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Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITÓRIOS

Órgão 7ª Turma Cível

Processo N. APELAÇÃO 0022904-83.2016.8.07.0001

APELANTE(S) ROMARIO DE SOUZA FARIA

APELADO(S) REVISTA EPOCA (EDITORA GLOBO S/A)

Relator Desembargador GETÚLIO MORAES OLIVEIRA

Acórdão Nº 1114433

EMENTA

 

CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA CAUTELAR
REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. PUBLICAÇÃO DE REPORTAGEM.
REVELAÇÃO DA FONTE. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA
PRINCIPAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
CAUSALIDADE. EQUIDADE. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO.

1. O deferimento de tutela cautelar requerida em caráter antecedente, prevista nos arts. 305 e sgts. do
nCPC, exige o preenchimento dos seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco
ao resultado útil do processo.

2. Não há urgência relacionada à indenização por danos morais, que, além de revelar caráter
eminentemente patrimonial, relaciona-se à reportagem publicada há mais de dois anos do ajuizamento da
ação cautelar.

3. Carece de interesse a pretensão de que fosse exibida petição, se esta é de livre acesso a advogados
constituídos.

4. O pleito de que fosse revelada a fonte de informação do subscritor de reportagem jornalística carece de
verossimilhança, pois esbarra na proteção constitucional ao sigilo da fonte, prevista no art. 5º, inc. XIV,
da Constituição Federal. Ademais, a responsabilidade civil pelos excessos da imprensa, em tese,
independe da revelação da fonte da informação.

5. O § 8º do art. 85 do nCPC autoriza o uso da equidade para a fixação de valor dos honorários
advocatícios nas hipóteses em que o valor atribuído à causa seja ínfimo.
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6. Em consonância ao princípio da causalidade, a responsabilidade pelos ônus da sucumbência pertence a
quem deu causa à demanda.

7. Recurso de apelação conhecido e não provido.

 

ACÓRDÃO

Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 7ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
dos Territórios, GETÚLIO MORAES OLIVEIRA - Relator, ROMEU GONZAGA NEIVA - 1º Vogal e
LEILA ARLANCH - 2º Vogal, sob a Presidência da Senhor  Desembargadora GISLENE PINHEIRO, ema
proferir a seguinte decisão: CONHECIDO. IMPROVIDO. UNÂNIME., de acordo com a ata do
julgamento e notas taquigráficas.

Brasília (DF), 01 de Agosto de 2018 

Desembargador GETÚLIO MORAES OLIVEIRA
Relator

RELATÓRIO

Adoto o relatório da r. sentença:

 

 

Cuida-se de ação sob o rito comum ajuizada por ROMÁRIO DE SOUZA FARIA em desfavor de
REVISTA ÉPOCA. Alega a parte autora que a ré noticiou seu envolvimento em atividades ilícitas,
citando supostas investigações realizadas pelo Ministério Público Federal. Narra que não se envolveu
em atividades da espécie e que precisa conhecer a origem das informações para promover a defesa de
seus direitos violados pela reportagem. Pediu a condenação da autora à obrigação de revelar a fonte da
notícia.

Instruem a inicial os documentos as fls. 09/62.

Sentença as fls. 65/66 extinguiu o feito sem julgamento do mérito.

Acórdão às fIs. 117/121 cassou a sentença.
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Contestação às fIs. 134/143. A ré apontou que as informações requeridas são protegidas pelo sigilo da
fonte, garantia de ordem constitucional.

Réplica às fls. 147/155.

 

 

Acrescento que a r. sentença julgou o pedido inicial, com o seguinte dispositivo:

 

 

Isto posto, julgo IMPROCEDENTE o pedido. Custas e honorários no valor de R$2.000,00 pelo réu. Fica
o mérito julgado na forma do art. 487, inc. l, do CPC.

 

 

Contra a sentença foram interpostos os embargos de declaração de id. 3370358, os quais foram providos
para redistribuir os ônus da sucumbência ao Autor.

Inconformado, apela o Autor, objetivando a reforma da r. sentença.

Em razões, argumenta que “logo após o pedido de investigação, o próprio PGR verificou que as 
informações eram inverídicas, solicitando, portanto, ao STF o arquivamento, razão pela qual a
procedência dos pedidos era medida que se impunha, a fim de que a divulgação da fonte das informações
ampararia o Apelante na formulação do pedido principal, qual seja: a indenização por danos morais” (p. 8,
id 3370358).

Discorre sobre a colisão entre os direitos fundamentais de liberdade de informação e de imagem/honra,
defendendo a prevalência deste, no caso em análise, por ter restado patente a ofensa ao seu direito de
imagem e honra.

Noutro tópico, defende a inversão dos ônus da sucumbência, pois, no seu entender, não teria dado causa
ao ajuizamento da presente demanda. Subsidiariamente, insurge-se contra o valor fixado a título de
honorários, ao fundamento de que não foram arbitrados de maneira equitativa e não se observou o art. 85,
§ 2º, do CPC, que determina a observância do valor da causa, indicado no caso em mil reais.
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Requer, assim, o provimento do apelo para julgarem-se procedentes os pedidos formulados na inicial.

Preparo regular (id 3370359).

Contrarrazões em id 3370368.

É o relatório.

 

VOTOS

O Senhor Desembargador GETÚLIO MORAES OLIVEIRA - Relator

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,  interpõe recurso de apelação diante da r. sentençaROMÁRIO DE SOUZA FARIA
que, nos autos de ação de tutela de urgência cautelar antecedente ajuizada contra REVISTA ÉPOCA,
julgou improcedente o pedido, consistente na determinação de que a Requerida exibisse quem é  é aqual
fonte das  divulgadas em  e, ainda, a pia da  n°informações reportagem a respeito do Autor, có petição
6.052, nela noticiada.

