
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Superior  Tribunal  de Justiça   

RECURSO ESPECIAL Nº 1.550.966 - SP (2014/0123168-8)
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RECORRENTE : RÁDIO E TELEVISÃO RECORD S.A 
ADVOGADO : EDINOMAR LUIS GALTER E OUTRO(S) - SP120588 
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   IVAN HENRIQUE MORAES LIMA  - SP236578 
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ADVOGADOS : RODRIGO OTÁVIO BRETAS MARZAGÃO  - SP185070 
   LUÍS FELIPE BRETAS MARZAGÃO E OUTRO(S) - SP207169 

 

  

DECISÃO

Trata-se de recurso especial interposto por RÁDIO E TELEVISÃO RECORD 

S.A., fundamentado no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, 

contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim 

ementado:

" 1. Ação de indenização por danos morais, sob alegação de veiculação de 

reportagem por emissora de televisão envolvendo o autor, com imputação ao 

autor da prática de ilícito criminal. Pedido inicial julgado parcialmente 

procedente.

2. Os direitos à imagem e à privacidade estão previstos na Constituição 

Federal, no artigo 5º, inciso X. Também é preceito constitucional, a liberdade 

de imprensa e o artigo 220, §1°, da Constituição Federal é claro ao determinar 

que 'nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraçado à plena 

liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação 

social, observado o disposto no art. 5o, IV, V, X, XIII e XIV'.

3. Todos devem colaborar para a construção de uma sociedade justa, 

saudável e produtiva. Também os jornalistas devem participar dessa 

empreitada. Não se justifica a divulgação de notícias evidentemente 

tendenciosas, tão somente com a finalidade de produzir audiência. O poder da 

imprensa é tão grande que pode construir ou destruir reputações.

4. No caso presente, em programas e jornais televisionados pela ré, foram 

feitas inúmeras e gratuitas imputações ao autor, com invasão de sua 

privacidade e exposição pública e gratuita de sua intimidade. Embora figura 

pública, sua intimidade não pode ser exposta de forma desnecessária e sua 

pessoa não pode ser apresentada de forma tendenciosa. Configurado ato 

ilícito civil, praticado pela Rádio e Televisão Record S.A.

5. Danos morais configurados. Montante da indenização fixada de acordo 

com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 

6. Em relação ao pedido de retratação, a pretensão deduzida em Juízo deve 

ser acolhida. Não se pode deixar de anotar que, em razão do decurso do 

tempo, seria desaconselhável a publicação de retratação, vez que seria 

relembrar fato já esquecido pela população. No entanto, considera-se que a 
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retratação é direito do autor e o exercício desse direito é de sua livre escolha.

7. Juros moratórios contados do evento danoso, a teor do contido na Súmula 

54 do STJ Recurso do autor parcialmente provido. Improvido o recurso da ré" 
(fls. 806/807 e-STJ).

Nas razões do especial, a recorrente aponta violação dos arts. 186 e 944 do 

Código de Processo Civil. 

Sustenta, em síntese, que:

a) não extrapolou os limites da liberdade de expressão, tampouco violou a 

honra, a imagem ou a privacidade do recorrido;

b) ausente a prática de ato ilícito e inexistente nexo causal, não há falar em 

indenização, e

c) o valor arbitrado a título de dano moral (R$ 200.000,00 - duzentos mil) é 

excessivo, por isso merece ser reduzido, pois

"(...) em outras ações indenizatórias ajuizadas pelo Recorrido 

contra a Editora Abril (doc, 3) e contra o Jornal o Estado de São Paulo (Doc. 4), 

os órgãos de imprensa foram condenados, pelos mesmos motivos que a 

RECORD, em valor em muito inferiores, quais sejam, respectivamente R$ 

30.600,00 e R$ 62.200,00, o que se comprova com os julgados anexos" (fl. 942 
e-STJ).

É o relatório.

DECIDO.

A irresignação não merece prosperar.

Na origem, foi proposta ação de reparação de danos por Thales Ferri 

Schoedl (Promotor de Justiça) contra a empresa Rádio e Televisão Record S.A., na qual 

requereu o autor a condenação da ré ao pagamento de danos morais decorrentes de 

exibição de matérias jornalísticas que continham informações inverídicas a seu respeito, 

relativas ao caso que se envolveu em âmbito penal, sendo posteriormente absolvido 

pelas acusações a que respondia. 

