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Texto integral da Sentença 
 
Vistos, INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO promoveu a 
presente ação de procedimento ordinário em face de EDITORA 
CONFIANÇA LTDA., LEANDRO FLORES, FILIPE COUTINHO e PHYDIA 
ATHAYDE, visando prestação jurisdicional que condenasse os réus ao 
pagamento de indenização por danos morais, a ser arbitrada pelo Juízo. 
Sem prejuízo da condenação no pagamento das verbas de sucumbência. 
Fundamentou a pretensão na alegação de que a primeira co-ré é 
proprietária e editora da revista “Carta Capital” e, na edição de 08 de 
outubro de 2008, publicou reportagem apta a denegrir a imagem do autor e 
a macular sua credibilidade. Como se tanto não bastasse, a capa trazia 
manchete ilustrada com fotografia do Ministro Gilmar Mendes, Presidente 
do Supremo Tribunal Federal, à época; destacando ser ele sócio de uma 
escola que celebra contratos com órgão públicos, sem participar de 
qualquer tipo de licitação. 
Alega que a leitura da reportagem ataca não apenas o Ministro Gilmar 
Mendes, mas também o autor; imputando-lhe a conduta de ter-se 
beneficiado de contratos ilícitos obtidos por meio de manobras ilegais e do 
tráfico de influência do referido Ministro e demais professores contratados, 
a maioria deles ocupando cargos de prestígio em diferentes escalões e 
Poderes da República. Disso teria resultado o recebimento da quantia de 
2,4 milhões de reais em contratos com órgãos ligados ao Governo Federal. 
Afirma que a matéria propaga inverdades e é capciosa, com grande 
potencial de prejudicar a imagem do autor e desestimular alunos e 
entidades que buscam seu ensino. 
Destaca que o autor goza de alto conceito nas comunidades acadêmicas e 
jurídicas de todo o país, ministrando cursos de alta qualidade. Não só por 
isso é o único do gênero no Distrito Federal, mas também pela infra-
estrutura posta à disposição dos alunos e professores e a justa 
remuneração do corpo docente. Neste panorama, são atraídos para a 
instituição professores do mais alto nível. Estas qualidades são suficientes 
a justificar a contratação com dispensa de licitação. A reportagem sob 
análise teria sido escrita pelo segundo co-réu, com a colaboração do 
terceiro e da quarta co-ré. 
Com a inicial vieram os documentos de fls. 13/65. Citados os réus (fls. 
78/81), ofertaram contestação (fls. 98/135 e 188/380). PHYDIA DE 
ATHAYDE e FILIPE THADEU COUTINHO LÁZARO FURTADO argüiram 



preliminar de carência de ação por ilegitimidade dos contestantes para 
figurar no pólo passivo, pois não foram os autores da matéria jornalística 
sob comento. No mérito, pugnaram pelo julgamento de improcedência, 
pois as informações divulgadas são verídicas, de notório interesse público 
e escritas com estrito animus narrandi. A matéria publicada apenas suscita 
o debate sob o enfoque da ética, em relação à situação narrada pelo 
jornalista. Não restou configurado o dolo ou culpa, condição sine qua non 
para autorizar a condenação no pagamento de indenização. A população 
tem o direito de ser informada de forma completa e correta, motivo pelo 
qual esse direito deve sobrepor-se às garantias individuais, sob 
determinadas circunstâncias, como são as objeto de análise. Não há prova 
de dano experimentado pelo autor. Alternativamente, pediram arbitramento 
da indenização em valores modestos. 
A EDITORA CONFIANÇA S.A. e LEANDRO FORTES aduziram defesa 
exclusivamente de mérito. Afirmaram que a matéria sob análise foi escrita 
de forma crítica, com animus narrandi e no interesse público. Os fatos 
narrados são reais, fundamentados em documentos oficiais e públicos. 
Postularam a aplicação da Lei de Imprensa. A matéria bem atende ao 
dever/direito de informar, questionando a existência de conflito ético no 
fato da participação do Presidente do Supremo Tribunal Federal como 
sócio de instituto que usualmente recebe verbas públicas, em decorrência 
de contratações celebradas sem licitação. 
Bem assim, no fato do significativo aumento do faturamento desta pessoa 
jurídica, após a nomeação de um de seus sócios como Ministro do 
Supremo Tribunal Federal. Afirma que o autor tem a natureza jurídica de 
sociedade empresária limitada, com fins lucrativos. Não consta da matéria 
publicada afirmativa de que o autor estivesse envolvido no exercício de 
atividade ou manobra ilegal. Destacaram os predicados dos dois 
contestantes. Apresentaram as provas documentais, baseados nas quais, 
os contestantes resolveram escrever e publicar a matéria. Têm os 
contestantes direito/dever de informar, garantido pela Constituição Federal. 
Afirmaram não haver comprovação do dano alegado, o que é 
imprescindível para o autor, que é pessoa jurídica. Réplica de fls. 389/395. 
 
