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EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS - VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA OFENSIVA À
HONRA E IMAGEM - INOCORRÊNCIA - EXCESSO NÃO COMPROVADO -
DANOS MORAIS AUSENTES.

A Carta Magna contrapõe à liberdade de imprensa direitos de iguais valores
consistentes na inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da
imagem das pessoas, assegurando direito de indenização pelos danos
material e moral decorrentes de suas violações.

A matéria jornalística direcionada aos Autores não caracteriza ofensa à
honra, imagem e dignidade, razão pela qual não deve haver reparação civil.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0479.13.003097-2/001 - COMARCA DE PASSOS -
APELANTE(S): FUNDAÇÃO  DE ENSINO SUPERIOR DE  PASSOS, FÁBIO
PIMENTA ESPER KALLAS E OUTRO(A)(S) - APELADO(A)(S): CASSIO
DANILO CALIARI, ALDO GURIAN JUNIOR, EMPRESA JORNALÍSTICA
PASSOS S/S LTDA. E OUTRO(A)(S)

A C Ó R D Ã O

      Vistos etc., acorda, em Turma, a 16ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

DES. MARCOS HENRIQUE CALDEIRA BRANT
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RELATOR.

DES. MARCOS HENRIQUE CALDEIRA BRANT (RELATOR)

V O T O

      Trata-se de Apelação interposta por Fundação de Ensino Superior de
Passos e Fábio Pimenta Esper Kallas contra a sentença de fls. 380/384,
proferida pelo MM. Juiz de Direito do Projeto Julgar que, nos autos da "ação
de indenização por danos morais e a imagem", julgou improcedente o pedido
formulado na inicial, nos termos do art.487, I, do CPC/15, julgando extinto o
processo com resolução do mérito. Os Autores foram ainda condenados ao
pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10%(dez por
cento) sobre o valor da condenação, na forma do art.85, § 2º, do CPC/15,
suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

      	Nas razões recursais às fls. 413/420, os Autores/Apelantes alegam, em
síntese: a) que sofreram desde o início dos fatos narrados, forte campanha
difamatória por parte dos Réus/Apelados, com o claro intuito de
desestabilização política do Autor/Apelante Fábio Pimenta Esper Kallas,
sendo que os Réus/Apelados em várias publicações macularam ao máximo o
seu nome, e isso pode ser comprovado de forma material pelos documentos
juntados na inicial, e em várias de suas edições que também são alvo de
processos; b) que os Réus/Apelados vem tentando através da imprensa
desestabilizar e arruinar a honra e a imagem dos Autores/Apelante; c)  que
nas edições dos jornais, especialmente na coluna intitulada "Rapidinhas", os
Réus/Apelados proferiram ataques caluniosos e difamatórios, de forma direta
à pessoa do Autor/Apelante, conforme transcrições trazidas aos autos; d)
que as notas transcritas comprovam a
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orquestrada campanha contra a pessoa do Autor/Apelante Fábio Pimenta
Esper Kallas, com o componente político objetivando tomarem o poder da
instituição de ensino superior FESP; e) que não foram críticas ao homem
público, que está sujeito a isto, eis que foram ultrapassados todos os limites
do bom senso e da educação, pressupostos necessários à vida normal em
sociedade; f) que os fatos ocorridos podem ser comprovados mediante
analise das notícias ora trazidas, onde se constata o abuso no exercício do
direito de informar, que vai desde a utilização de subterfúgios sórdidos, até a
insistência em se reiterar comentários de cunho ofensivo, deixando clara a
intenção de agredir aqueles que não se mostrem simpáticos aos
Autores/Apelantes e seus interesses; g) que se fazem presentes os
elementos básicos para a responsabilidade civil, quais sejam: a conduta
ilícita comissiva ou omissiva, o dano e o nexo de causalidade; h) que é
inquestionável a existência do nexo causal entre a conduta dos
Réus/Apelados e a e os danos causados aos Autores/Apelantes. Requerem
ao final, a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os
pedidos, condenando-se os Réus/Apelados pelos danos morais suportados,
além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20%(vinte
por cento) sobre o valor da condenação.

      	Contrarrazões às fls. 423/432 nas quais os Réus/Apelados defendem a
manutenção da sentença.

      Conflito negativo de competência acolhido e declarada a competência
deste Relator (fls.452/454).

      É o relatório. Decido.

      Conheço da Apelação, eis que presentes os pressupostos de sua
admissibilidade.

      A Constituição da República consagra a liberdade de imprensa, ao
garantir a livre expressão da atividade de comunicação, independentemente
de censura ou licença (artigo 5º, IX), e ao vedar qualquer embaraço à plena
liberdade de informação jornalística

3



Tribunal de Justiça de Minas Gerais

mediante censura de natureza política, ideológica e artística (artigo 220 §§ 1º
e 2º).

      Por outro lado, a Carta Magna contrapõe à liberdade de imprensa e de
manifestação de pensamento direitos de iguais valores consistentes na
inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das
pessoas, assegurando direito de indenização pelos danos material e moral
decorrentes de suas violações (artigo 5º, V e X).