Na inicial da ação asseverou que "No dia 30 de dezembro de 2004, o autor, 

promotor de justiça, viu-se envolvido, contra a vontade dele, em um episódio dramático, na 

Riviera de São Lourenço (Bertioga, SP), do qual, a partir do exercício legítimo do direito de 

defesa, resultou a morte de uma pessoa e ferimentos em outra" (fl. 04 e-STJ).

O juiz singular julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré 

ao pagamento da importância de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) por danos morais, 

corrigidos monetariamente a partir da data de publicação da sentença, e incidindo juros 

legais de 1% a partir da citação.
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Apelaram ambas as partes, e o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 

negou provimento ao recurso da ré e deu parcial provimento ao recurso de apelação do 

autor para acolher o pedido de retratação (direito de resposta) e, quanto à fluência dos 

juros legais, aplicar a Súmula nº 54/STJ.

Posto isso, quanto à questão central do inconformismo (violação dos artigos 

186 e 944 do Código Civil), é de se tecer algumas considerações.

Como relatado, a controvérsia diz respeito a pedido de indenização por dano 

à honra, sob a alegação de veiculação de reportagem com imputação ao autor (promotor 

de justiça) de prática de ilícito criminal e administrativo.

A propósito, veja-se o acórdão recorrido:

"(...)

Por outro lado, todos devem colaborar para a construção de uma 

sociedade justa, saudável e produtiva. Também os jornalistas devem 

participar dessa empreitada. Não se justifica a divulgação de notícias 

evidentemente tendenciosas, tão somente com a finalidade de produzir 

audiência. O poder da imprensa é tão grande que pode construir ou 

destruir reputações. É conhecido o slogan de um grande jornal, segundo o 

qual 'é possível falar um monte de mentiras dizendo apenas a verdade'.

No caso presente, como bem ponderado pela r. decisão de 

primeiro grau, em programas e jornais televisionados pela ré, foram 
feitas inúmeras e gratuitas imputações ao autor, com invasão de sua 
privacidade e exposição pública e gratuita de sua intimidade. 
Embora figura pública, sua intimidade não pode ser exposta de 
forma desnecessária e sua pessoa não pode ser apresentada de forma 

tendenciosa.

(...)
O dano moral existiu, em razão, da violação da 

privacidade, de imagem e de divulgação de notícias e informes 
sabidamente tendenciosos, sem respaldo nos autos do 

inquérito/processo. O dano moral puro, em si mesmo é indenizável, sendo 

desnecessária a ocorrência de conseqüências patrimoniais ou prejuízos 

econômicos. O nexo de causalidade é patente. Fixada a responsabilidade da 

ré, dos danos morais causados ao autor e do nexo causal, falta aferir o valor 

da indenização a ser concedida. Para aferição da indenização devida a título 

de danos morais, devem ser verificados outros requisitos, tais como a 

intensidade da culpa, as conseqüências advindas do ato ilícito, etc.

(...)

Além disso, o dano deve ser fixado em valor razoável,  

procurando compensar o lesado e desestimular o lesante, sem proporcionar 

enriquecimento ilícito. No caso presente, a indenização foi fixada em montante 

compatível com o prejuízo moral sofrido e com observância dos requisitos de 

proporcionalidade e razoabilidade. Além do mais, a ré é instituição de grande 

porte, com patrimônio suficiente para suportar indenização por dano moral no 

montante fixado" (fls. 812/814 - grifou-se).
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Restou, assim, expressamente delimitada no voto condutor a situação 

fática dos autos. A recorrente, por outro lado, não se insurge quanto à veracidade das 

informações ou quanto à autoria das declarações, mas tão somente quanto às 

consequências do julgamento.

Para solucionar a controvérsia, portanto, mostra-se desnecessário qualquer 

revolvimento probatório, bastando a valoração jurídica de fatos já descritos e tornados 

indubitáveis pelo órgão julgador, a afastar o óbice da Súmula nº 7 desta Corte. 

No mesmo sentido, em casos análogos, os seguintes arestos: REsp nº 

296.391/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 6/4/2009; REsp nº 1.091.842/SP, 

Rel. Ministro Sidnei Beneti, DJe 8/9/2009, e REsp nº 884.009/RJ, Rel. Ministra Nancy 

Andrighi, este último assim ementado:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.  MATÉRIA JORNALÍSTICA 
CONSIDERADA LESIVA À HONRA DO AUTOR BASEADA EM 

INFORMAÇÃO PRESTADA PELOS RECORRIDOS. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA. 

RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. ART. 186 DO CC/02. ELEMENTOS. AÇÃO 

OU OMISSÃO E NEXO CAUSAL INCONTROVERSOS. POTENCIALIDADE 
OFENSIVA DOS FATOS. VALORAÇÃO DA PROVA. AUSÊNCIA DO 
OBSTÁCULO DA SÚMULA 7/STJ.

1. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico 

entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.

(...)

4. Cingindo-se a controvérsia à valoração da potencialidade ofensiva dos 

fatos tidos como certos e inquestionáveis, ou seja, matéria jurídica de 

interpretação do alcance dos arts. 186 do CC/02 e art. 159 CC/16, não há 

que se falar em óbice da Súmula 7/STJ.

5. Da simples matéria que é tendenciosa, por apontar o recorrente como 

principal acionista de empresa acusada de desvio milionário de instituição 

financeira da qual o recorrente foi presidente por anos, que traz excesso nas 

chamadas e destaques, objetivando direcionar o foco para depreciar a pessoa 

do recorrente e que confere sentido pejorativo e desproporcional ao fato de ser 

o recorrente o sócio majoritário, deriva o dano moral.

(...)
9. Recurso especial provido" (grifou-se).

Além disso, o Tribunal estadual analisou profundamente a questão da 

responsabilidade civil da recorrente na divulgação da matéria, motivo por que a tese 

recursal se encontra prequestionada.

Nesses termos, não havendo nenhuma questão de fato a atrair a Súmula 

nº 7 desta Corte, e encontrando-se a matéria prequestionada, é de ser conhecido, no 

ponto, o recurso. 
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Posto isso, não se discute que o exercício da atividade de imprensa é 

imprescindível ao Estado Democrático de Direito como corolário da liberdade de 

informação em seus múltiplos aspectos. Não há sociedade democrática sem uma 

imprensa livre.

Pontes de Miranda, quanto à liberdade de pensamento e de expressão, com 

precisão ímpar, preleciona:

"Liberdade de pensar significa mais do que pensar só para si, ocultando o 

pensamento. Tal liberdade de pensar sem dizer de nada valeria, na ordem 

social. Tiveram-na os escravos; tem-na os que vivem sob as formas 

autocráticas, sob o despotismo..." (Comentários à Constituição de 1967, 
Tomo V. RT. 1968, pág. 149).

Em nosso ordenamento, a Constituição Federal de 1988 assegura a todos a 

liberdade do pensamento (art. 220), bem como a sua livre manifestação (art. 5º, IV) e o 

acesso à informação (art. 5º, XIV).

Esses direitos, portanto, salvaguardam a atividade da ora recorrente. Sobre 

isso não se controverte.

Norberto Bobbio, em estudo sobre liberalismo e democracia, frisou que 

"sem liberdades civis, como a liberdade de imprensa e de opinião, como a liberdade de 

associação e de reunião a participação popular no poder político é um engano" (Igualdade e 

Liberdade, Ediouro, 2000, pág. 65).

Desse modo, a crítica jornalística traduz direito legitimado pelo interesse 

social, sobrepondo-se, inclusive, a eventuais suscetibilidades que possam revelar as 

pessoas públicas. Com efeito, veicular fatos e utilizar-se por vezes de observações em 

caráter mordaz ou irônico pode não caracterizar o animus injuriandi, legitimando o 

exercício da liberdade de imprensa.

Por outro lado, não é menos certo que não existe liberdade absoluta. 

Nossa Constituição, como se sabe, garante o direito de resposta, 

proporcional à ofensa, bem como a indenização por danos morais e materiais (art. 5º, 

inciso V, da CF). A liberdade de imprensa e de opinião não exclui, portanto, a defesa da 

da intimidade e da honra. Ao contrário, a liberdade de informação não pode ser 

interpretada como permissão incondicionada para o desrespeito dos direitos de 

personalidade, igualmente dignos de tutela.

A propósito:

"RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - 

PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA OFENSIVA À HONRA DE 
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ADVOGADO - LIBERDADE DE INFORMAÇÃO E DE INFORMAÇÃO - DIREITOS 

RELATIVIZADOS PELA PROTEÇÃO À HONRA, À IMAGEM E À DIGNIDADE DOS 

INDIVÍDUOS - VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES E EXISTÊNCIA DE DOLO NA 

CONDUTA DA EMPRESA JORNALÍSTICA - REEXAME DE PROVAS - 

IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ - 

QUANTUM INDENIZATÓRIO - REVISÃO PELO STJ - POSSIBILIDADE - VALOR 

EXORBITANTE - EXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE - RECURSO ESPECIAL 

PARCIALMENTE PROVIDO.
I - A liberdade de informação e de manifestação do pensamento não 
constituem direitos absolutos, sendo relativizados quando colidirem 
com o direito à proteção da honra e da imagem dos indivíduos, bem 
como ofenderem o princípio constitucional da dignidade da pessoa 
humana.

