
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.293.401 - PR (2011/0273491-9)
RELATOR : MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES
RECORRENTE : UNIÃO 
RECORRIDO : SUANE MOREIRA OLIVEIRA E OUTRO
ADVOGADO : FÁBIO BITTENCOURT DA ROSA  - RS005658 

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES (Relator): 

Trata-se de recurso especial interposto pela União, com fundamento do artigo 105, 

inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, em face de acórdão proferido pelo Tribunal 

Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa ficou assim sintetizada (fl. 368 e-STJ):

ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NOTÍCIA SOBRE 
DECISÃO JUDICIAL ENVOLVENDO MAGISTRADO. PUBLICAÇÃO DO 
SITE DO STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. TEORIA DO 
RISCO ADMINISTRATIVO. ART. 37, § 6º, DA CF.
1. Não há necessidade de imposição expressa de segredo de justiça para se tome o 
devido cuidado em preservar o bom nome das pessoas que figuram no processo; o 
que mais força guarda em relação a juízes, pois que aleivosias dirigidas a 
magistrados têm o efeito de respingar lama sobre a credibilidade da Justiça como 
um todo.
2. Trata-se, in casu, de responsabilidade objetiva, que possui como base a teoria do 
risco administrativo, prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, segundo a 
qual, para que haja o dever de indenizar, é irrelevante a conduta do agente, 
bastando o nexo de causalidade entre fato e dano.
3. Em se tratando de dano moral, doutrina e jurisprudência dizem que basta a 
prova do fato, não havendo necessidade de demonstrar-se o sofrimento moral, 
mesmo porque é praticamente impossível, uma vez que o dano extrapatrimonial 
atinge bens incorpóreos.

Houve a oposição de embargos de declaração, os quais foram rejeitados pela Corte 

de origem nos seguintes termos (fl. 384 e-STJ):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO.
O recurso de embargos de declaração não se presta a rediscutir o mérito da causa; 
ele é destinado a complementar o julgado quando da existência de obscuridade, 
omissão ou contradição; inexistentes tais hipóteses, deve o mesmo ser rejeitado.
Para fins de prequestionamento, importante é que o aresto adote entendimento 
explícito sobre a questão, sendo desnecessária a individualização numérica dos 
artigos em que se funda o decisório.

Nas razões do especial, o recorrente sustenta a violação aos seguintes dispositivos: a) 

535, I e II, do CPC/1973 e 93, IX, da CF, pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre 

todas as teses suscitadas nos aclaratórios; b)  155, do CPC/1973, 27, inciso II a VI, da Lei 

5.250/67, 40, da Lei Complementar 35/79, 159 do CC/16 e 84 da Lei 4.117/62, sustentando 
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que não pode ser condenada ao pagamento de indenização, já que a publicação no site do STJ 

de matéria envolvendo o nome dos recorridos no processo de venda de sentenças não é fato 

ilícito (em face do dever de informar e da ausência do dever de sigilo processual) e nem é 

capaz de gerar danos morais; c) dos artigos 131 e 333, inciso I, ambos do CPC/1973, já que 

"em análise detalhada dos documentos acostados ao feito, verifica-se evidentemente a falta de 

demonstração de qualquer perturbação psíquica e ou emocional aos autores" (fl. 395 e-STJ); 

d) dos artigos 2º, da Lei 9.784/99, 876, 884, 885, 944, parágrafo único, do CC/02 e 964, do 

CC/16, sustentando que o valor da indenização por danos morais, caso mantida, deve ser 

reduzida; e) dos artigos 1º-F, da Lei 9.494/97, 1º, da Lei 4.414/64, 1.062, 1.063, ambos do 

CC/16, 2º e 6º, da Lei de Introdução do Código Civil, 219 e 263, ambos do CPC/1973, haja 

vista que os juros moratórios, que devem incidir a partir da citação, devem ser calculados com 

base na alíquota de 6% ao ano; e f) dos artigos 20, §§ 3º e 4º, e 21, caput , do CPC/1973, já 

que o valor dos honorários advocatícios deve ser reduzido.

Contrarrazões às fls. 433/435 e-STJ.

Decisão de admissibilidade às fls. 441/448 e-STJ.

Nesta Corte Superior, o Ministério Público Federal se manifestou pelo conhecimento 

parcial da pretensão recursal e, nessa parte, pelo seu não provimento.

É o relatório. Decido. 
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.293.401 - PR (2011/0273491-9)
  