Sustenta o Autor que as informações solicitadas o amparariam na formulação do pedido principal, qual
seja, a indenização por danos morais por veiculação de notícia falsa que violou o seu direito a honra.

Visa o Apelante, portanto, obter a exibição de documento (petição) e da fonte das informações obtidas
pelo repórter subscritor da matéria, a fim de amparar futura ação indenizatória, por meio de ação de
tutela cautelar requerida em caráter antecedente, prevista nos arts. 305 e sgts. do nCPC, cujos requisitos
para o deferimento do pedido são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo.

Veja-se:

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. REQUISITOS. I - A tutela
cautelar antecedente é espécie do gênero tutela de urgência, cujos requisitos para a concessão estão
previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. II – [...]. 

(TJDFT, 07151086620178070000, Rel. Des. JOSÉ DIVINO, 6ª Turma Cível, julgado em 05/04/2018,
DJe 16/04/2018).
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AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE TUTELA EM CARÁTER ANTECEDENTE.
LIMITE DE DESCONTO EM CONTA CORRENTE. MÚLTIPLOS EMPRÉSTIMOS - AUSÊNCIA DOS
PRESSUPOSTOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

01. O CPC/15 estabelece que para concessão da tutela de urgência, o magistrado, ao apreciar o pedido,
deve fazê-lo em nível de cognição sumária; assim, seja tutela antecipada ou tutela cautelar, os requisitos
para a concessão são os mesmos: juízo de probabilidade e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo (art. 300, caput). Verificada a ausência dos pressupostos acima referidos, o indeferimento da
medida se impõe. 02.  Negou-se provimento ao recurso. 

(TJDFT, 07021720920178070000, Rel. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA, 7ª Turma Cível, julgado em
31/05/2017, PJe 27/06/2017).

 

No caso, contudo, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores da medida cautelar, pois não há
urgência relacionada à indenização por danos morais, que, além de revelar caráter eminentemente
patrimonial, relaciona-se a reportagem publicada há mais de dois anos do ajuizamento da presente ação.

Não bastasse, verifica-se que carece de interesse a pretensão de ser exibida a petição n. 6.052, que,
segundo a reportagem publicada seria o número do pedido de investigação formulado pela PGR ao STF,
pois, ainda que sigiloso o procedimento, é de livre acesso aos advogados constituídos com procuração
nos autos, consoante a Súmula Vinculante n. 14 e a Lei 13.245/2016, que altera o art. 7º do Estatuto da
Ordem dos Advogados do Brasil.

Ademais, apesar de ter outrora alegado que não havia qualquer indicativo da aludida petição em pesquisa
ao site do STF, em razões o Apelante afirma que a petição foi arquivada por aquela excelsa Corte,
indicando haver comprovação da sua existência e possibilidade de acesso ao seu conteúdo.

Já o pleito de acesso à fonte de informação do subscritor da reportagem carece de verossimilhança, pois
esbarra na proteção constitucional ao sigilo da fonte, prevista no art. 5º, inc. XIV, da Constituição
Federal, :in verbis

 

Art. 5°(...) XIV – é assegurado a todos o acesso a informação e resguardado sigilo da fonte, quando
necessário ao exercício profissional;
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Verifica-se, ademais, que a pretensão ora formulada é irrelevante para o exercício futuro do direito de
ação que busca indenização por danos morais advindos da veiculação de reportagem relacionada ao
Autor, pois a responsabilidade civil pelos excessos da imprensa, em tese, independe da revelação da
fonte da informação.

Conforme exposto na r. sentença:

 

Não que isso, como já mencionado, deixe o lesado pelo mau exercício da atividade sem qualquer
proteção. Existe sempre a possibilidade de pedir reparação diante da lesão injusta provocada pela
divulgação irresponsável da notícia, o que, sem dúvida, assegura ao indivíduo poderoso meio de
compensação e de dissuasão ante o exercício equivocado da atividade.

 

 

Assim, entendo ausentes os requisitos para a concessão da cautelar vindicada.

Note-se que o Requerente não exerceu o direito ao aditamento da petição para incluir o pedido principal,
nos termos do art. 310 do nCPC, razão pela qual irretocável a r. sentença que julgou improcedente o
pedido cautelar, extinguindo o feito.

Quanto à distribuição dos ônus da sucumbência na r. sentença, também nada a reparar, pois em
consonância ao princípio da causalidade, que imputa a responsabilidade a quem deu causa à demanda, no
caso, o ora Recorrente.

O valor dos honorários advocatícios fixado com base na equidade também encontra amparo no
ordenamento jurídico, mais precisamente no § 8º do art. 85 do nCPC, pois o valor de mil reais dado à
presente causa é irrisório e não representa o proveito econômico pretendido.

Nesse contexto, tenho que a quantia de dois mil reais estabelecida pelo MM. Juiz é razoável e
proporcional ao trabalho do advogado da parte contrária, atinando-se ao grau de complexidade da
demanda e às peças apresentadas no decorrer da ação.

Portanto, a r. sentença não merece reparos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Majoro os honorários, tornando-os definitivos em R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), consoante as
disposições do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil.
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É como voto.

 

O Senhor Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA - 1º Vogal
Com o relator

A Senhora Desembargadora LEILA ARLANCH - 2º Vogal
Com o relator

DECISÃO

CONHECIDO. IMPROVIDO. UNÂNIME.
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