II - A revisão do entendimento do Tribunal a quo acerca da não veracidade das 

informações publicadas e da existência de dolo na conduta da empresa 

jornalística, obviamente, demandaria revolvimento dessas provas, o que é 

inviável em sede de recurso especial, a teor do disposto na Súmula 07/STJ.

III - É certo que esta Corte Superior de Justiça pode rever o valor fixado a título 

de reparação por danos morais, quando se tratar de valor exorbitante ou 

ínfimo.

IV - Recurso especial parcialmente provido" (REsp nº 783.139/ES, Rel. 
Ministro Massami Uyeda, DJ 18/2/2008 - grifou-se).

"RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO MORAL - DIREITO 

DE INFORMAÇÃO - ANIMUS NARRANDI - DIREITO À HONRA - DISCUSSÃO 

VEDADA NESTA SEARA - REEXAME DE PROVA - INADMISSIBILIDADE - 

SÚMULA 07/STJ - DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO 

- POSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO STJ - VALOR QUE EXTRAPOLA OS 

LIMITES DO RAZOÁVEL - INEXISTÊNCIA - MANUTENÇÃO DO MONTANTE 

FIXADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS - RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A responsabilidade civil decorrente de abusos perpetrados por 
meio da imprensa abrange a colisão de dois direitos fundamentais: a 
liberdade de informação e a tutela dos direitos da personalidade 
(honra, imagem e vida privada). A atividade jornalística deve ser livre 
para informar a sociedade acerca de fatos cotidianos de interesse 
público, em observância ao princípio constitucional do Estado 
Democrático de Direito; contudo, o direito de informação não é 
absoluto, vedando-se a divulgação de notícias falaciosas, que 
exponham indevidamente a intimidade ou acarretem danos à honra e 
à imagem dos indivíduos, em ofensa ao fundamento constitucional 
da dignidade da pessoa humana.

(...)

5. Recurso especial não conhecido" (REsp nº 818.764/ES, Rel. Ministro 
Jorge Scartezzini, DJ 12/3/2007 - grifou-se).

     No âmbito internacional, vale destacar o Pacto de São José da 

Costa Rica, que prevê a liberdade de expressão (art. 13, inciso 1), mas também ressalva, 

em seguida, seus limites: "2. O exercício do direito previsto no inciso precedente 
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não pode estar sujeito a censura prévia, mas a responsabilidades ulteriores, que 

devem ser expressamente fixadas pela lei e ser necessárias para assegurar: a) o 

respeito aos direitos ou à reputação das demais pessoas; ou b) a proteção da 

segurança nacional, da ordem pública, ou da saúde ou da moral públicas.(...)" 

(grifou-se).

Insere-se, portanto, na atividade jornalística o direito de criticar, de lançar 

ideias, de manifestar o pensamento, de expressar opiniões. Ocorre abuso de direito, 

contudo, quando se invade a intimidade ou se deprecia a honra ou a dignidade de 

outrem.

Nesse contexto, a obrigação de indenizar o dano material ou moral 

decorrente da ofensa à honra deve ser aferida, pelo magistrado, mediante o 

sopesamento dos direitos contrapostos, sem comprometer a proteção de nenhum deles.

Cabe lembrar, nesse ponto, que a liberdade de informação compreende o 

direito de informar e o direito de ser informado, sendo que 

"a liberdade dominante é a de ser informado, a de ter acesso às 

fontes de informação, a de obtê-la. O dono da empresa e o jornalista têm um 

direito fundamental de exercer sua atividade, sua missão, mais 

especialmente um dever. Reconhece-se-lhes o direito de informar à 

coletividade de tais acontecimentos e ideias, objetivamente, sem alterar-lhes a 

verdade ou esvaziar-lhes o sentido original, do contrário, se terá não 

informação, mas deformação" (José Afonso da Silva, Curso de Direito 
Constitucional Positivo, Malheiros, São Paulo, 16ª ed., 1999, p. 250).

Havendo colisão entre a liberdade de informação e de expressão e os 

direitos de personalidade, o interesse público na notícia publicada deve servir de critério 

para o sopesamento, sendo certo haver presunção relativa de interesse público na 

divulgação da informação, que corresponde à necessidade coletiva de conhecer o fato. 