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. 
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO 
CPC/1973. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 
SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. INDICADA VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO 
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE RECURSO 
ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MORAIS 
DECORRENTES DA PUBLICAÇÃO DE NOTÍCIA NO SÍTIO 
ELETRÔNICO DE ÓRGÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DIVULGAÇÃO 
DE NOMES. SIGILO NÃO DECRETADO. AUSÊNCIA DE NEXO DE 
CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DA 
UNIÃO.  RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA 
EXTENSÃO, PROVIDO.
1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos 
essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há que se falar na 
suscitada ocorrência de violação do art. 535 do Código de Processo Civil de 1973.
2. O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos 
infraconstitucionais tidos como violados, entretanto, é imprescindível que no 
aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, 
sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável 
para o conhecimento do recurso. Incidência das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
3. A análise de suposta violação à dispositivo constitucional ou de lei local é 
inviável nesta via recursal.
4. O debate invocado nas razões recursais não demanda qualquer incursão no 
conjunto fático-probatório dos autos, mas tão somente a análise do correto 
enquadramento jurídico frente aos fatos delineados no aresto impugnado, de 
modo que se afasta o óbice contido na Súmula 7/STJ.
5. No caso dos autos, os magistrados federais ora recorridos buscam reparação 
civil por danos morais decorrentes da publicação de notícia no sítio eletrônico de 
órgão do Poder Judiciário que noticiou a concessão de liminar a jornalista 
subscritor de denúncia de venda de sentença pelos juízes federais. 
6. Segundo consta na matéria divulgada e integralmente transcrita no acórdão 
recorrido (fls. 352/353 e-STJ), os magistrados fizeram representação ao 
Ministério Público Federal contra o jornalista pelo crime de calúnia e, recebida a 
denúncia, houve a oposição de exceção da verdade, momento em que surgiu a 
controvérsia acerca da competência para julgamento dessa ação incidental, eis que 
a parte interessada afirmava sofrer perseguição no juízo em que também atuam os 
magistrados a quem teria ofendido. O jornalista, então, suscitou o reconhecimento 
da competência do Tribunal local, entretanto, ante a negativa do juízo primevo em 
remeter os autos à Corte, o advogado impetrou o primeiro habeas corpus,  que foi 
negado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. 
6.1. Assim sendo, impetrou novo habeas corpus,  agora no Superior Tribunal de 
Justiça, oportunidade em que foi concedida medida liminar para determinar o 
trancamento da exceção da verdade até o julgamento final da ordem, decisão esta 
que foi objeto da notícia indicada como vexatória.
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7. Na hipótese, tanto a sentença quanto o acórdão recorrido aplicaram a teoria 
objetiva da responsabilidade civil ao caso ora em análise e, a partir de tal 
premissa, concluíram pela presença dos requisitos para responsabilização da 
União nos seguintes termos: a) o fato danoso é a divulgação de notícia sem o 
cuidado de preservar o nome das pessoas envolvidas, sobretudo porque a própria 
assessoria de Comunicação Social do STJ confirmou que costumam preservar o 
nome nos casos em que há necessidade de resguarda-los; b) in casu , trata-se de 
nomes de magistrados, de modo que tal publicidade tem o efeito de abalar a 
credibilidade do Poder Judiciário como um todo; c) o dano em si é presumível, eis 
que a notícia relata fatos capazes de atingir gravemente a reputação dos 
magistrados, motivo pelo qual não é necessária a prova objetiva.
8. Todavia, em que pese o correto posicionamento do Tribunal de origem ao 
aplicar a teoria da responsabilidade civil objetiva, não há falar na presença dos 
elementos necessários a sua configuração. Isso porque, a partir da fundamentação 
expendida no acórdão recorrido, é possível concluir pela inexistência de nexo de 
causalidade entre a conduta atribuída à União e o suposto dano sofrido pelos 
recorridos. 
9. Com efeito, o conteúdo da notícia em questão somente delineia de forma 
explicativa o ocorrido nos autos do habeas corpus  impetrado nesta Corte Superior 
que, diga-se, não tramitava em segredo de justiça. 
10. Ademais, não merece prevalecer a conclusão do Tribunal de origem segundo a 
qual o setor administrativo do Superior Tribunal de Justiça falhou ao apreciar os 
critérios de "noticiabilidade" dos nomes envolvidos sob o fundamento de que o 
próprio setor de Comunicação Social teria reconhecido a desnecessidade de 
imposição expressa de segredo de justiça para ocultar os nomes. 
10.1. Em verdade, como bem destacado no acórdão recorrido às fls. 353/354 
e-STJ, o Sr. Assessor-Chefe da Assessoria de Comunicação Social desta Corte 
Superior esclareceu que os nomes das partes são retirados da notícia não só nos 
casos em que se especifica ser segredo de justiça, mas também naqueles em que 
há necessidade de resguardar o nome (casos de estupro, doenças contagiosas, 
entre outras) . Com efeito, observa-se que os critérios para omissão do nome das 
partes são puramente objetivos, como de fato devem ser. 
11. Acrescente-se, outrossim, que o artigo publicado no sítio-eletrônico desta 
Corte Superior deve ser apreciado sob o prisma da liberdade de imprensa. Acerca 
do assunto, destaca-se acórdão basilar do Supremo Tribunal Federal, da lavra do 
Ministro Ayres Britto, no julgamento da ADPF 130. Na ocasião, o Supremo 
Tribunal Federal conferiu especial relevância à liberdade de pensamento, de 
manifestação e de imprensa, elevando tal direito à categoria de sobredireito. 
12. Assim sendo, é certo que a análise de eventual responsabilização civil em 
razão de ofensa à honra, imagem e intimidade deve se dar cum grano salis , sob 
pena de tolhimento da liberdade de imprensa.
13. Nesse sentido, é irrefragável a conclusão de que a notícia publicada, e 
apontada pelos recorridos como capaz de gerar a responsabilidade civil do Estado, 
revela tão somente um exemplo do exercício da liberdade de imprensa. Com 
efeito, tão amplo direito de atuação garantido constitucionalmente não pode ser 
tolhido casuisticamente, como indicado pelo Tribunal de origem, eis que a plena 
liberdade de imprensa é um patrimônio imaterial que corresponde ao mais 
eloquente atestado de evolução político-cultural de todo um povo - como bem 
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afirmou o Ministro Ayres Brito quando do julgamento da ADPF em referência.
14.  Portanto, não há falar em responsabilização como consequência do pleno 
gozo das relações de imprensa, uma vez que o puro relato dos fatos processuais 
exatamente como ocorreram, em ação sobre a qual não houve decretação de 
sigilo, afasta a presença de nexo de causalidade. 
15. Desse modo, conclusão diversa da improcedência da pretensão indenizatória 
ensejaria manifesta limitação à liberdade de informação não prevista no texto 
Constitucional, eis que o caso em análise não configura abuso de direito. Em 
verdade, a parte autora busca o reconhecimento de dano decorrente da publicação 
de notícia objetiva e que retratou fatos processuais não acobertados por sigilo.
16. É certo que denúncias falsas de venda de sentenças devem ser fortemente 
combatidas pelos meios adequados, como uma queixa-crime por calúnia ou 
difamação - como fizeram os ora recorridos - ou mesmo uma ação indenizatória 
proposta em face do denunciante. Entretanto, não é possível transcender a esse 
cenário e atribuir responsabilidade à União pela veiculação de notícia com 
conteúdo informativo e sem qualquer ameaça à dignidade das pessoas envolvidas.
17. Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e, nessa extensão, 
dou-lhe provimento para julgar improcedente o pleito indenizatório, invertidos os 
ônus de sucumbência, prejudicadas as demais insurgências. 

 

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES (Relator): 

Inicialmente, é necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do 

Enunciado Administrativo n. 2/STJ: “Aos recursos interpostos com fundamento no 

CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os 

requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, 

pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.”

Quanto à alegação de violação do artigo 535, II, do CPC/1973, sabe-se que as 

proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará 

obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de 

acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub 

judice  e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto. 

In casu , o Tribunal de origem entendeu presentes os pressupostos necessários à 

responsabilização civil da União, pois: a) teria ocorrido prejuízo à credibilidade da justiça 

como um todo; b) os magistrados federais não teriam cometido o crime a que foram 

denunciados; c) aplica-se ao caso a teoria do risco administrativo e a responsabilidade civil 
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objetiva. No que se refere ao quantum  indenizatório, o acórdão recorrido confirmou o 

montante estipulado em sentença no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para cada 

magistrado, sob o argumento de que tal quantia: a) cumpre o efeito pedagógico da 

condenação; b) está de acordo com o poder econômico do réu e dos autores; c) o ato danoso 

originou-se do sítio eletrônico do STJ que tem muita visibilidade; d) a notícia se espalhou 

rapidamente e causou repercussão negativa imediata na sociedade.

Destaca-se que a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não 

caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973, pois não há que se confundir entre decisão 

contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional.  

No mesmo sentido: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO MONITÓRIA. 
CHEQUE PRESCRITO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU 
FALTA DE MOTIVAÇÃO NO ACÓRDÃO A QUO. DECISUM  ESTADUAL 
TODO FUNDADO EM FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.AGRAVO 
NÃO PROVIDO.
1. Acórdão estadual claro e nítido, sem omissões, obscuridades, contradições ou 
ausência de motivação. Não obstante a oposição de embargos declaratórios, não 
são eles mero expediente para forçar o ingresso na instância especial, se não há 
vício a suprir; inexistente, portanto, ofensa ao art. 535 do CPC, pois a matéria foi 
devidamente abordada no aresto a quo.
[...]
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 638.454/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 
QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 10/03/2015)

Nota-se, pela leitura dos autos, que não houve apreciação pelo Tribunal de origem 

sobre a incidência dos arts. 27, inciso II e VI, da Lei 5.250/67, 40, da Lei Complementar 

35/79, 84 da Lei 4.117/62, 2º, da Lei 9.784/99, 876, 885, 944, do CC/02,  1º-F, da Lei 

9.494/97, 1º, da Lei 4.414/64, 1.062, 1.063, do CC/16, 2º e 6º, da Lei de Introdução do 

Código Civil, 219 e 263, do CPC/1973, bem como quanto às teses relativas aos juros 

moratórios e aos honorários advocatícios.

Acerca do tema, cumpre destacar que o recorrente sequer suscitou em momento 

anterior a indicada ofensa aos artigos 2º da Lei 9.784/99; 1º-F, da Lei 9.494/97; 1º da Lei 

4.414/64; 876 e 855, do CC/02; 1.062 e 1.063, ambos do CC/16; 2º e 6º, da LINDB; 20, §§ 3º 

e 4º, 21, 219 e 263, do CPC/1973, bem como às teses correlatas.
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Sendo assim, fica impossibilitado o julgamento do recurso nesses aspectos, por 

ausência de prequestionamento, nos termos das Súmulas 282/STF e 211/STJ, 

respectivamente: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão 

recorrida, a questão federal suscitada" ; "Inadmissível recurso especial quanto à questão 

que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal a 

quo" . 

