento da ima-
gem da autora, situação esta que restou configurada, bastando a relei-
tura da fundamentação da sentença.

[...]
Entretanto, importa consignar que a forma postulada pela autora 

para o cumprimento da obrigação de fazer é inviável, pois a publicação 
da sentença condenatória pela ré, ainda que em forma de súmula, estava 
prevista apenas no art. 75 da Lei de Imprensa e não há mais correspon-
dente na legislação pátria.

Por outro lado, é possível a concessão do direito de resposta ou re-
tificação amparado atualmente pelos arts. 5º, V, CF e 14 do Pacto de 
San José da Costa Rica, consoante acima já explanado, o qual pode 
consistir em texto-resposta formulado pela autora, esclarecendo a inve-
racidade das informações divulgadas pela reportagem, equivalente ao 
que dispunham os arts. 29 ao 36 da Lei não recepcionada acima referida.

A propósito, colaciono de recente decisão proferida em Recurso 
Especial pelo Superior Tribunal de Justiça: 

[...]
5. É assente na jurisprudência da Segunda Seção que o direito de impor 

ao ofensor o ônus de publicar integralmente a decisão judicial condenatória 
proferida em seu desfavor, que não se confunde com o direito constitucional 
de resposta, não encontra fundamento direto na legislação vigente e tam-
pouco na Constituição Federal, não sendo abrangido também pelo princípio 
da reparação integral do dano, norteador da legislação civil brasileira. Pre-
cedentes. 6. Recurso especial parcialmente provido (Resp 1.297.426-RO 
(2011/0295653-2). Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva. Julgado em 
03/11/2015), grifei.

Do inteiro teor do referido acórdão extraio: '(...) Oportuno destacar, 
ainda, que o conteúdo do art. 75 da Lei de Imprensa não pode ser con-
fundido, como foi pela Corte local, com o direito de resposta de que trata 
o art. 5º, inciso V, da Constituição Federal. O direito de resposta era dis-
ciplinado pelos arts. 29 a 36 daquele mesmo diploma legal não recepci-
onado e encontra amparo, atualmente, apenas no que dispõem os arts. 
14 do Pacto de San José da Costa Rica e 58 da Lei nº 9.504/1997, que 
nada dizem a respeito da possibilidade de se impor à parte ofensora 
vencida o ônus de promover a publicação do inteiro teor da decisão judi-
cial condenatória proferida em seu desfavor (...)'.

Destarte, pelas razões acima expostas, igualmente logra proce-
dência o pleito formulado pela autora relativamente ao direito de resposta 
consistente em concedê-lo, na mesma proporção e no mesmo espaço 
destinado à reportagem exibida no programa Fantástico no dia 
24/03/2013, cujo texto deverá ser formulado pela autora e submetido ao 
juízo para homologação de seu conteúdo”.
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Para evitar litígios futuros e acolhendo a pretensão da apelante, 

deixo registrado que o tempo de resposta deverá ser proporcional àquele que a 

reportagem se dedicou às críticas que atingiram diretamente a autora/apelada, 

de modo a alcançar a sua finalidade: restauração da verdade. Os limites, o con-

teúdo da divulgação, deverão ser estabelecidos no juízo de origem.

03. À vista do exposto, dou provimento parcial ao recurso para re-

duzir a R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) o quantum da compen-

sação do dano moral, quantia que deverá ser acrescida de correção monetária 

(INPC) desta data e juros de mora (1% a.m.) desde o evento danoso, e para de-

terminar que o tempo correspondente ao direito de resposta e os seus termos 

deverão ser estabelecidos no juízo de origem.in
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