É o relatório. Decido. 
 
Em primeiro lugar, é de ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva, 
argüida pelos co-réus Phydia de Athayde e Filipe Thadeu Coutinho Lázaro 
Furtado. Em matéria de responsabilidade civil e, mais especificamente, de 
ofensa à honra através dos meios de comunicação, respondem o autor da 



matéria e, solidariamente, a pessoa que explora o meio de informação ou 
divulgação. Essa era a regra consagrada na antiga Lei de Imprensa e que 
persiste por refletir a realidade da relação jurídica de direito material 
controvertida. Como é de conhecimento geral dentre os operadores do 
Direito, a pertinência subjetiva da ação está na correspondência entre 
aqueles que ocupam os pólos da relação jurídico-processual e sua 
respectiva posição na relação jurídica de direito material objeto da lide. 
In casu, o julgamento da lide impõe reflexão quanto à prudência no 
desempenho da função jornalística e, à evidência, não respondem 
civilmente aqueles que meramente colaboraram com o jornalista 
responsável na coleta de parte dos dados utilizados na reportagem. De 
fato, a publicação consigna claramente que o autor da matéria é o 
jornalista Leandro Fortes. Contraria o bom senso a pretensão de ver 
condenado a reparar eventual indenização por dano moral o estudante de 
jornalismo, mero estagiário, que simplesmente fez pequenas pesquisas; ou 
outro jornalista que entrevistou autoridades no assunto, as quais 
manifestaram sua opinião técnica sobre o tema. Ademais, não podem eles 
ser considerados co-autores, nos termos do que preceitua o artigo 942 do 
Código Civil, porque os atos por eles praticados não possuem nexo de 
causalidade com o dano que o autor alega ter experimentado. 
Para responder aos termos da ação haveria necessidade de que houvesse 
concorrência efetiva da conduta desses dois co-réus para o evento 
danoso, o que não acontece. Na verdade, tudo indica que esses dois co-
réus não tinham possibilidade de prever ou evitar o ato que o autor aponta 
como ilícito. E tampouco o autor se incumbiu de provar o contrário. Nesse 
sentido é a jurisprudência: “Há coparticipação quando as condutas de duas 
ou mais pessoas concorrem efetivamente para o evento, gerando 
responsabilidade solidária. Cada um dos co-agentes que concorre 
adequadamente para o evento é considerado pessoalmente causador do 
dano e obrigado a indenizar”. Portanto, em relação a Phydia de Athayde e 
Filipe Thadeu Coutinho Lázaro Furtado deve o processo ser extinto sem 
análise de mérito, com fundamento na norma do artigo 267, inciso VI, do 
Código de Processo Civil. 
No mais, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, 
entendida como direito abstrato, o feito comporta julgamento de mérito, no 
estado em que se encontra; desnecessária a colheita de outras provas, 
pois a matéria é eminentemente de direito e os fatos controversos vieram 
bem comprovados por documentos, de maneira que autorizado o 
julgamento antecipado, em conformidade com a regra do artigo 330, inciso 
I, do Código de Processo Civil. O pedido é improcedente. 