Efetivamente, para a configuração do questionamento prévio, não é necessário que 

haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados. Todavia, é 

imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida 

fundamentadamente, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, 

indispensável para o conhecimento do recurso. Nesse sentido, o seguinte precedente deste 

Tribunal Superior: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 
VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. 
INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. AUSÊNCIA DE 
PREQUESTIONAMENTO DOS ART 1º DA LEI N. 7.347/85, ART. 3º DA LEI 
N. 8.073/90, ART. 240, A, DA LEI N. 8.112/90. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 
211/STJ. [...] II - A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia 
pelo Tribunal a quo, não obstante oposição de Embargos de Declaração, impede o 
acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do 
prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211/STJ. [...] VI - Agravo regimental 
improvido.
(AgRg no REsp 1400161/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, 
PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 17/06/2015)

Quanto à alegada ofensa a dispositivo constitucional - art. 93, IX, da CF - 

considerando o disposto no art. 102, III, da Constituição Federal, deve ser ressaltado que o 

Superior Tribunal de Justiça não é competente para, em sede de recurso especial, 

manifestar-se sobre suposta violação de dispositivo constitucional sob pena de usurpação da 

competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confiram-se os seguintes 

precedentes: 

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, ART. 
535, II, DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FALTA DE 
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. OFENSA A DISPOSITIVOS 
CONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA DO STF. [...] 3. É importante registrar a 
inviabilidade de o STJ apreciar ofensa aos artigos da Carta Magna, uma vez que 
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compete exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal o exame de violação a 
dispositivo da Constituição da República, nos termos do seu art. 102, III, "a". [...] 
5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(REsp 1525915/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 
julgado em 21/05/2015, DJe 30/06/2015)

No que diz respeito à apreciação do mérito recursal acerca da responsabilização civil 

da União no caso em análise, insta salientar, de pórtico, a inaplicabilidade da Súmula 7/STJ 

ao caso em comento. Isso porque esta Corte Superior possui entendimento consolidado no 

sentido de que é possível realizar a análise do correto enquadramento jurídico à espécie 

quando a questão jurídica e de fato estão bem delineadas no aresto impugnado, o que se 

verifica na hipótese em análise. 

Nesse sentido, bem asseverou o Ministro Felix Fischer em julgado paradigma: a 

revaloração da prova ou de dados explicitamente admitidos e delineados no decisório 

recorrido não implica o vedado reexame do material de conhecimento  (REsp 878.334/DF, 

Rel. Ministro  FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2006).

No caso dos autos, os magistrados federais ajuizaram ação de reparação civil por 

danos morais decorrentes da publicação de notícia no sítio eletrônico de órgão do Poder 

Judiciário que noticiou a concessão de liminar ao jornalista subscritor de denúncia de venda 

de sentença pelos juízes federais ora recorridos. 

Segundo consta na matéria divulgada e integralmente transcrita no acórdão recorrido 

(fls. 352/353 e-STJ), os magistrados fizeram representação ao Ministério Público Federal 

contra o jornalista pelo crime de calúnia e, recebida a denúncia, houve a oposição de exceção 

da verdade, momento em que surgiu a controvérsia acerca da competência para julgamento 

dessa ação incidental, eis que a parte interessada afirmava sofrer perseguição no juízo em que 

também atuam os magistrados a quem teria ofendido.

A respeito do tema, o jornalista suscitou o reconhecimento da competência do 

Tribunal local, entretanto, ante a negativa do juízo primevo em remeter os autos à Corte, o 

advogado impetrou o primeiro habeas corpus,  que foi negado pelo Tribunal Regional Federal 

da 4ª Região. Assim sendo, impetrou novo habeas corpus,  agora no Superior Tribunal de 

Justiça, oportunidade em que foi concedida medida liminar para determinar o trancamento da 
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exceção da verdade até o julgamento final da ordem, decisão esta que foi objeto da notícia 

indicada como vexatória.

Segue a notícia integralmente transcrita no acórdão recorrido (fls. 352/353 e-STJ):

Notícias do Superior Tribunal de Justiça
Sexta-feira, 3 de fevereiro de 2006
06:30 - Advogado que denunciou venda de sentenças no Paraná consegue liminar 
no STJ.
O presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Edson Vidigal, 
determinou a suspensão de uma ação que envolve o advogado José Marcos de 
Almeida Formighieri contra dois juízes federais do Paraná. O advogado teria 
denunciado, em representações à Corregedoria-Geral do Tribunal Regional Federal 
(TRF) da 4ª Região, um esquema de venda de sentenças, atribuindo aos 
magistrados a prática de prevaricação. (g.n.)
Os juízes Jorge Luiz Ledur Brito e Suane Moreira de Oliveira, afirmando-se 
ofendidos pelas declarações, ofereceram queixa-crime contra o advogado pelo 
crime de difamação. A denúncia foi recebida na 2ª Vara Federal de Cascavel (PR). 
Na defesa prévia, o advogado opôs exceção da verdade, que é a oportunidade de 
provar o fato da acusação. A prova da exceção da verdade só ocorre se o delito for 
o de difamação e se a ofensa for relativa ao exercício das funções do servidor 
público. (g.n.) 
Segundo a defesa, o magistrado se recusaria a remeter a exceção da verdade à 
Corte local, caracterizando constrangimento ilegal, já que competiria a ela o 
processamento e o julgamento da prova. A decisão foi no sentido de que a 
competência para admissão da exceção da verdade seria da primeira instância, 
sendo que o seu julgamento definitivo seria do TRF.
Assim, a defesa do advogado ingressou com habeas-corpus, argumentando que o 
primeiro grau seria incompetente para o processamento da exceção da verdade. 
Sustentou que, após a colheita de provas, não caberia mais anulação, o que 
resultará em prejuízos a Formighieri porque a instrução seria "viciada", já que os 
envolvidos são magistrados de primeiro grau. O habeas-corpus foi primeiramente 
negado no TRF da 4ª Região.
No STJ, o ministro Vidigal entendeu que há plausibilidade jurídica no pedido. 
Ponderou que, se, na análise do mérito deste habeas-corpus, for declarada a 
incompetência da primeira instância, haverá prejuízos não apenas ao advogado, 
mas a todo o processo, com a anulação de atos. Por isso, ficou sobrestada a 
exceção da verdade que tramita na 2a Vara Federal de Cascavel (PR), até que a 
Quinta Turma aprecie a questão.

Delineada a conduta que supostamente teria gerado danos aos magistrados ora 

recorridos, relevante tecer algumas considerações acerca dos pressupostos necessários à 

imputação de responsabilidade civil ao Estado.

Como cediço, a responsabilização civil extracontratual pressupõe originalmente a 

coexistência dos seguintes elementos: ato ilícito, elemento subjetivo, dano e nexo de 

causalidade. Entretanto, em sede de responsabilização objetiva, a comprovação de dolo ou 
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culpa é despicienda, de modo que subsiste tão somente a necessidade de demonstração da 

conduta, do prejuízo e do nexo causal. Nesse caso, aplica-se a Teoria do Risco 

Administrativo, segundo a qual um particular não pode suportar o dano decorrente de uma 

atividade que, em tese, se reverte em benefícios a toda a coletividade (art. 37, § 6º, da 

Constituição Federal).

A respeito do tema, a lição de Celso Antônio Bandeira de Mello (Curso de Direito 

Administrativo, 32ª ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros Editores, 2015, p. 1027):

Deveras, a partir do instante em que se reconheceu que todas as pessoas, sejam 
elas de Direito Privado, sejam de Direito Público, encontram-se, por igual, 
assujeitadas à ordenação jurídica, ter-se-ia que aceitar, a bem da coerência lógica, 
o dever de umas e outras - sem distinção - responderem pelos comportamentos 
violadores do direito alheio em que incorressem.
Ademais, como o Estado Moderno acolhe, outrossim, o princípio da igualdade de 
todos perante a lei, forçosamente haver-se-á de aceitar que é injurídico o 
comprotamento estatal que agrave desigualmente a alguém, ao exercer atividades 
no interesse de todos, sem ressarcir ao lesado.

Na hipótese, tanto a sentença quanto o acórdão recorrido aplicaram a teoria objetiva 

da responsabilidade civil ao caso ora em análise e, a partir de tal premissa, concluíram pela 

presença dos requisitos para responsabilização da União nos seguintes termos: a) o fato 

danoso é a divulgação de notícia sem o cuidado de preservar o nome das pessoas envolvidas, 

sobretudo porque a própria assessoria de Comunicação Social do STJ confirmou que 

costumam preservar o nome nos casos em que há necessidade de resguarda-los; b) in casu , 

trata-se de nomes de magistrados, de modo que tal publicidade tem o efeito de abalar a 

credibilidade do Poder Judiciário como um todo; c) o dano em si é presumível, eis que a 

notícia relata fatos capazes de atingir gravemente a reputação dos magistrados, motivo pelo 

qual não é necessária a prova objetiva.