Tal presunção, contudo, pode ser elidida pela demonstração de ofensa a direitos da 

personalidade.

Veja-se a lição de Luis Roberto Barroso: 

“O interesse público na divulgação de qualquer fato verdadeiro 

se presume, como regra geral. A sociedade moderna gravita em torno da 

notícia, da informação, do conhecimento de idéias. Sua livre circulação, 

portanto, é da essência do sistema democrático e do modelo de sociedade 

aberta e pluralista que se pretende preservar e ampliar. Caberá ao 

interessado da não divulgação demonstrar que em determinada hipótese, 

existe um interesse privado excepcional que sobrepuja o interesse público 

residente na própria liberdade de expressão e de informação.” (BARROSO, 
Luís Roberto. Colisão entre liberdade de expressão e direitos da 
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personalidade. Critérios de Ponderação. Interpretação Constitucionalmente 
adequada do Código Civil e da Lei de Imprensa. In Revista Trimestral de 
Direito Civil, ano 4, vol. 16, out-dez, 2003, p. 90-91).

De outro ângulo, como a Lei da Imprensa não foi recebida pela Constituição 

Federal de 1988, conforme decidido na ADPF 130/DF, questões como as que 

presentemente se discutem devem ser examinadas sob a ótica da lei civil.

Sobre o assunto, Manuel da Costa Andrade observa que "o exercício do 

direito de crítica, intimamente associado à liberdade de imprensa, tende a provocar 

situações de conflito potencial com bens jurídicos como a honra e cuja relevância 

jurídico-penal está excluída por razões de atipicidade" (Liberdade de Imprensa e 

Inviolabilidade Pessoal, Coimbra Editora, págs. 232/233).

A propósito, também Sérgio Cavalieri Filho:

"O que se deve entender por liberdade de expressão? É o direito 

de expor livremente uma opinião, um pensamento, uma idéia, seja ela política, 

religiosa, artística, filosófica ou científica. A liberdade de expressão nada tem 

a ver com fatos, com acontecimentos ou com dados ocorridos" (Programa de 
Responsabilidade Civil, 9ª Edição, Atlas, pág. 114).

E ainda:

"A crítica jornalística não se confunde com a ofensa; a primeira 

apresenta ânimo exclusivamente narrativo conclusivo dos acontecimentos em 

que se viu envolvida determinada pessoa, ao paso que o segunda descamba 

para o terreno do ataque pessoal. Não se nega ao jornalista, no regular 

exercício da sua profissão, o direito de divulgar fatos e até de emitir juízo de 

valor sobre a conduta de alguém, com a finalidade de informar a coletividade. 

Daí a descer ao ataque pessoal, todavia, em busca de sensacionalismo, vai 

uma barreira que não pode ser ultrapassada, sob pena de configurar o abuso 

de direito, e, consequentemente, o dano moral e até material" (idem, ibidem, p. 
119).

Cabe destacar, conforme afirmou o acórdão recorrido, que "No caso 

presente, em programas e jornais televisionados pela ré, foram feitas inúmeras e gratuitas 

imputações ao autor, com invasão de sua privacidade e exposição pública e gratuita de sua 

intimidade. Embora figura pública, sua intimidade não pode ser exposta de forma 

desnecessária e sua pessoa não pode ser apresentada de forma tendenciosa"  (fls. 

806/807 e-STJ).

É de se entender, portanto, que a crítica deve ser objetiva para que 

prepondere sobre outros direitos em colisão, não se admitindo ataques puramente 
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pessoais, desprovidos tanto de embasamento quanto de conexão demonstrada com a 

realidade, ou que visem simplesmente a atingir a honra ou a imagem da pessoa objeto 

dos comentários. É que as críticas, os questionamentos, as opiniões dissonantes, 

conquanto indissociáveis da vida democrática, são amparados em direito fundamental 

que apenas encontra limite se exercido com abuso (art. 187 do Código Civil).

A gravidade da conduta atribuída ao autor vai além de sua pessoa, 

refletindo-se na correção e na credibilidade de sua atuação profissional. É que as 

matérias jornalísticas - como bem assinalado na sentença de primeiro grau, mantida, 

nesse ponto, pelo Tribunal de origem - imputa-lhe condenação prévia, utilizando-se 

até mesmo de reportagem baseada em filmagens com câmeras ocultas, invadindo, 

inclusive, sua privacidade, quando sequer havia sido julgado.

Eis o excerto:

"(...)