      Sobre o tema, oportuno trazer à colação a doutrina do jurista Fabrício
Zamprogna Matielo, em sua obra Dano Moral, Dano Material e Reparação,
Editora Sagra Luzzatto, 4ª. ed. 1998, "verbis":

"Caso se esteja noticiando a verdade, sem a presença de 'animus injuriandi
vel difamandi' ou sem que se vislumbre a intenção de prejudicar, os meios de
comunicação apenas estão exercendo o justo direito de informar. O mesmo
acontecerá se o animus, o desígnio dos autores da veiculação é apenas o de
narrar um fato do qual se teve notícia por fonte previamente indicada, quando
então se transferirá para essa eventual responsabilidade civil. O direito de
reparação por danos morais não pode servir de pretexto ao cerceamento do
livre exercício dos atributos legais conferidos aos meios de comunicação
escrita, falada ou televisada.

      Nesse aspecto temos que a atividade jornalística deve ser livre para
informar a sociedade acerca de fatos cotidianos de interesse público, em
observância ao princípio constitucional do Estado Democrático de Direito.

      Contudo, o direito de informação não é absoluto, vedando-se a
divulgação de notícias falaciosas, que exponham indevidamente a intimidade
ou acarretem danos à honra e à imagem dos indivíduos, em ofensa ao
princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

      Nesse sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:
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RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO MORAL - LEI
DE IMPRENSA - ACÓRDÃO - OMISSÃO - AFRONTA AO ART. 535 DO CPC
- INOCORRÊNCIA - ART. 49 DA LEI Nº 5.250/67 - DIREITO DE
INFORMAÇÃO - ANIMUS NARRANDI - EXCESSO NÃO CONFIGURADO -
REEXAME DE PROVA - INADMISSIBILIDADE - SÚMULA 07/STJ -
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL - AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Manifestando-se a Corte a quo, conquanto sucintamente, sobre a matéria
constante do dispositivo (art. 49 da Lei nº 2.520/67) cuja violação pretende-se
ver sanada mediante a interposição deste recurso, não restam configurados
quaisquer vícios no v. acórdão,

consistente em omissão, contradição ou obscuridade, pelo que se afasta a
afronta aduzida ao art. 535 do CPC.

2. A responsabilidade civil decorrente de abusos perpetrados por meio da
imprensa abrange a colisão de dois direitos fundamentais: a liberdade de
informação e a tutela dos direitos da personalidade

(honra, imagem e vida privada). A atividade jornalística deve ser livre para
informar a sociedade acerca de fatos cotidianos de interesse público, em
observância ao princípio constitucional do Estado Democrático de Direito;
contudo, o direito de informação não é absoluto, vedando-se a divulgação de
notícias falaciosas, que exponham indevidamente a intimidade ou acarretem
danos à honra e à imagem dos indivíduos, em ofensa ao princípio
constitucional da dignidade da pessoa humana.

3. No que pertine à honra, a responsabilidade pelo dano cometido através da
imprensa tem lugar tão-somente ante a ocorrência deliberada de injúria,
difamação e calúnia, perfazendo-se imperioso demonstrar que o ofensor agiu
com o intuito específico de agredir moralmente a vítima. Se a matéria
jornalística se ateve a tecer críticas prudentes (animus criticandi) ou a narrar
fatos de interesse coletivo (animus narrandi), está sob o pálio das
"excludentes de ilicitude" (art.
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27 da Lei nº 5.250/67), não se falando em responsabilização civil por ofensa
à honra, mas em exercício regular do direito de informação.

4. O Tribunal a quo, apreciando as circunstâncias fático-probatórias, é dizer,
todo o teor das reportagens, e amparando-se em uma visão geral, entendeu
pela ausência de dano moral, ante a configuração de causa justificadora
(animus narrandi),

assentando, de modo incontroverso, que os recorridos não abusaram do
direito de transmitir informações através da imprensa, atendo-se a narrar e a
licitamente valorar fatos relativos a prostituição infanto-juvenil, os quais se
encontravam sob apuração policial e judicial, obtendo ampla repercussão em
virtude da autoridade e condição social dos investigados. Maiores digressões
sobre o tema implicariam o reexame da matéria probatória, absolutamente
vedado em sede de Recurso Especial, nos termos da Súmula 07 da Corte.

Precedentes.

5. Quanto ao cabimento da via especial com fulcro na alínea "c" do
permissivo constitucional, ausente a similitude fática entre os julgados
cotejados, impõe-se o não conhecimento do recurso pela divergência
jurisprudencial, nos termos dos arts. 255, §§ 1º e 2º do RISTJ, e 541,
parágrafo único, do CPC.

6 - Recurso Especial não conhecido. (4ª Turma do Superior Tribunal de
Justiça. Resp nº 719592/AL).

      Nesse prisma, mostra-se necessário examinar a questão da colisão da
liberdade de informação com outros direitos, no caso, o direito à honra, o que
se resolve pelo processo de ponderação de bens e direitos.