A propósito, o seguinte excerto do acórdão proferido pelo Tribunal de origem (fls. 

353/357 e-STJ):

Soa, venia concessa, pobre de argumentos a defesa apresentada pela União, no 
sentido de que não havia sido imposto segredo de justiça em relação ao processo 
em que foi exarado o R. Despacho estampado no noticiário, o que teria o condão 
de afastar a responsabilidade em relação à conduta nociva.
As explicações prestadas pelo Sr. Assessor-chefe da Assessoria de 
Comunicação Social do STJ aponta que "foi realizada pesquisa em nosso 
sistema e, como não consta em nenhum lugar que o processo corre em segredo 
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de justiça, não retiramos o nome das partes, cuidado que temos sempre, não 
só nos casos em que se especifica ser segredo de justiça, mas também naqueles 
em que há necessidade de resguardar o nome (casos de estupro, doenças 
contagiosa, entre outras)".
Os critérios de "noticiabilidade", ao que e se vê, não foram guardados 
devidamente. Como o próprio setor administrativo esclarece, não há 
necessidade de imposição expressa de segredo de justiça para que se tome o 
devido cuidado em preservar o bom nome das pessoas que figuram no 
processo; o que mais força guarda em relação a juízes, pois que aleivosias 
dirigidas a magistrados têm o efeito de respingar lama sobre a credibilidade da 
Justiça como um todo. Lançar mangra de dúvida na conduta de magistrados 
trouxe - e isso era facilmente presumível que ocorresse - alimento à fome 
insaciável dos mal informados que se comprazem com o apedrejamento da alheia 
honra.
[...]
Evidentemente, não se trata de comportamento doloso. De toda obviedade - 
mas é sempre bom enfatizar - que se não vai emprestar ao Egrégio Superior 
Tribunal de Justiça, instituição respeitabilíssima, intenção de malferir a reputação 
de quem quer que seja. No entanto, irrecusável que os magistrados foram expostos 
no pelourinho da execração pública, em face da falta de cuidado no apresentar a 
notícia.
A matéria restringe-se à responsabilidade civil. Despiciendo perquirir-se sobre 
culpa, uma vez que pode ser ela fundada na teoria do risco, por força do disposto 
no art. 37, § 6º, da Constituição Federal (As pessoas jurídicas de direito público e 
as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos 
que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direto de 
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. ). De acordo com esta 
teoria, para que haja o dever de indenizar é irrelevante a conduta do agente, 
bastando o nexo de causalidade entre fato e dano.
[...]
Verificando-se o caso concreto, é possível concluir a presença dos elementos 
necessários à caracterização da responsabilidade objetiva, quais sejam: fato 
danoso, nexo causal e dano.
Fato danoso, in casu , configura-se na divulgação de decisão que, mesmo não 
exarada em processo com tramitação em segredo de justiça, envolvia diretamente 
ação (exceção da verdade) que corria, essa sim, em segredo de justiça, uma vez 
que o habeas corpus  impetrado por José Marcos de Almeida Formighieri visava 
sobrestar o andamento da exceção da verdade a fim de que fosse instruída pelo 
Tribunal Regional.
Descabe, outrossim, perquirir acerca de intenção de difamar ou prejudicar os 
autores, uma vez que a configuração da responsabilidade objetiva prescinde da 
caracterização de culpa ou dolo; neste passo, também, as indagações relativas à 
liberdade de imprensa e de informação confrontadas com o direito à honra, à 
imagem e à privacidade assumem conotação distinta e de menor relevo, tendo em 
vista ser causador do dano um órgão integrante do Poder Público. No entanto, caso 
se excogite de culpa aquiliana, também se depara aqui com inafastável descuido 
em relação à exposição do nome dos juízes; o que foi reconhecido tacitamente 
pelo próprio setor, que, tardiamente, retirou o nome dos magistrados da 
notícia.
No que tange à comprovação do dano moral propriamente dito, doutrina e 
jurisprudência dizem que basta a prova do fato, não havendo necessidade de 
demonstrar-se o sofrimento moral, mesmo porque é praticamente impossível, uma 
vez que o dano extrapatrimonial atinge bens incorpóreos - a imagem, a honra, a 
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privacidade etc. Na hipótese em análise, a publicação da notícia contendo os 
nomes dos autores ligados a fato capaz de atingir gravemente sua reputação 
(venda de sentenças) é suficiente para determinar a responsabilidade direta e 
imediata da ré pelos danos causados à parte autora, ficando dispensada a 
prova objetiva do abalo pelo ato ilícito, o qual é presumível.
(Sem destaques no original)

Todavia, em que pese o correto posicionamento do Tribunal de origem ao aplicar a 

teoria da responsabilidade civil objetiva, não há falar na presença dos elementos necessários a 

sua configuração. Isso porque, a partir da fundamentação expendida no acórdão recorrido, é 

possível concluir pela inexistência de nexo de causalidade entre a conduta atribuída à União e 

o suposto dano sofrido pelos recorridos. 

Com efeito, o conteúdo da notícia em questão não revela qualquer nocividade à 

reputação dos ora recorridos, sobretudo porque somente delineia de forma explicativa o 

ocorrido nos autos do habeas corpus  impetrado nesta Corte Superior que, diga-se, não 

tramitava em segredo de justiça. Observa-se, portanto, que a Administração agiu com 

proporcionalidade, noticiando a decisão nos termos em que proferida.

A notícia evidencia, desde o início, que os juízes se sentiram ofendidos pela 

denúncia e ofereceram queixa-crime, tendo o advogado subscritor da representação oposto 

exceção da verdade e conseguido tão somente a suspensão do curso do incidente até que fosse 

resolvido o mérito da insurgência. Logo, fica claro que não é possível identificar qualquer 

juízo de valor em face dos juízes ou mesmo do advogado subscritor da representação. 

Ademais, não merece prevalecer a conclusão do Tribunal de origem segundo a qual 

o setor administrativo do Superior Tribunal de Justiça falhou ao apreciar os critérios de 

"noticiabilidade" dos nomes envolvidos sob o fundamento de que o próprio setor de 

Comunicação Social teria reconhecido a desnecessidade de imposição expressa de segredo de 

justiça para ocultar os nomes. 

Em verdade, como bem destacado no acórdão recorrido, o Sr. Assessor-Chefe da 

Assessoria de Comunicação Social desta Corte Superior esclareceu que os nomes das partes 

são retirados da notícia não só nos casos em que se especifica ser segredo de justiça, mas 

também naqueles em que há necessidade de resguardar o nome (casos de estupro, doenças 

contagiosas, entre outras) - fls. 353/354 e-STJ. Com efeito, observa-se que os critérios para 
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omissão do nome das partes são puramente objetivos, como de fato devem ser. 

Não é razoável que determinada categoria profissional, qualquer que seja, tenha 

tratamento diferenciado tão somente em razão da função que exerce, como faz crer o Tribunal 

de origem. Tal pensamento revela verdadeiro retrocesso ao Estado Democrático de Direito e 

deve ser combatido por frontal violação ao princípio da igualdade.

Assim, a notícia publicada deve ser apreciada sob o prisma da liberdade de imprensa. 

Sobre o tema, há acórdão basilar do Supremo Tribunal Federal, da lavra do Ministro 

Ayres Brito em sede de Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental, a ADPF 130. 