Observando os documentos acostados aos autos, assim como as 

reportagens jornalísticas veiculadas pela Ré, fica claro que a mesma não 

observou os princípios da imparcialidade e da veracidade das informações 

difundidas.

Na maioria das reportagens, fica evidente a manipulação das 

informações apresentadas ao telespectador no sentido a condenar 

previamente o Autor, reforçado inclusive pelos comentários dos 

apresentadores dos programas que as veicularam.

Em algumas situações é visível a repulsa e reprovação exibidos 

por estes apresentadores, chegando ao cume de ofender gratuitamente a 

imagem do Autor, que sequer havia sido julgado. 

É latente a intenção da Ré de levar a quem assistisse as 

reportagens exibidas, à conclusão lógica, diante informações apresentadas, 

de que o Autor era culpado das acusações que lhe eram imputadas.

Não obstante a visível intenção da Ré em condenar 

antecipadamente o Autor, produziu ainda reportagem baseada em filmagens 

de câmeras ocultas, registrando sua vida cotidiana.

Como se não bastasse a invasão da privacidade do Autor, a Ré 

ainda editou as filmagens, exibindo-as fora de contexto, apresentando 

informações inverídicas a respeito dos acontecimentos, o que por si, só 

ensejaria a caracterização do dano moral.

É inegável a presença do dano moral à imagem do Autor, que em 

decorrência da veiculação pela Ré de reportagens jornalísticas, as quais 

ofereceram informações imprecisas e parciais ao telespectador, teve sua 

reputação moral e ética o atingida. 

As consequências dos danos causados à imagem do Autor são 

claras, sobretudo em sua vida profissional, a qual foi seriamente abalada 

pela campanha difamatória instituída pela Ré" (fls. 809/810 e-STJ). 

Não se trata aqui, repisa-se, de mera opinião jornalística a ser 
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incondicionalmente protegida com fundamento na liberdade de expressão, mas de 

textos jornalísticos, nos quais são formuladas informações imprecisas e parciais contra 

servidor público, de cunho extremamente lesivo a seus direitos de personalidade. 

Mesmo as crônicas, as críticas e as opiniões devem ser vinculadas aos 

fatos e, portanto, verazes, pelo que, o descuido quanto a isso faz surgir o ilícito pelo 

abuso no exercício de um direito e, consequentemente, o dever de indenizar.

Nesse sentido:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.  MATÉRIA JORNALÍSTICA 

CONSIDERADA LESIVA À HONRA DO AUTOR BASEADA EM INFORMAÇÃO 

PRESTADA PELOS RECORRIDOS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE 

FÁTICA NÃO DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. ART. 186 

DO CC/02. ELEMENTOS. AÇÃO OU OMISSÃO E NEXO CAUSAL 

INCONTROVERSOS. POTENCIALIDADE OFENSIVA DOS FATOS. VALORAÇÃO 

DA PROVA. AUSÊNCIA DO OBSTÁCULO DA SÚMULA 7/STJ.

(...)

2. Da hermenêutica do art. 186 do CC/02 extraem-se os seguintes 

pressupostos da responsabilidade civil, a saber: conduta ou ato humano (ação 

ou omissão); a culpa do autor do dano, a relação de causalidade e o dano 

experimentado pela vítima.

3. Com exceção das hipóteses de responsabilidade objetiva previstas no 

sistema de responsabilidade civil, nosso direito civil consagra o princípio da 

culpa para a responsabilidade decorrente de ato ilícito, não se concebendo, 

em regra, o dever de indenização se ausente o dolo, a culpa ou o abuso de 

direito.

4. Cingindo-se a controvérsia à valoração da potencialidade ofensiva dos 

fatos tidos como certos e inquestionáveis, ou seja, matéria jurídica de 

interpretação do alcance dos arts. 186 do CC/02 e art. 159 CC/16, não há 

que se falar em óbice da Súmula 7/STJ.
5. Da simples matéria que é tendenciosa, por apontar o recorrente 
como principal acionista de empresa acusada de desvio milionário 
de instituição financeira da qual o recorrente foi presidente por anos, 
que traz excesso nas chamadas e destaques, objetivando direcionar o 
foco para depreciar a pessoa do recorrente e que confere sentido 
pejorativo e desproporcional ao fato de ser o recorrente o sócio 
majoritário, deriva o dano moral.

6. A ofensa à honra por meio da imprensa, por sua maior divulgação, acaba 

repercutindo mais largamente na coletividade, mormente quando se considera 

que o veículo de comunicação é de grande circulação e que o caderno onde a 

matéria foi veiculada é específico da área de atuação do recorrente.

