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9ª CÂMARA CÍVEL 

APELAÇÃO CÍVEL No 0020581-08.2017.8.19.0205. 

APELANTE 1: FUNDAÇÃO MAXIMO ZANDONADI 

APELANTE 2: BRUNO LUIS DE SOUSA E OUTROS 

APELADO: OS MESMOS 

RELATOR: DES. ADOLPHO ANDRADE MELLO 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. Pretensão reparatória 

com fulcro na divulgação jornalística inexata da morte do 

autor pela ré, veículo de comunicação de massa, em rede 

mundial de computadores. Com efeito, a Constituição Federal 

consagrou como direitos fundamentais a liberdade de 

expressão e comunicação (art. 5º, IV, IX, e art. 2201 ), mas, 

também, garantiu os direitos da personalidade relativos à 

privacidade e a imagem. Em casos de aparente conflito entre 

tais direitos faz-se necessário ponderá-los diante da análise 

do caso concreto. Neste ponto, sabe-se que a atividade 

jornalística deve ser livre para exercer, de fato, seu mister, é 

dizer, informar a sociedade acerca de fatos cotidianos de 

interesse público, ajudando a formar opiniões críticas, em 

observância ao princípio constitucional consagrador do 

Estado Democrático de Direito (art. 1º, caput, da CF/88); 

contudo, o direito de informação não é absoluto, devendo os 

profissionais da mídia se acautelar com vistas a impedir a 

divulgação de notícias falaciosas, que exponham 

indevidamente a intimidade ou acarretem danos à honra e à 

imagem dos indivíduos, em ofensa ao princípio constitucional 

da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88). Neste 

contexto, devem os operadores de mídia prevenir-se para, a 

pretexto de narrar fatos ou expor críticas e opiniões, não 

incorrer em exagero, limitando-se, ao revés, à emissão de 

juízos axiológicos sobre os fatos noticiados, sob pena de 

resvalar ao campo da responsabilização civil, se extrapolar os 

seus limites, quer por sensacionalismo, quer por falta de 

cuidado. Na espécie, evidente que a ré faltou com o dever de 

cuidado ao propagar em seu sítio eletrônico notícia falsa, 

acerca do óbito do autor em acidente de trânsito, sem 

confirmar a veracidade da informação, apenas com base no 

relato de policiais rodoviários presentes ao local do evento. 

Inclusive, ao que se observa das informações extraídas 

diretamente de sua página eletrônica, a ré mostrou 
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sucessivos descuidos, pois a cada momento disseminava um 

fato novo, o que demonstra relativa insegurança na ordem 

das publicações. Assim sendo, resta caracterizado o abuso 

no dever de informar pela ré, sem qualquer zelo, 

negligenciando a confirmação de evento tão delicado, em 

relação ao próprio autor e aos seus familiares, atingidos em 

sua honra, considerando, ainda, o transtorno psíquico 

causado pela situação infeliz. Devidamente caracterizado o 

dano moral, a conduta ilícita e o nexo causal, destacando-se 

que a ré atingiu a privacidade familiar dos autores, com sua 

infeliz atuação. Trata-se de verdadeira afronta ao princípio da 

dignidade da pessoa humana, elencado em nossa Carta 

Magna, abalo que constrangeu todos os autores, em 

momento delicado e frágil para a vida de cada um deles. O 

valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), arbitrado na sentença, 

para o primeiro autor, e a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) aos demais, todos parentes, deve ser mantido, pois 

observou critérios de razoabilidade e proporcionalidade, 

sendo compatível com a repercussão dos fatos em discussão, 

considerando-se as condições pessoais das partes 

envolvidas, as circunstâncias envolvidas, a extensão do dano 

causado, e o caráter punitivo-pedagógico da condenação, 

não carecendo de reforma. Majoração da verba honorária, em 

desfavor da ré, outrora em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da condenação, para fixá-los em 15% (quinze por cento), 

fulcro no art. 85, §11, do CPC/2015. Desprovimento de ambos 

os recursos. 

 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, 

em que é APELANTE 1 FUNDAÇÃO MAXIMO ZANDONADI e APELANTE 2 

BRUNO LUIS DE SOUSA E OUTROS e APELADO OS MESMOS. 

ACORDAM, por unanimidade de votos, os Desembargadores que 

integram a Nona Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 

em negar provimento a ambos os recursos, pelas razões que seguem. 

Trata-se de recurso em ação indenizatória proposta por BRUNO LUIS 

DE SOUSA E OUTROS em face de FUNDAÇÃO MAXIMO ZANDONADI, sob a 

alegação de publicação inverídica pela ré de fatos sobre o autor em rede mundial 

de computadores. 
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A sentença prolatada às fls. 235/238 julgou procedente o pedido 

inaugural,  condenando-se  a  ré  a pagar  ao  primeiro  autor  a  quantia  de  R$  

10.000,00  (dez  mil  reais),  e  aos  demais  a  quantia  de  R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) para cada um, a título de danos morais, valor esse a ser atualizado pelos 

índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça a partir do julgado (Súmula nº 362 

do STJ) e acrescido de juros moratórios à razão de 1% ao mês, estes a contar da 

publicação da mensagem jornalística, nos termos do artigo 398 do Código Civil e 

da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça; resolvendo, assim, o mérito da lide 

com amparo no artigo 487, I, do CPC/2015. 