Confira-se:

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 
(ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME 
CONSTITUCIONAL DA “LIBERDADE DE INFORMAÇÃO 
JORNALÍSTICA”, EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE 
IMPRENSA. A “PLENA” LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA 
JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A 
PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU 
SOBRETUTELA DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO 
PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, 
CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE 
DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO 
SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO 
DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. O CAPÍTULO 
CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO 
PROLONGADOR DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO 
PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, 
CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA 
FUNDAMENTALIDADE DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO 
PROLONGADOR. PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL 
ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS 
DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O 
BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA 
PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A 
POSTERIORI  DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE 
ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR 
RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE 
OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE 
IMPRENSA. PECULIAR FÓRMULA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO A 
INTERESSES PRIVADOS QUE, MESMO INCIDINDO A POSTERIORI , ATUA 
SOBRE AS CAUSAS PARA INIBIR ABUSOS POR PARTE DA IMPRENSA. 
PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E 
RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS A 
TERCEIROS. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE 
LIBERDADE DE IMPRENSA E DEMOCRACIA. RELAÇÃO DE 
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INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO CRÍTICO E IMPRENSA LIVRE. A 
IMPRENSA COMO INSTÂNCIA NATURAL DE FORMAÇÃO DA OPINIÃO 
PÚBLICA E COMO ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL DOS FATOS. 
PROIBIÇÃO DE MONOPOLIZAR OU OLIGOPOLIZAR ÓRGÃOS DE 
IMPRENSA COMO NOVO E AUTÔNOMO FATOR DE INIBIÇÃO DE 
ABUSOS. NÚCLEO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E MATÉRIAS APENAS 
PERIFERICAMENTE DE IMPRENSA. AUTORREGULAÇÃO E REGULAÇÃO 
SOCIAL DA ATIVIDADE DE IMPRENSA. NÃO RECEPÇÃO EM BLOCO DA 
LEI Nº 5.250/1967 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. EFEITOS 
JURÍDICOS DA DECISÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
1. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 
(ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. A ADPF, fórmula 
processual subsidiária do controle concentrado de constitucionalidade, é via 
adequada à impugnação de norma          pré-constitucional. Situação de concreta 
ambiência jurisdicional timbrada por decisões conflitantes. Atendimento das 
condições da ação.
2. REGIME CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO 
REFORÇO DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, 
DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO EM SENTIDO GENÉRICO, DE MODO 
A ABARCAR OS DIREITOS À PRODUÇÃO INTELECTUAL, ARTÍSTICA, 
CIENTÍFICA E COMUNICACIONAL. A Constituição reservou à imprensa todo 
um bloco normativo, com o apropriado nome “Da Comunicação Social” (capítulo 
V do título VIII). A imprensa como plexo ou conjunto de “atividades” ganha a 
dimensão de instituição-ideia, de modo a poder influenciar cada pessoa de per se e 
até mesmo formar o que se convencionou chamar de opinião pública. Pelo que ela, 
Constituição, destinou à imprensa o direito de controlar e revelar as coisas 
respeitantes à vida do Estado e da própria sociedade. A imprensa como alternativa 
à explicação ou versão estatal de tudo que possa repercutir no seio da sociedade e 
como garantido espaço de irrupção do pensamento crítico em qualquer situação ou 
contingência. Entendendo-se por pensamento crítico o que, plenamente 
comprometido com a verdade ou essência das coisas, se dota de potencial 
emancipatório de mentes e espíritos. O corpo normativo da Constituição brasileira 
sinonimiza liberdade de informação jornalística e liberdade de imprensa, 
rechaçante de qualquer censura prévia a um direito que é signo e penhor da mais 
encarecida dignidade da pessoa humana, assim como do mais evoluído estado de 
civilização.
 3. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO 
SEGMENTO PROLONGADOR DE SUPERIORES BENS DE 
PERSONALIDADE QUE SÃO A MAIS DIRETA EMANAÇÃO DA 
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA: A LIVRE MANIFESTAÇÃO DO 
PENSAMENTO E O DIREITO À INFORMAÇÃO E À EXPRESSÃO 
ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. 
TRANSPASSE DA NATUREZA JURÍDICA DOS DIREITOS PROLONGADOS 
AO CAPÍTULO CONSTITUCIONAL SOBRE A COMUNICAÇÃO SOCIAL. O 
art. 220 da Constituição radicaliza e alarga o regime de plena liberdade de atuação 
da imprensa, porquanto fala: a) que os mencionados direitos de personalidade 
(liberdade de pensamento, criação, expressão e informação) estão a salvo de 
qualquer restrição em seu exercício, seja qual for o suporte físico ou tecnológico 
de sua veiculação; b) que tal exercício não se sujeita a outras disposições que não 
sejam as figurantes dela própria, Constituição. A liberdade de informação 
jornalística é versada pela Constituição Federal como expressão sinônima de 
liberdade de imprensa. Os direitos que dão conteúdo à liberdade de imprensa 
são bens de personalidade que se qualificam como sobredireitos. Daí que, no 
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limite, as relações de imprensa e as relações de intimidade, vida privada, imagem e 
honra são de mútua excludência, no sentido de que as primeiras se antecipam, no 
tempo, às segundas; ou seja, antes de tudo prevalecem as relações de imprensa 
como superiores bens jurídicos e natural forma de controle social sobre o 
poder do Estado, sobrevindo as demais relações como eventual 
responsabilização ou consequência do pleno gozo das primeiras. A expressão 
constitucional “observado o disposto nesta Constituição ” (parte final do art. 220) 
traduz a incidência dos dispositivos tutelares de outros bens de personalidade, é 
certo, mas como consequência ou responsabilização pelo desfrute da “plena 
liberdade de informação jornalística ” (§ 1º do mesmo art. 220 da Constituição 
Federal). Não há liberdade de imprensa pela metade ou sob as tenazes da censura 
prévia, inclusive a procedente do Poder Judiciário, pena de se resvalar para o 
espaço inconstitucional da prestidigitação jurídica. Silenciando a Constituição 
quanto ao regime da internet  (rede mundial de computadores), não há como se lhe 
recusar a qualificação de território virtual livremente veiculador de ideias e 
opiniões, debates, notícias e tudo o mais que signifique plenitude de comunicação.
4. MECANISMO CONSTITUCIONAL DE CALIBRAÇÃO DE PRINCÍPIOS. O 
art. 220 é de instantânea observância quanto ao desfrute das liberdades de 
pensamento, criação, expressão e informação que, de alguma forma, se veiculem 
pelos órgãos de comunicação social. Isto sem prejuízo da aplicabilidade dos 
seguintes incisos do art. 5º da mesma Constituição Federal: vedação do anonimato 
(parte final do inciso IV); do direito de resposta (inciso V); direito a indenização 
por dano material ou moral à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das 
pessoas (inciso X); livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, 
atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer (inciso XIII); direito 
ao resguardo do sigilo da fonte de informação, quando necessário ao exercício 
profissional (inciso XIV). Lógica diretamente constitucional de calibração 
temporal ou cronológica na empírica incidência desses dois blocos de dispositivos 
constitucionais (o art. 220 e os mencionados incisos do art. 5º). Noutros termos, 
primeiramente, assegura-se o gozo dos sobredireitos  de personalidade em que 
se traduz a “livre” e “plena” manifestação do pensamento, da criação e da 
informação. Somente depois é que se passa a cobrar do titular de tais 
situações jurídicas ativas um eventual desrespeito a direitos constitucionais 
alheios, ainda que também densificadores da personalidade humana. 
Determinação constitucional de momentânea paralisia à inviolabilidade de certas 
categorias de direitos subjetivos fundamentais, porquanto a cabeça do art. 220 da 
Constituição veda qualquer cerceio ou restrição à concreta manifestação do 
pensamento (vedado o anonimato), bem assim todo cerceio ou restrição que tenha 
por objeto a criação, a expressão e a informação, seja qual for a forma, o processo, 
ou o veículo de comunicação social. Com o que a Lei Fundamental do Brasil 
veicula o mais democrático e civilizado regime da livre e plena circulação das 
ideias e opiniões, assim como das notícias e informações, mas sem deixar de 
prescrever o direito de resposta e todo um regime de responsabilidades civis, 
penais e administrativas. Direito de resposta e responsabilidades que, mesmo 
atuando a posteriori , infletem sobre as causas para inibir abusos no desfrute da 
plenitude de liberdade de imprensa. 
5. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E 
RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Sem 
embargo, a excessividade indenizatória é, em si mesma, poderoso fator de inibição 
da liberdade de imprensa, em violação ao princípio constitucional da 
proporcionalidade. A relação de proporcionalidade entre o dano moral ou material 
sofrido por alguém e a indenização que lhe caiba receber (quanto maior o dano 
maior a indenização) opera é no âmbito interno da potencialidade da ofensa e da 
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concreta situação do ofendido. Nada tendo a ver com essa equação a circunstância 
em si da veiculação do agravo por órgão de imprensa, porque, senão, a liberdade 
de informação jornalística deixaria de ser um elemento de expansão e de robustez 
da liberdade de pensamento e de expressão lato sensu  para se tornar um fator de 
contração e de esqualidez dessa liberdade. Em se tratando de agente público, 