(...)

9. Recurso especial provido" (REsp nº 884.009/RJ, Rel. Ministra Nancy 
Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/5/2011, DJe 24/5/2011 - 
grifou-se).

"RECURSO ESPECIAL RESPONSABILIDADE CIVIL E DIREITO PROCESSUAL 
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CIVIL. DECLARAÇÕES OFENSIVAS RELATIVAS À PREFEITA MUNICIPAL 

VEICULADAS EM RÁDIO LOCAL. ABUSO DO DIREITO DE INFORMAR. 

INDENIZAÇÃO DEVIDA. CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO 

PRETENDIDO PELA AUTORA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO 

CARACTERIZADA. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. É incontroverso o fato de a recorrente ter programas de rádio em 
que imputou à recorrida, então prefeita municipal, atos cuja 
reprovabilidade é manifesta, quais sejam: furar poços em 
propriedades de fazendeiros ricos em troca de votos e utilizar-se de 
propaganda mentirosa. Ademais, a afirmação de que o Município 
possui Prefeita eleita pelo povo, mas quem governa é o marido, 
mostra-se ultrajante, além de patentear preconceito em relação a 
administradoras do sexo feminino.

2. As pessoas públicas, malgrado mais suscetíveis a críticas, não perdem o 

direito à honra. Alguns aspectos da vida particular de pessoas notórias 

podem ser noticiados. No entanto, o limite para a informação é o da honra da 

pessoa. Com efeito, as notícias que têm como objeto pessoas de notoriedade 

não podem refletir críticas indiscriminadas e levianas, pois existe uma esfera 

íntima do indivíduo, como pessoa humana, que não pode ser ultrapassada.
3. Por outro lado, não prospera o argumento de que inexistia o 
animus de ofender a vítima. O exame das declarações difundidas nos 
programas de rádio revela evidente a vontade consciente de atingir a 
honra da ora recorrida, mediante imputação de atos tipificados como 
crime, como corrupção passiva, ou de atos que simplesmente a 
desmoralizam perante a sociedade. Com efeito, estando evidente o 
abuso do direito de informar, a indenização por danos morais é 
medida que se impõe.

4. Não é o só fato de a autora ter pleiteado indenização em valor superior ao 

deferido nas instâncias ordinárias que caracteriza sucumbência recíproca, 

uma vez que o valor da indenização deduzido na inicial é meramente 

estimativo.

5. Recurso especial não conhecido" (REsp nº 706.769/RN, Rel. Ministro Luis 
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/4/2009, DJe 27/4/2009 - 
grifou-se).

Outro não é o entendimento da Corte Suprema:

"INDENIZAÇÃO. Responsabilidade civil. Lei de Imprensa. Dano moral. 

Publicação de notícia inverídica, ofensiva à honra e à boa fama da vítima. Ato 

ilícito absoluto. Responsabilidade civil da empresa jornalística. Limitação da 

verba devida, nos termos do art. 52 da lei 5.250/67. Inadmissibilidade. 

Norma não recebida pelo ordenamento jurídico vigente. Interpretação do art. 

5º, IV, V, IX, X, XIII e XIV, e art. 220, caput e § 1º, da CF de 1988. Recurso 

extraordinário improvido. Toda limitação, prévia e abstrata, ao valor de 

indenização por dano moral, objeto de juízo de equidade, é incompatível com o 

alcance da indenizabilidade irrestrita assegurada pela atual Constituição da 

República. Por isso, já não vige o disposto no art. 52 da Lei de Imprensa, o 

qual não foi recebido pelo ordenamento jurídico vigente" (RE 447.584, Rel. 
Ministro Cezar Peluso, Segunda Turma, DJ 16/3/2007).
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Destaque-se o seguinte trecho em que a Corte local afirma a configuração 

dos danos morais na espécie:

"(...)

O dano moral existiu, em razão, da violação da privacidade, de 

imagem e de divulgação de notícias e informes sabidamente tendenciosos, 

sem respaldo nos autos do inquérito/processo.

O dano moral puro, em si mesmo é indenizável, sendo 

desnecessária a ocorrência de conseqüências patrimoniais ou prejuízos 

econômicos." (fl. 814 e-STJ).
 

Reconhecido o direito do autor, ora recorrido, aos danos morais, em relação 

ao seu valor, melhor sorte não acompanha a recorrente, pois, em recurso especial, a 

Súmula nº 7/STJ impede a revisão dos critérios adotados pelo julgador ordinário na 

fixação do quantum indenizatório. Mitiga-se tal rigor, é certo, quando o valor fixado 

revela-se irrisório ou excessivo e destoa daqueles estipulados em outros julgados deste 

Tribunal em casos semelhantes, o que não se verifica na espécie.

