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S E N T E N Ç A

AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.  ALEGAÇÃO  DE
DECLARAÇÕES CALUNIOSAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDUTA
IMPUTADA. DANO MORAL CONFIGURADO. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
ART. 487, I, DO CPC.

Vistos, etc.

Relatório dispensado com arrimo no art. 38 da Lei n.º 9.099/95.

1. PRELIMINAR - DA INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL:

O promovido, em sede de preliminar, levanta preliminar de incompetência territorial,

sob o fundamento de que as declarações prestadas, objeto do inconformismo do promovente,

foram feita no município de Sousa/PB, sendo este, conforme seu entendimento, o competente

para processamento e julgamento.

Todavia, tal alegação não merece acolhimento, haja vista que, consoante art. 4º, incisos

I e III, da Lei 9.099/1995, é competente o foro do domicílio do autor, do reu ou onde exerça suas

atividades profssionais. 

Neste contexto,  considerando que,  na data da propositura da ação se encontra no

exercício de seu mandato parlamentar, na condição de deputado estadual, REJEITO a preliminar.

2. DO MÉRITO:

 De início, destaco que não há que se falar em gratuidade da justiça, de acordo com o



disposto no art. 55, da Lei nº 9.099/95.

Compulsando os autos do processo eletrônico, verifca-se que o promovente alega ter

suportado  danos  infigidos  a  sua  moral  e  reputação,  advindos  de  declarações  prestadas  pelo

promovido, em entrevista realizada em 17/09/2017, por meio da qual supostamente se valeu de

termos lesivos e desonrosos a sua conduta. Diante disso, requer indenização por danos morais,

cumulada  com  a  obrigação  de  fazer,  visando  a  retratação  nos  mesmos  moldes  realizados  da

entrevista.

Em sua defesa, o promovido aduz que as afrmações expostas na entrevista debatida

não ultrapassaram o limite do razoável previsto no exercício da liberdade de expressão. Sendo

assim, afrma que os atos praticados não são capazes de gerar o dever de indenizar. 

Nesta linha de raciocínio,  a parte ainda declara que,  por ser  uma fgura pública,  o

deputado estadual deve estar apto a receber as diversas críticas sobre o modo como conduz o seu

mandato, não sendo lesiva sua conduta exposta.

Diante de tais premissas, há de se frisar que a Constituição Federal é lei fundamental e

suprema, que representa o coração do ordenamento jurídico pátrio. Em sua parte dogmática, mais

especifcamente  em  seu  art.  5º,  se  observa  normas  que  detém  de  presunção  de

constitucionalidade absoluta, sendo importante salientar sobre o direito à liberdade de expressão

bem como de sua manifestação, consoante inciso IV do referido artigo. Senão vejamos:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se

aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à li -

berdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;

Ocorre que, muito embora seja consagrado pela norma suprema que ordena o direito

brasileiro, a liberdade de expressão não é absoluta. Ela é instrumento sagrado do Estado Demo-

crático de Direito, mas nenhum indivíduo pode se valer da existência de tal norma para defagrar

danos à imagem, bem como a moral subjetiva de qualquer outra pessoa, seja fgura pública ou

não. 

Este entendimento está expresso no inciso V, do mesmo artigo, havendo assim um limi-

te subjetivo que, se ultrapassado, evidencia a lesão a honra subjetiva e que, consequentemente,

gera o dever de indenização. Observamos o seguinte:



  V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por

dano material, moral ou à imagem;

Ao vislumbrar o conteúdo probatório fornecido pela parte promovente, verifca-se que

a parte promovida propôs a seguinte declaração na entrevista posta em debate na presente lide:

“um certo deputado estadual roubou as camas na calada da noite”. 

Diante de tal afrmação, verifca-se que a parte promovida, de forma indireta, propôs a

imputação de condutas claramente danosas a moral da parte promovente, ultrapassando o referi-

do limite subjetivo, evidenciando-se dano a moral daquele a que está sendo imputado tal aconteci-

do. É de se convir que as declarações das quais se insurge o promovente são claramente lesivas a

quem estão sendo imputadas.