ainda que injustamente ofendido em sua honra e imagem, subjaz à 
indenização uma imperiosa cláusula de modicidade. Isto porque todo agente 
público está sob permanente vigília da cidadania. E quando o agente estatal 
não prima por todas as aparências de legalidade e legitimidade no seu atuar 
oficial, atrai contra si mais fortes suspeitas de um comportamento 
antijurídico francamente sindicável pelos cidadãos.
6. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE 
IMPRENSA E DEMOCRACIA. A plena liberdade de imprensa é um 
patrimônio imaterial que corresponde ao mais eloquente atestado de evolução 
político-cultural de todo um povo. Pelo seu reconhecido condão de vitalizar por 
muitos modos a Constituição, tirando-a mais vezes do papel , a Imprensa passa a 
manter com a democracia a mais entranhada relação de mútua dependência ou 
retroalimentação. Assim visualizada como verdadeira irmã siamesa  da 
democracia, a imprensa passa a desfrutar de uma liberdade de atuação ainda maior 
que a liberdade de pensamento, de informação e de expressão dos indivíduos em si 
mesmos considerados. O § 5º do art. 220 apresenta-se como norma constitucional 
de concretização de um pluralismo finalmente compreendido como fundamento 
das sociedades autenticamente democráticas; isto é, o pluralismo como a virtude 
democrática da respeitosa convivência dos contrários. A imprensa livre é, ela 
mesma, plural, devido a que são constitucionalmente proibidas a oligopolização e 
a monopolização do setor (§ 5º do art. 220 da CF). A proibição do monopólio e do 
oligopólio como novo e autônomo fator de contenção de abusos do chamado 
“poder social da imprensa”. 
7. RELAÇÃO DE INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO CRÍTICO E 
IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA COMO INSTÂNCIA NATURAL DE 
FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO ALTERNATIVA À VERSÃO 
OFICIAL DOS FATOS. O pensamento crítico é parte integrante da informação 
plena e fidedigna. O possível conteúdo socialmente útil da obra compensa 
eventuais excessos de estilo e da própria verve do autor. O exercício concreto da 
liberdade de imprensa assegura ao jornalista o direito de expender críticas a 
qualquer pessoa, ainda que em tom áspero ou contundente, especialmente contra as 
autoridades e os agentes do Estado. A crítica jornalística, pela sua relação de 
inerência com o interesse público, não é aprioristicamente suscetível de censura, 
mesmo que legislativa ou judicialmente intentada. O próprio das atividades de 
imprensa é operar como formadora de opinião pública, espaço natural do 
pensamento crítico e “real alternativa à versão oficial dos fatos” ( Deputado 
Federal Miro Teixeira).
 8. NÚCLEO DURO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E A INTERDIÇÃO 
PARCIAL DE LEGISLAR. A uma atividade que já era “livre” (incisos IV e IX do 
art. 5º), a Constituição Federal acrescentou o qualificativo de “plena” (§ 1º do art. 
220). Liberdade plena que, repelente de qualquer censura prévia, diz respeito 
à essência mesma do jornalismo (o chamado “núcleo duro” da atividade). Assim 
entendidas as coordenadas de tempo e de conteúdo da manifestação do 
pensamento, da informação e da criação lato sensu , sem o que não se tem o 
desembaraçado trânsito das ideias e opiniões, tanto quanto da informação e da 
criação. Interdição à lei quanto às matérias nuclearmente de imprensa, retratadas 
no tempo de início e de duração do concreto exercício da liberdade, assim como de 
sua extensão ou tamanho do seu conteúdo. Tirante, unicamente, as restrições que a 
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Lei Fundamental de 1988 prevê para o “estado de sítio” (art. 139), o Poder Público 
somente pode dispor sobre matérias lateral ou reflexamente de imprensa, 
respeitada sempre a ideia-força de que quem quer que seja tem o direito de 
dizer o que quer que seja. Logo, não cabe ao Estado, por qualquer dos seus 
órgãos, definir previamente o que pode ou o que não pode ser dito por indivíduos e 
jornalistas. As matérias reflexamente de imprensa, suscetíveis, portanto, de 
conformação legislativa, são as indicadas pela própria Constituição, tais como: 
direitos de resposta e de indenização, proporcionais ao agravo; proteção do sigilo 
da fonte (“quando necessário ao exercício profissional”); responsabilidade penal 
por calúnia, injúria e difamação; diversões e espetáculos públicos; estabelecimento 
dos “meios legais que garantam à pessoa e à família a possibilidade de se 
defenderem de programas ou programações de rádio e televisão que contrariem o 
disposto no art. 221, bem como da propaganda de produtos, práticas e serviços que 
possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente” (inciso II do § 3º do art. 220 da 
CF); independência e proteção remuneratória dos profissionais de imprensa como 
elementos de sua própria qualificação técnica (inciso XIII do art. 5º); participação 
do capital estrangeiro nas empresas de comunicação social (§ 4º do art. 222 da 
CF); composição e funcionamento do Conselho de Comunicação Social (art. 224 
da Constituição). Regulações estatais que, sobretudo incidindo no plano das 
consequências ou responsabilizações, repercutem sobre as causas de ofensas 
pessoais para inibir o cometimento dos abusos de imprensa. Peculiar fórmula 
constitucional de proteção de interesses privados em face de eventuais 
descomedimentos da imprensa (justa preocupação do Ministro Gilmar Mendes), 
mas sem prejuízo da ordem de precedência a esta conferida, segundo a lógica 
elementar de que não é pelo temor do abuso que se vai coibir o uso. Ou, nas 
palavras do Ministro Celso de Mello, “a censura governamental, emanada de 
qualquer um dos três Poderes, é a expressão odiosa da face autoritária do poder 
público”.  
9. AUTORREGULAÇÃO E REGULAÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE DE 
IMPRENSA. É da lógica encampada pela nossa Constituição de 1988 a 
autorregulação da imprensa como mecanismo de permanente ajuste de limites da 
sua liberdade ao sentir-pensar da sociedade civil. Os padrões de seletividade do 
próprio corpo social operam como antídoto que o tempo não cessa de aprimorar 
contra os abusos e desvios jornalísticos. Do dever de irrestrito apego à 
completude e fidedignidade das informações comunicadas ao público decorre 
a permanente conciliação entre liberdade e responsabilidade da imprensa. 
Repita-se: não é jamais pelo temor do abuso que se vai proibir o uso de uma 
liberdade de informação a que o próprio Texto Magno do País apôs o rótulo 
de “plena” (§ 1 do art. 220).
10. NÃO RECEPÇÃO EM BLOCO DA LEI 5.250 PELA NOVA ORDEM 
CONSTITUCIONAL. 
10.1. Óbice lógico à confecção de uma lei de imprensa que se orne de compleição 
estatutária ou orgânica. A própria Constituição, quando o quis, convocou o 
legislador de segundo escalão para o aporte regratório da parte restante de seus 
dispositivos (art. 29, art. 93 e § 5º do art. 128). São irregulamentáveis os bens de 
personalidade que se põem como o próprio conteúdo ou substrato da liberdade de 
informação jornalística, por se tratar de bens jurídicos que têm na própria 
interdição da prévia interferência do Estado o seu modo natural, cabal e 
ininterrupto de incidir. Vontade normativa que, em tema elementarmente de 
imprensa, surge e se exaure no próprio texto da Lei Suprema.
10.2. Incompatibilidade material insuperável entre a Lei n° 5.250/67 e a 
Constituição de 1988. Impossibilidade de conciliação que, sobre ser do tipo 
material ou de substância (vertical), contamina toda a Lei de Imprensa: a) quanto 
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ao seu entrelace de comandos, a serviço da prestidigitadora lógica de que para 
cada regra geral afirmativa da liberdade é aberto um leque de exceções que 
praticamente tudo desfaz; b) quanto ao seu inescondível efeito prático de ir além 
de um simples projeto de governo para alcançar a realização de um projeto de 
poder, este a se eternizar no tempo e a sufocar todo pensamento crítico no País.
10.3 São de todo imprestáveis as tentativas de conciliação hermenêutica da Lei 
5.250/67 com a Constituição, seja mediante expurgo puro e simples de destacados 
dispositivos da lei, seja mediante o emprego dessa refinada técnica de controle de 
constitucionalidade que atende pelo nome de “interpretação conforme a 
Constituição”. A técnica da interpretação conforme  não pode artificializar ou 
forçar  a descontaminação  da parte restante do diploma legal interpretado, pena de 
descabido incursionamento do intérprete em legiferação por conta própria. 
Inapartabilidade de conteúdo, de fins e de viés semântico (linhas e entrelinhas) do 
texto interpretado. Caso-limite de interpretação necessariamente conglobante ou 
por arrastamento teleológico, a pré-excluir do intérprete/aplicador do Direito 
qualquer possibilidade da declaração de inconstitucionalidade apenas de 
determinados dispositivos da lei sindicada, mas permanecendo incólume uma parte 
sobejante que já não tem significado autônomo. Não se muda, a golpes de 
interpretação, nem a inextrincabilidade de comandos nem as finalidades da norma 
interpretada. Impossibilidade de se preservar, após artificiosa hermenêutica de 
depuração, a coerência ou o equilíbrio interno de uma lei (a Lei federal nº 
5.250/67) que foi ideologicamente concebida e normativamente apetrechada para 
operar em bloco ou como um todo pro indiviso .
11. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. Aplicam-se as normas da legislação 
comum, notadamente o Código Civil, o Código Penal, o Código de Processo Civil 
e o Código de Processo Penal às causas decorrentes das relações de imprensa. O 
direito de resposta, que se manifesta como ação de replicar ou de retificar matéria 
publicada  é exercitável por parte daquele que se vê ofendido em sua honra 
objetiva, ou então subjetiva, conforme estampado no inciso V do art. 5º da 
Constituição Federal. Norma, essa, “de eficácia plena e de aplicabilidade 
imediata”, conforme classificação de José Afonso da Silva. “Norma de pronta 
aplicação”, na linguagem de Celso Ribeiro Bastos e Carlos Ayres Britto, em obra 
doutrinária conjunta.
12. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. Total procedência da ADPF, para o efeito de 
declarar como não recepcionado pela Constituição de 1988 todo o conjunto de 
dispositivos da Lei federal nº 5.250, de 9 de fevereiro de 1967.
(Sem destaques no original.)