A princípio, vale consignar apenas que, no julgamento da Argüição de 
Descumprimento de Preceito Fundamental 130-7, o Supremo Tribunal 
Federal reconheceu que a Lei nº 5250/67, na íntegra, não foi recepcionada 
pela Carta Constitucional em vigor. Logo, não há falar em análise da 
questão à luz deste diploma legal. A inicial veio fundada, em síntese, na 
alegação de que a revista “Carta Capital” teria causado danos à boa 
imagem do autor, publicando cavilosa reportagem cujo escopo seria sua 
exposição à reprovação geral. A questão posta a desate, portanto, diz 
respeito ao conflito aparente de normas constitucionais; pois entraram em 
colisão o livre exercício do direito à informação e outros valores essenciais, 
igualmente assegurados pelo legislador constituinte. Ocorre que, a 
documentação trazida com a defesa revela que a situação exposta é 
verídica; o que, aliás, não foi negado pelo autor. 
Considerado o modelo da reportagem e as palavras utilizadas, não 
vislumbro ofensa ao ordenamento jurídico, condição indispensável para a 
condenação no pagamento de indenização. Não vejo exercício de direito 
com excesso dos limites impostos pelo fim social da imprensa, pela boa-fé 
ou pelos bons costumes. Com relação a este tema, vale transcrever a lição 
lapidar da jurisprudência: “O que efetivamente caracteriza o abuso de 
direito é o ‘anormal exercício’, assim entendido aquele que se afasta da 
ética, da boa-fé, da finalidade social ou econômica do direito, enfim, o que 
é exercido ‘sem motivo legítimo’. Também não basta para configurá-lo o 
fato de seu exercício causar dano a alguém, o que às vezes é inevitável”.  
O tema exige cautela do julgador para que não incida na odiosa restrição 
das liberdades de informação e de expressão, as quais contêm o direito de 
criticar. Careceria de justa causa a notícia falsa ou imprudentemente 
divulgada, mas não a baseada em fatos reais e de manifesto interesse 
público. E há manifesto interesse público na reportagem sob análise, pois 
versa sobre o questionamento ético da participação de agentes políticos 
ou ex-servidores públicos de alto escalão na exploração do objeto social 
eleito pelo autor. 
Insta aqui destacar que a reportagem de fato assevera não haver 
ilegalidade no proceder do autor ou de qualquer das pessoas físicas 
mencionadas, tanto que eminentes juristas foram entrevistados para emitir 
opinião técnica sobre a participação de magistrados em sociedades 
empresariais e restou registrada a controvérsia existente sobre o tema. 
Não se pode negar — e de resto é notório — que o servidor público possui 
um ônus maior em termos de transparência de seus atos. Como dito, a 
contestação apresenta uma série de documentos oficiais e “oportuno 
recordar da frase do jurista português JÓNATAS E.M. MACHADO 



(Liberdade de expressão – dimensões constitucionais da esfera pública no 
sistema social, Coimbra Editora, 2002, p. 806) no sentido de que 
determinadas denúncias de corrupção ou outra infração dos agentes 
públicos, invariavelmente provoca danos colaterais, o que não deve refrear 
a atividade jornalística do setor: ‘Ora, os cidadãos em geral e os jornalistas 
em particular devem poder debater abertamente as questões de interesse 
público, sem qualquer receio de serem acionados judicialmente, devendo 
evitar-se aqui o persistente perigo da auto-censura. Isto, 
independentemente do choque, da amargura, do trauma ou distúrbio 
emocional que daí possam resultar. A crítica pública deve ser um direito e 
não um risco”. 
Não se considera “caviloso” o texto do jornalista porque não criou fatos ou 
incluiu inverdades, nem omitiu dados importantes ao bom entendimento da 
notícia. De fato, já na inicial, o autor reconhece que o Ministro Gilmar 
Mendes é sócio da empresa e detém uma terça parte das quotas sociais, o 
que de resto vem plenamente comprovado pelo documento de fls. 15/18. 
Bem assim, a inicial admite a realização de contratos com vários órgãos do 
Poder Público no âmbito federal, com dispensa de licitação, por 
inexigibilidade. Ainda, o autor relata que possui corpo discente de alto 
gabarito, ilustrado por figuras ocupantes do alto escalão dos diferentes 
Poderes da República. 
E se os fatos não são mentirosos, não vejo fundamento jurídico para coibir 
o livre exercício do questionamento e da crítica pela imprensa. Ainda que 
daí possa decorrer “efeito colateral” em desfavor do autor. Na mesma linha 
do que acima foi exposto, transcrevo: “Quando alguém ocupa um cargo 
público, então a margem que se abre é muito maior, porque o modo por 
que são desempenhados os seus deveres públicos se discute 
conjuntamente com as suas qualidades pessoais, o seu caráter e seus 
hábitos, como pontos que interessam ao público. Todo cidadão pode falar, 
livremente, não só sobre o que sabe, mas também sobre aquilo que crê e 
suspeita, contanto que ao proceder assim tenha em vista o interesse 
público e não use de perfídia”. 
A reportagem impugnada consubstancia regular exercício de direito, 
consubstanciado em crítica jornalística própria dos regimes democráticos. 
A doutrina e a jurisprudência concordam que, pelo menos para efeito de 
responsabilidade civil, a licitude da matéria jornalística decorre do 
interesse público, da veracidade e pertinência de seu conteúdo. O 
interesse público está presente, por tudo o que até aqui foi exposto. O 
dever da veracidade igualmente está presente, não tendo o autor 
demonstrado que o texto da reportagem tivesse mentido ou faltasse com 