É o que se extrai dos seguintes julgados desta Corte que tratam de matéria 

análoga, qual seja, publicação, por empresas renomadas de âmbito nacional, de artigo 

jornalístico ofensivo à honra:  

"CIVIL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DE 

MATÉRIA JORNALÍSTICA. OFENSA À HONRA. VALOR FIXADO CONSIDERADO 

IRRISÓRIO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO STJ.

1. Hipótese de veiculação de matéria em revista de circulação nacional, em 

que o recorrente (Juiz de Direito) foi acusado de 'enviar' crianças ao exterior 

em desconformidade com a lei e até para fins libidinosos, no exercício da 

função jurisdicional. Esse fato deu ensejo à instauração de processo 

administrativo no respectivo Tribunal, investigações perante o Poder 

Legislativo Local e à Comissão Parlamentar de Inquérito do Congresso 

Nacional.

2. Nas ações de compensação por danos morais, se o arbitramento do valor 

compensatório foi realizado com moderação, proporcionalmente ao grau de 

culpa, ao nível socioeconômico do autor e, ainda, ao porte econômico do réu, o 

STJ tem por coerente a prestação jurisdicional fornecida.

3. Ao STJ, todavia, é dado revisar o arbitramento da compensação por danos 

morais quando o valor fixado revela-se irrisório ou excessivo e destoa 

daqueles estipulados em outros julgados deste Tribunal, observadas as 

peculiaridades de cada litígio.

4. Assim, considerando a gravidade das acusações levianas veiculadas na 

revista publicada pelo recorrido, deve-se reformar o acórdão que reduziu o 

valor compensatório a patamar ínfimo.

5. Recurso especial conhecido e provido, para majorar o valor compensatório 

para R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)."
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(REsp 997.479/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 
julgado em 28/09/2010, DJe 23/11/2010)

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

INDENIZAÇÃO. MATÉRIA JORNALÍSTICA. PUBLICAÇÃO. PESSOA ESTRANHA 

AO FATO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO 

DOS AUTOS. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ. VALOR ARBITRADO. 

RAZOABILIDADE.

1. Inviável, em recurso especial, modificar o acórdão recorrido que entendeu 

que a emissora nacional de televisão (Rede Globo) não observou os deveres 

mínimos de cautela ao publicar matéria jornalística contra pessoa estranha ao 

fato, tendo em vista que a análise do tema demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório, procedimento vedado nos termos da Súmula nº 7/STJ.

2. O valor fixado a título de indenização por danos morais baseia-se nas 

peculiaridades da causa. Assim, afastando-se a incidência da Súmula nº 

7/STJ, somente comporta revisão por este Tribunal quando irrisório ou 

exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

3. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a necessidade do reexame 

da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea 'a' 

quanto pela alínea 'c' do permissivo constitucional.

4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 768.560/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS 
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015 - 
Indenização: R$ 300.000,00 - trezentos mil reais)

"RESPONSABILIDADE CIVIL. ABUSO NA VEICULAÇÃO DE IMAGENS POR 

CANAL DE TELEVISÃO. DESRESPEITO À HONRA E DIGNIDADE. DANO 

MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUÇÃO.

'O valor da indenização por dano moral não pode escapar ao controle do 

Superior Tribunal de Justiça' (REsp n. 53.321/RJ, Min. Nilson Naves).

Recurso especial parcialmente conhecido e provido para redução do quantum 

indenizatório, de acordo com as peculiaridades do caso concreto."
(REsp 838.550/RS, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA 
TURMA, julgado em 13/02/2007, DJ 21/05/2007, p. 589 - Indenização: 
R$ 200.000,00 - duzentos mil)

Ademais, em se tratando de dano moral, cada caso, consideradas as 

circunstâncias do fato, as condições do ofensor e do ofendido, a forma e o tipo de dano, 

bem como suas repercussões no mundo interior e exterior da vítima, reveste-se de 

características que lhe são próprias. Desse modo, valores fixados em outras ações não 

podem servir de parâmetro, exatamente porque, objetivamente, os casos analisados, 

embora possam parecer assemelhados, no aspecto subjetivo serão sempre diferentes. 

Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.

Publique-se.

Intimem-se.
 

  

Brasília (DF), 26 de fevereiro de 2018.
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Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA 
Relator
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