      Uma vez realizado este processo de ponderação, é que se pode
examinar o direito ou não à indenização, mas não pela análise pura e
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simples da noção de culpa do direito civil, e sim pela presença da figura do
abuso de direito, se for o caso, nos termos do art. 187, do CC:

"Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo,
excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou
social, pela boa-fé ou pelos bons costumes."

      Desta forma, é de se concluir que a veiculação jornalística deve se
prender ao relato fiel dos fatos, sem excesso que possa causar dano à honra
e à imagem de pessoa, física ou jurídica sendo certo, ainda, que ao dever de
indenizar impõe-se ocorrência de ato ilícito, nexo causal e dano, conforme
estatuído nos arts. 927, 186 e 187 do CC/02.

      Prosseguindo, antes de aprofundar a questão posta em juízo, transcrevo
trechos das reportagens que embasam o pleito indenizatório, "verbis":

"Por vontade de poucos em detrimentos de muitos, a instituição a instituição
construída e forjada com o apoio e o patrimônio de milhares de cidadãos
passenses e até da região, pode deixar de ser objeto da tão esperada
estadualização. Resta saber se os líderes políticos de passos e região vão
deixar acontecer o que meia dúzia de alucinados pelo poder estão querendo"
(fl.40).

"Devemos lembrar que o Conselho Curador da FESP é composto por FÁBIO
PIMENTA ESPER KALLAS, FRANK LEMOS FREIRE e MANOEL
REGINALDO FERREIRA. Estes são os nomes que deverão ser eternamente
lembrados pela população e pelos alunos em caso de se concretizar a
desestadualização da FESP' (fl.40).

"Conselho Curador da Fesp tenta mudar estatuto para cair fora da
estadualização - Edital para mudança do estatuto já foi publicado. (...) De
acordo com a Constituição do Estado de Minas Gerais, somente fundações
poderão ser estadualizadas. Se a Fesp deixar de ser fundação,
automaticamente estará fora do processo" (fl.39).
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      Dito isso, analisando o teor das reportagens mencionadas, tenho que não
restou configurado o abuso do direito de informar dos Réus/Apelados, uma
vez que foi noticiado um fato ocorrido, sem que de fato extrapolasse o direito
de informação.

      Com efeito, a publicação veicula a ocorrência de uma alteração
estatutária, não havendo em seu teor críticas de cunho calunioso, difamatório
ou injurioso.

      Registra-se ainda, conforme bem destacou o Magistrado primevo, que o
próprio Autor/Apelante Fábio Pimenta Esper Kallas afirma em seu
depoimento prestado às fls.210/212 "que houve a necessidade de alteração
do estatuto em virtude de que o então vigente já era antigo."

      Dessa forma, tenho que a conduta desenhada não extrapolou o animus
narrandi, pois a matéria jornalística apenas relatou fatos de interesse da
coletividade que pela sua própria característica são dotados de repercussão
social, estando a matéria veiculada inserida no exercício do direito de
informar.

      Por derradeiro, tenho que os fatos trazidos a estes autos não podem ser
classificados como matéria de ordem abusiva, injuriosa, caluniosa ou
difamatória, eis que apenas retrataram informações de caráter público, não
extrapolando os limites da liberdade de expressão, a ponto de ensejar
reparação moral.

      Nesse sentido, já se manifestou este Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
IMPRENSA - PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA OFENSIVA - INEXISTÊNCIA -
DIREITO DE IMPRENSA - NÃO EXISTÊNCIA DE ABUSO - DEVER DE
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INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. - A publicação da informação da
ocorrência de delito criminal, com fotografia do local dos fatos, sem qualquer
opinião a respeito dos fatos, não excede o direito de imprensa previsto na lei.
- A Constituição Federal em seus artigos 5º, incisos IV e IX e 220 § § 1º e 2º,
garantem a liberdade de expressão e manifestação de pensamento. - A
divulgação, desde que não exceda os limites de divulgação, da informação,
da expressão de opinião livre e discussão dos fatos, sem qualquer ânimo
secundário, não atinge a honra da pessoa, não caracterizando, assim, o
abuso da liberdade de imprensa. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.11.307097-
3/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Aleixo , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em
26/04/2017, publicação da súmula em 05/05/2017)

      Portanto, tem-se que os Réus/Apelados não praticaram qualquer conduta
ilícita, não fazendo os Autores/Apelantes jus a qualquer espécie de
indenização ou medida de retratação, devendo ser mantida a sentença pelos
seus próprios fundamentos.

      Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO, mantendo inalterada
a sentença atacada.

      Considerando que o art. 85, §11º, do CPC/15 preceitua que o Tribunal,
ao julgar recurso, deverá majorar os honorários advocatícios anteriormente
impostos, elevo o percentual anteriormente fixado para 15% (quinze por
cento), suspensa a exigibilidade por litigarem os Autores/Apelantes
amparados pela gratuidade de justiça.

      Custas recursais pelos Autores/Apelantes, suspensa a exigibilidade
conforme acima asseverado.

DES. OTÁVIO DE ABREU PORTES - De acordo com o(a) Relator(a).

DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES VIEIRA - De acordo com o(a)
Relator(a).
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              SÚMULA: "NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO"
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