Nesta conjectura, o Código Civil pátrio trata sobre o dever de indenizar em seu art. 186

e art. 927, senão vejamos:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar
direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fca obrigado a repará-lo

Feitas estas considerações, é valido também salientar que a imunidade material está

compreendida naquela a qual cerca os parlamentares no exercício de suas funções, garantindo-

lhes segurança jurídica na sua atividade democrática específca e a liberdade de expressão, quando

no exercício de suas funções. 

Ocorre que, no caso em questão, as ofensas deliberadas unilateralmente pelo promovi-

do não foram realizadas no exercício de suas funções de parlamentar, muito embora tal imunidade

o acompanhe dentro e fora da Assembleia Legislativa, a época que exercia o mandato. Assim, ob-

servo o dever de indenizar pelo dano evidente ligado a própria manifestação excedente da parte

promovida.

Assim, conforme toda a fundamentação exposta, no que diz respeito ao pedido de da-

nos morais, entendo que o referido pleito merece prosperar, haja vista que além do dano exposto,

há a clara propagação da informação em massa, evidenciada pela tecnologia nos dias atuais, que

resultou em danos ainda maiores explícitos a moral subjetiva e ao decoro de quem aqui postula a

reparação.

Tem-se que na fxação da indenização por danos morais experimentados na espécie,

por se tratar de aspecto imaterial, valer-se-á o juiz de máximas da experiência, além de que, como



se sabe, a razão da indenização reside no próprio ato ilícito, levando-se em conta para estabelecer

o montante da indenização, a condição social e econômica dos envolvidos,  de modo a atender a

teoria do desestmulo. In verbis:

“DANO MORAL -Indenização -Fixação do quantum que deve atender à “teoria do desest-
mulo”, segundo a qual a indenização não pode ser fonte de enriquecimento ilícito da víti -
ma, tampouco inexpressiva a ponto de não atngir o objetvo colimado."(TJSP -Ap. Cível
65.593-4, 2-3-99, 10ª Câmara de Direito Privado -Rel. Ruy Camilo).

Sendo a indenização proveniente da incidência de danos de ordem subjetiva arbitrável,

através de prudente estimativa, e tendo em tela as circunstâncias de cada caso, a compensação

fnanceira  não  deve  representar  fonte  de  enriquecimento  para  o  indenizado,  nem  se  tornar

quantia inexpressiva, que não venha a desestimular o indenizador a praticar atos semelhantes.

Nessa esteira de raciocínio e em estrita análise aos parâmetros supramencionados,

tenho como arrazoado o valor de  R$ 6.000,00 (seis mil reais)  a ttulo de indenização por danos

morais.

3. DO DISPOSITIVO:

Posto isso, fel aos lineamentos traçados na motivação, bem como aos prin-

cípios de direito atinentes à espécie, rejeito a preliminar; e, no mérito, nos termos do art. 371 c/c o

art. 487, I,  todos do Código de Processo Civil,  JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO,

condenando o promovido nos seguintes termos:

a) PAGAR:  A  ttulo  de  indenização  por  danos  morais,  o  valor  de  R$

6.000,00 (seis mil reais), com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária

pelo INPC a partir da presente decisão.

b) OBRIGAÇÃO DE FAZER: RETRATAR-SE, através do mesmo meio jorna-

lístico utilizado para prestar as declarações, objeto da insurgência do promovente, cuja providência

deve tomada no prazo de 10 (dez) dias, contados da intimação pessoal da presente decisão, sob

pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) limitada a R$3.000,00 (três mil reais);

Não havendo cumprimento voluntário desta decisão, no prazo de 15 dias a

contar do seu trânsito em julgado, tendo sido a parte promovida devidamente intimada para tanto,

fca a condenação acrescida em 10%, (dez por cento), na forma do art.  523, §21º i,  1ª parte, do



NCPC, a considerar os termos do Enunciado 97 do FONAJE, bem como penhora on-line. Expeça-se

Alvará, se necessário for. Decorridos 10 dias após o término deste prazo, sem manifestação da par-

te promovente, certifque-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos independentemente de

despacho.

Custas e honorários dispensados, nos termos do que dispõem os artigos

54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sentença ad referendum do MM.

Juiz Togado para os fns e efeitos do artigo 40 da Lei n.º 9.099/95.

João Pessoa, data e assinatura eletrônica.

Fernanda Cavalcante de França Fraga
Juíza Leiga



i Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela
incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado
para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§ 1º Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por
cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.
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