
 

 

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 

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. 
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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.
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 
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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 
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. 
 

  

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos em que são partes as acima indicadas, 
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, na 
conformidade dos votos e das notas taquigráficas, o seguinte resultado de julgamento:  

"A Turma, por unanimidade, conheceu em parte do recurso e, nessa parte, deu-lhe 
provimento, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a)-Relator(a)." 

A Sra. Ministra Assusete Magalhães (Presidente), os Srs. Ministros Francisco 
Falcão, Herman Benjamin e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. 

Brasília (DF), 03 de agosto de 2017.

MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES , Relator
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