Apelo da ré, às fls. 249/263, pugnando pela reforma da sentença ora 

alvejada, a fim de julgar improcedente os pleitos autorais; ou, subsidiariamente, 

pela redução do quantum arbitrado a título de reparação por danos morais.  

Apelo autoral, às fls. 271/278, onde requer a reforma da sentença de 

piso, majorando-se o valor do dano moral de acordo com os parâmetros da inicial. 

Contrarrazões dos autores, às fls. 283/287.  

Contrarrazões da ré, às fls. 290/296. 

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça, às fls. 307/308, pela 

desnecessidade de intervenção no presente feito, por ausência de interesse 

primário. 

É o RELATÓRIO. 

Os recursos preenchem os requisitos de admissibilidade, e merecem 

conhecimento. No mérito, não lhes assiste razão qualquer. 

Na hipótese em tela, cuida-se de pretensão reparatória com fulcro na 

divulgação jornalística inexata da morte do autor pela ré, veículo de comunicação 

de massa, em rede mundial de computadores. 

Com efeito, a Constituição Federal consagrou como direitos 

fundamentais a liberdade de expressão e comunicação (art. 5º, IV, IX, e art. 2201 ), 

mas, também, garantiu os direitos da personalidade relativos à privacidade e a 

imagem. Em casos de aparente conflito entre tais direitos faz-se necessário 

ponderá-los diante da análise do caso concreto. 

Neste ponto, sabe-se que a atividade jornalística deve ser livre para 

exercer, de fato, seu mister, é dizer, informar a sociedade acerca de fatos 

cotidianos de interesse público, ajudando a formar opiniões críticas, em 
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observância ao princípio constitucional consagrador do Estado Democrático de 

Direito (art. 1º, caput, da CF/88); contudo, o direito de informação não é absoluto, 

devendo os profissionais da mídia se acautelar com vistas a impedir a divulgação 

de notícias falaciosas, que exponham indevidamente a intimidade ou acarretem 

danos à honra e à imagem dos indivíduos, em ofensa ao princípio constitucional da 

dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88). 

Neste contexto, devem os operadores de mídia prevenir-se para, a 

pretexto de narrar fatos ou expor críticas e opiniões, não incorrer em exagero, 

limitando-se, ao revés, à emissão de juízos axiológicos sobre os fatos noticiados, 

sob pena de resvalar ao campo da responsabilização civil, se extrapolar os seus 

limites, quer por sensacionalismo, quer por falta de cuidado. 

Na espécie, evidente que a ré faltou com o dever de cuidado ao 

propagar em seu sítio eletrônico notícia falsa, acerca do óbito do autor em acidente 

de trânsito, sem confirmar a veracidade da informação, apenas com base no relato 

de policiais rodoviários presentes ao local do evento. Inclusive, ao que se observa 

das informações extraídas diretamente de sua página eletrônica, a teor de fls. 

30/32, a ré mostrou sucessivos descuidos, pois a cada momento disseminava um 

fato novo, o que demonstra relativa insegurança na ordem das publicações.   

Assim sendo, resta caracterizado o abuso no dever de informar pela 

ré, sem qualquer zelo, negligenciando a confirmação de evento tão delicado, em 

relação ao próprio autor e aos seus familiares, atingidos em sua honra, 

considerando, ainda, o transtorno psíquico causado pela situação infeliz.  

Devidamente caracterizado o dano moral, a conduta ilícita e o nexo 

causal, destacando-se que a ré atingiu a privacidade familiar dos autores, com sua 

infeliz atuação. Trata-se de verdadeira afronta ao princípio da dignidade da pessoa 

humana, elencado em nossa Carta Magna, abalo que constrangeu todos os 

autores, em momento delicado e frágil para a vida de cada um deles. 

O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), arbitrado na sentença, para o 

primeiro autor, e a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) aos demais, todos 

parentes, deve ser mantido, pois observou critérios de razoabilidade e 

proporcionalidade, sendo compatível com a repercussão dos fatos em discussão, 

considerando-se as condições pessoais das partes envolvidas, as circunstâncias 

envolvidas, a extensão do dano causado, e o caráter punitivo-pedagógico da 

condenação, não carecendo de reforma. 

Por fim, cabe destacar que a sentença foi publicada após 18 de 

março de 2016, devendo ser observado o que dispõe o Enunciado Administrativo 

n.º 07-STJ, assim redigido: 
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“Somente aos recursos interpostos contra decisão publicada a partir 

de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários 

sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC.” 

 Tal orientação do Egrégio Tribunal Superior permite, assim, a fixação 

de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil 

de 2015. 

Por conseguinte, impõe-se a majoração da verba honorária, em 

desfavor da ré, outrora em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, para 

fixá-los em 15% (quinze por cento), na mesma linha de fundamentação. 

À conta do acima, nega-se provimento a ambos os recursos. 

Rio de Janeiro, 30 de outubro de 2018. 

 

DES. ADOLPHO ANDRADE MELLO. 

RELATOR 
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