objetividade e exatidão. E, finalmente, também o conteúdo é pertinente – 
não obstante a crítica inserida – havendo articulação lógica entre o 
conteúdo narrado e as conclusões expostas. A relevância dos fatos 
narrados foi apresentada de modo adequado em relação ao contexto dos 
fatos noticiados. A documentação acostada pela defesa demonstra que foi 
apurada a procedência dos fatos narrados, de modo a neutralizar a 
alegação de que houve divulgação precipitada e indevida de fatos aptos a 
arruinar a reputação das pessoas citadas. 
Em nenhum momento foi afirmado que o autor não prestava serviços 
educacionais da mais alta qualidade; nem que havia ilegalidade na 
inexigibilidade da licitação para os contratos firmados pelo autor e, menos 
ainda, que o autor capta negócios em troca de benefícios legalmente 
proibidos. Não se pode cogitar de verdadeira liberdade de informação e 
expressão sem a possibilidade da crítica, a possibilidade de emitir juízo de 
valor – favorável ou não – em relação a determinado comportamento. E a 
expressão da opinião, da crítica, não se confunde com carência de 
interesse legítimo; com a mera pretensão de causar escândalo, criando 
distorções e deturpando os fatos. 
Nesse aspecto, deve prevalecer — em contraposição aos direitos ao bom 
nome e à privacidade — o direito do público em geral de obter informações 
de seu interesse, para formar opinião esclarecida. Na linha desse 
raciocínio tem decidido o Tribunal de Justiça paulista: — Apelação 
990100600508 — Relator(a): Enio Zuliani — Comarca: São Paulo — 
Órgão julgador: 4ª Câmara de Direito Privado — Data do julgamento: 
25/11/2010 — Data de registro: 25/11/2010  
Ementa: Responsabilidade civil Jornal que veicula notícia dentro do 
contexto controvertido (segurança do Metrô e responsabilidade por 
eventuais falhas de manutenção) e que teria perturbado a reputação e 
credibilidade do autor, que nega ter afirmado, na entrevista que concedeu, 
o fato publicado Imprensa que, no caso, exerceu o seu papel nos limites, 
sem abuso ou má-fé - Não comprovação dos requisitos autorizadores do 
reconhecimento do dano moral - Inexistência de violação a direitos da 
personalidade do requerente, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, sendo 
de anotar que reconhecer ilicitude, sem provas sobre animus injuriandi ou 
animus nocendi, constitui, pelo peso da indenização por dano moral, 
restrição que se aproxima da censura - Provimento do recurso do réu e, 
por conseguinte, não provimento do recurso do autor. Agravo retido do 
requerente prejudicado, nos termos do art. 523, § 1º, do CPC. Apelação 
994093451117 (6469014800) Relator(a): João Carlos Garcia Comarca: 
Bauru Órgão julgador: 9ª Câmara de Direito Privado Data do julgamento: 



14/09/2010 Data de registro: 19/11/2010 Ementa: Responsabilidade Civil - 
Dano imaterial - Notícia veiculada em jornal local - Descrição de 
acontecimento verdadeiro - Assunto de interesse público - Exercício da 
liberdade de expressão e de informação - Honra e intimidades não 
violadas - Dano imaterial indevido - Sentença mantida - Recurso 
desprovido. Apelação 994080504642 (6190324900) Relator(a): James 
Siano Comarca: Botucatu Órgão julgador: 5ª Câmara de Direito Privado 
Data do julgamento: 27/10/2010 Data de registro: 11/11/2010 
Ementa: INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - Informação jornalística por 
imprensa escrita - Impugnação pela publicação de denúncia contra a 
conduta profissional de advogado - Todavia, inexistência de ato ilícito por 
restar inocorrente a extrapolação do chamado "animus narrandi" - Jornal 
que permitiu o direito de resposta e inclusive reproduziu documento que 
comprovaria a tese defensiva - A proteção à imagem deve ser 
contemporizada com o direito à livre manifestação do pensamento e da 
informação. Sentença de improcedência. Recurso improvido. 
Ante o exposto e o mais que dos autos consta, julgo extinto o processo 
sem análise de mérito em relação aos co-réus Phydia de Athayde e Filipe 
Thadeu Coutinho Lázaro Furtado, o que faço com fundamento no artigo 
267, inciso VI, do Código de Processo Civil. 
No mais, JULGO IMPROCEDENTE o pedido e extingo o processo com 
análise de mérito, com fundamento na norma do artigo 269, inciso I, do 
diploma legal acima referido. Condeno o autor no pagamento das verbas 
oriundas de sua sucumbência, com honorária que fixo em R$ 5.000,00 
para cada um dos co-réus, atualizados monetariamente a partir da data 
desta sentença pelos índices da Tabela Prática editada pelo Egrégio 
Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do que preceitua o artigo 20, 
§ 4º, do mesmo Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo para 
recurso, ou processado o que houver, diligencie a serventia o 
arquivamento dos autos, observadas as formalidades legais e cautelas de 
praxe. 
 

P.R.I. São Paulo, 26 de novembro de 2010. 
Adriana Sachsida Garcia 

Juíza de Direito 