Observa-se, portanto, que na ocasião do julgamento da ADPF 130, o Supremo 

Tribunal Federal conferiu especial relevância à liberdade de pensamento, de manifestação e 

de imprensa, elevando tal direito à categoria de sobredireito. Sendo assim, a análise de 

eventual responsabilização civil em razão de ofensa à honra, imagem e intimidade deve se dar 

cum grano salis , sob pena de tolhimento da liberdade de imprensa. 

Ao aplicar a orientação interpretativa da Suprema Corte ao caso concreto em análise, 

conclui-se que a notícia apontada como conduta capaz de gerar a responsabilidade civil do 

Estado tão somente revela exemplo do exercício da liberdade de imprensa. Com efeito, tão 
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amplo direito de atuação garantido constitucionalmente não pode ser tolhido casuisticamente, 

como indicado pelo Tribunal de origem, eis que a plena liberdade de imprensa é um 

patrimônio imaterial que corresponde ao mais eloquente atestado de evolução 

político-cultural de todo um povo.

In casu , não há falar em responsabilização como consequência do pleno gozo das 

relações de imprensa, uma vez que o puro relato dos fatos processuais exatamente como 

ocorreram, em ação sobre a qual não houve decretação de sigilo, afasta a presença de nexo de 

causalidade. 

Verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido falhou ao não conferir a relevância 

inerente ao direito de imprensa, definido pela Suprema Corte como sobredireito  e forma 

natural de controle social sobre o poder do Estado, sobretudo tratando-se o presente caso de 

suposta ofensa à honra de magistrados federais, agentes públicos, que, em fiel menção ao 

entendimento preconizado na ADPF: estão sob permanente vigília da cidadania.

A respeito do tema, leciona José Afonso da Silva (Curso de Direito Constitucional 

Positivo, 38ª ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 245), para o qual:

A liberdade de comunicação consiste num conjunto de direitos, formas, processos 
e veículos, que possibilitam a coordenação desembaraçada da criação, expressão e 
difusão do pensamento e da informação. É o que se extrai dos incisos IV, V, IX, 
XII e XIV, do art. 5º combinados com os arts. 220 a 224 da Constituição. 
Compreende ela as formas de criação, expressão e manifestação do pensamento e 
de informação, e a organização dos meios de comunicação, esta sujeita a regime 
jurídico especial.

Assim, é irrefragável que conclusão diversa da improcedência da pretensão 

indenizatória ensejaria manifesta limitação à liberdade de informação não prevista no texto 

Constitucional, eis que o caso em análise não configura abuso de direito. Em verdade, a parte 

autora busca o reconhecimento de dano decorrente da publicação de notícia objetiva e que 

retratou fatos processuais não acobertados por sigilo, o que não merece prosperar.

Acrescente-se, outrossim, que a credibilidade do Poder Judiciário é marcada perante 

a sociedade a partir do exercício de uma atividade jurisdicional séria, comprometida e 

eficiente, de modo que não seria a notícia veiculada no sítio eletrônico do Superior Tribunal 

de Justiça capaz de alcançar tamanha lesividade como fora considerado pelo acórdão 

Documento: 68538141 - RELATÓRIO, EMENTA E VOTO - Site certificado Página  1 9 de 23



 

 

Superior Tribunal de Justiça

recorrido. 

É certo que denúncias falsas de venda de sentenças devem ser fortemente combatidas 

pelos meios adequados, como uma queixa-crime por calúnia ou difamação - como fizeram os 

ora recorridos - ou mesmo uma ação indenizatória proposta em face do denunciante. 

Entretanto, não é possível transcender a esse cenário e atribuir responsabilidade à União pela 

veiculação de notícia com conteúdo informativo e sem qualquer ameaça à dignidade das 

pessoas envolvidas.

Assim, destaca-se alguns precedentes que tratam da relevância do direito à 

informação em casos que versam sobre questão similar a que ora se examina nesta sede 

recursal:

CIVIL  E  PROCESSO  CIVIL.  ADMINISTRATIVO.  INDENIZAÇÃO  POR  
DANOS MORAIS.  MAGISTRADO  EM  FACE  DE  MEMBRO DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO E DO ESTADO  FEDERADO.  ENTREVISTA.  
INVESTIGAÇÃO  POR  SUPOSTA  VENDA DE SENTENÇAS.  JOGOS  
DO  BICHO  E  CAÇA-NÍQUEIS. VIOLAÇÃO DO ART. 535. ALEGAÇÃO  
GENÉRICA.  CERCEAMENTO  DE  DEFESA. SÚMULA 7/STJ. MULTA DO 
ART.  538,  PARÁGRAFO  ÚNICO,  DO  CPC. NÃO-INCIDÊNCIA. 
ILICITUDE DA CONDUTA. AUSÊNCIA. DIREITO À INFORMAÇÃO. 
INTERESSE PÚBLICO PRESENTE. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO. DANO 
MORAL DESCARACTERIZADO.
[...]
9.  Dentre  os  direitos  inerentes  à  personalidade, encontra-se a proteção  ao  
patrimônio  imaterial  do indivíduo, o que gera para o transgressor,  dentre  
outras  cominações,  o  dever  de indenizar a vítima,  a  fim  de  compensá-la  pelo 
sofrimento desnecessariamente causado.  Todavia, esse direito não possui 
caráter absoluto, devendo ser  compatibilizado  com  outros  valores 
igualmente tutelados pelo ordenamento jurídico, a exemplo do direito à 
informação. Tratando-se de  suposto  ato de corrupção praticado por 
autoridade pública, essa intangibilidade  da  esfera  individual ainda sofre 
temperamentos em face  do  interesse  coletivo  existente e da repercussão da 
conduta praticada sobre o patrimônio público.
10.  A mera concessão de entrevista por membro do Ministério Público 
relatando  a  existência de acusações contra magistrado supostamente 
envolvido  em esquema de venda de sentenças e informando a população 
acerca  das  providências  a serem tomadas pelo Parquet, ainda que a 
manifestação  contenha  preliminar  juízo de valor acerca dos fatos, não  
configura  ato  ilícito  capaz de ensejar indenização por danos morais,  
quando  ausente  manifesto  excesso ou inequívoco animus de desmoralizar  a  
pessoa  investigada,  mormente  nos  casos em que a suposta  vítima  já  está 
sendo alvo de denúncias sérias de natureza congênere.
11. Recursos especiais providos.
(REsp 1314163/GO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, 
julgado em 11/12/2012, DJe 04/02/2013) (Sem destaques no original)
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DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
CIVIL. DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA CONTENDO 
NOTÍCIA SUPOSTAMENTE INVERÍDICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO 
JURISDICIONAL.
1.- Inviável a alegação de negativa de prestação jurisdicional por omissão, quando 
a matéria em exame foi devidamente enfrentada, emitindo-se pronunciamento de 
forma fundamentada e sem contradições. A jurisprudência desta Casa é pacífica ao 
proclamar que, se os fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na 
decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados 
pela parte.
2.- A só leitura do Acórdão do Tribunal de origem já conduz à conclusão de que 
tudo de relevante foi examinado com cuidado pela Câmara Julgadora, bem como 
de que, nas publicações, houve apenas relato informativo das ocorrências 
administrativas em que envolvida a ora Recorrente, decorrentes do exercício 
da Presidência do Tribunal Regional do Trabalho, ocorrências essas 
formalmente então encaminhadas pela Ordem dos Advogados à Procuradoria 
Geral da República e então objeto de procedimento administrativo instaurado pelo 
Tribunal de Contas da União.
3.- Na matéria jornalística em causa não houve utilização de adjetivos, 
advérbios, frases ou termos ofensivos, configuradores, por si sós, de dano 
moral; igualmente, na matéria jornalística, não há adição de observações 
tendenciosas, de natureza subjetiva, inseridas na redação ou na "manchete", 
desbordantes da mera notícia dos fatos.
4.- Recurso Especial improvido.
(REsp 1433510/ES, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, 
julgado em 10/06/2014, DJe 14/08/2014) (Sem destaques no original.)

Ademais, revela-se pertinente ressaltar os seguintes julgados que também tratam da 

responsabilidade civil por dano à direito da personalidade frente ao direito à informação:

RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO  DE  COMPENSAÇÃO  DE DANOS MORAIS. 
PROGRAMA JORNALÍSTICO. RÁDIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. 
SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165 E 458,  II, DO CPC/73. 
INOCORRÊNCIA. PESSOA JURÍDICA. HONRA SUBJETIVA. 
IMPERTINÊNCIA.  HONRA  OBJETIVA.  LESÃO.  TIPO DE ATO. 
ATRIBUIÇÃO DA AUTORIA  DE  FATOS CERTOS. OFENSA À 
REPUTAÇÃO. DIREITO PENAL. CRIMES DE DIFAMAÇÃO E CALÚNIA. 
ANALOGIA.
1.  A  ausência  de  expressa  indicação  de obscuridade, omissão ou contradição  
nas  razões  recursais  enseja  o  não  conhecimento do recurso especial.
2.  Devidamente  analisadas  e  discutidas  as questões de mérito, e fundamentado  
corretamente  o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação  jurisdicional,  
não há que se falar em violação dos arts.
165 e 458 do CPC/73.
3.  Controverte-se,  na  presente  hipótese, sobre a manifestação do recorrente,  
em programa jornalístico do qual é âncora, ser capaz de configurar dano 
moral indenizável à pessoa jurídica recorrida.
3.  A  pessoa  jurídica,  por não ser uma pessoa natural, não possui honra  
subjetiva,  estando,  portanto,  imune  às  violências a esse aspecto  de sua 
personalidade, não podendo ser ofendida com atos que atinjam a sua dignidade, 
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respeito próprio e autoestima.
4. Existe uma relação unívoca entre a honra vulnerada e a modalidade de  ofensa: 
enquanto a honra subjetiva é atingida pela atribuição de qualificações,  atributos,  
que  ofendam  a  dignidade e o decoro, a honra  objetiva  é  vulnerada  pela  
atribuição  da autoria de fatos certos  que  sejam  ofensivos  à  reputação  do  
ofendido. Aplicação analógica das definições do Direito Penal.
5.  Na hipótese em exame, não tendo sido evidenciada a atribuição de fatos  
ofensivos  à  reputação  da  pessoa jurídica, não se verifica nenhum  vilipêndio 
 a sua honra objetiva e, assim, nenhum dano moral passível de indenização.
6. Recurso especial provido.
(REsp 1573594/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 
julgado em 10/11/2016, DJe 14/11/2016) (Sem destaques no original.)

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
RESPONSABILIDADE CIVIL.  NOTÍCIA  VEICULADA  EM  JORNAL DE 
GRANDE CIRCULAÇÃO. CRÍTICA FORMULADA  CONTRA  
SERVIDORA  PÚBLICA.  ATUAÇÃO  DE  PROCURADORA  EM 
DEMANDA JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A DIREITO DA 
PERSONALIDADE. VALORAÇÃO   PROBATÓRIA.  POSSIBILIDADE.  
QUESTÃO  BEM  DELINEADA  NO ACÓRDÃO  RECORRIDO.  RECURSOS 
DA PARTES RÉS PROVIDOS. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. 
PREJUDICADO O APELO DA PARTE AUTORA.
1.  A  análise da controvérsia prescinde de reapreciação do conjunto 
fático-probatório,  bastando  a  valoração  de  fatos  perfeitamente admitidos  pelas 
 partes  e  pelo  órgão julgador, atribuindo-lhes o correto  valor  jurídico.  Na 
hipótese, a questão controvertida está bem   delineada  no  acórdão  recorrido,  
razão  pela  qual  não  há incidência do enunciado da Súmula 7/STJ.
2. As pessoas consideradas públicas estão sujeitas a maior exposição e 
suscetíveis a avaliações da sociedade e da mídia, especialmente os gestores  
públicos  de  todas  as  esferas  de  poder,  mesmo quando envolvidos  em  
processos  judiciais  - que, em regra, não correm em segredo de justiça - como 
partes, procuradores ou juízes.
3.  No  caso  dos autos, o jornalista apresentou sua opinião crítica acerca dos  
argumentos  utilizados  pela  Procuradora  da  Fazenda Nacional  na  
contestação  apresentada  pela  União em autos de ação declaratória  movida 
por Inês Etienne Romeu, sem, contudo, atingir a honra e a imagem da autora.
4.  A  ponderação  trazida  pelo articulista procura rechaçar a tese alegada  pela  
União  de  se exigir a identificação dos responsáveis pela  prática  de  tortura  
dentro  da chamada "Casa da Morte". Para isso,  faz  uma  análise  crítica da 
atuação da procuradora, mas sem transbordar os limites da garantia de liberdade de 
imprensa, a ponto de configurar abuso de direito.
5.  Agravo  regimental  provido,  para  conhecer  do  agravo  e  dar provimento  aos 
 recursos  especiais interposto por Empresa Folha da Manhã  S.A.  e  Elio  Gaspari, 
 para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Prejudicado o apelo apresentado 
pela parte autora
(AgRg no AREsp 127.467/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão 
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, 
DJe 27/06/2016) (Sem destaques no original.)

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III e IV, do CPC/2015 c/c o art. 255, § 4º, I e 
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II, do RISTJ, conheço em parte do recurso especial e, nessa extensão, dou-lhe provimento 

para julgar improcedente o pleito indenizatório, invertidos os ônus de sucumbência, 

prejudicadas as demais insurgências. 

É o voto.
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