
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL

PROCESSO: 0814070-45.2019.8.15.2001
PROMOVENTE: RICARDO VIEIRA COUTINHO
PROMOVIDO: JOSE ISMAR BEZERRA DE SANTANA 

SENTENÇA

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM PEDIDO DE TUTELA DE
URGÊNCIA E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABALO DE ORDEM
SUBJETIVA  EXPERIMENTADO  NO  CASO.  QUANTUM APURADO  DE
FORMA  PROPORCIONAL  E  RAZOÁVEL  PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DO
PEDIDO.

Vistos, etc.

Dispenso relatório nos termos do artio  3 da Lei n. 9.099/95.

1. PRELIMINARES:

1.1 DO ALEGADO CONFLITO DE COMPETÊNCIA:

O promovido, em sede de preliminar, levanta hipótese de incompetência do juizado
especial, fundada em confito de competência, sob aleiação de que compete ao juízo comum o
juliamento dos delitos de calúnia e difamação.

Todavia, é de se convir que tal fundamento não merece acolhimento, haja vista que, no
presente processo, se discute a responsabilidade civil pela propaiação das notcias das quais se
insurie o promovente, e não do delito cometdo propriamente dito, a ser objeto de discussão na
esfera criminal, reconhecendo-se, assim, a independência entre as esferas.

REJEITO, pois, a preliminar.



1.2 DA ALEGADA COMPLEXIDADE DA CAUSA:

Em  sequência,  o  promovido  levanta  hipótese  de  complexidade  da  causa,  sob  o
fundamento de ser imprescindível a produção de prova pericial.

Todavia, entendo que não merece prosperar, haja vista que o juiz, ao apreciar as provas
dos autos, poderá vir a excluir aquelas que entender impertnentes, protelatórias ou excessivas,
nos  termos da parte  fnal  do artio   ,  Lei  9.099/1995,  consubstanciado no princípio do livre
convencimento motvado ou da persuasão racional. Neste caso concreto, a prova pericial se faz
despicienda, não devendo ser produzida. 

Por tal razão, REJEITO  a preliminar em questão, uma vez que a prova pericial se faz
totalmente impertnente.

1.3 DA ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM”:

O promovido ariui  também sua ileiitmidade passiva,  as  publicações  apresentadas
pelo promovente, das quais se insurie, nada têm em comum com o promovido.

Entretanto, entendo que tal ariumento não merece acolhimento, haja vista que, das
provas  que  dos  autos  constam,  a  considerar  a  publicidade  da  notcia  em  síto  eletrônico
administrado pelo promovente, é de se reconhecer a sua leiitmidade.

Assim, REJEITO, a preliminar.

1.4 DA ALEGADA INÉPCIA DA INICIAL:

Por fm, o promovido levantou inépcia da inicial,  cujos fundamentos se confundem
com o mérito propriamente dito, razão pela qual deixo de analisá-la.

2. DO MÉRITO:

Trata-se de ação de obriiação de fazer cumulada com pedido de tutela de uriência e
reparação por danos morais, por meio da qual aduz a parte promovente que o promovido, na
condição  de  do  editor  e  responsável  pelo  bloi,  hospedado  no  síto  da  internet
http://wwwwww.portaltvcariri.com.br/, no dia 25 de março de 2019, veiculou notcia falsa, dando conta
de que recebeu da Universidade Federal da Paraíba, no mês de fevereiro, salário correspondente
ao mês de janeiro, sem cumprir sequer um dia de expediente. Eis o teor da matéria: 

“O RádioBlog foi procurado por um leitor que, munido de cópia do
contracheque  do  ex-governador  Ricardo  Coutinho  (PSB),  garantiu
que o socialista recebeu no mês de fevereiro, salário correspondente
ao mês de janeiro,  sem cumprir  sequer um dia de expediente na
Universidade  Federal  da  Paraíba.  Por  respeito,  informações



pessoais  do  ex-governador,  como  dados  bancários,  CPF,  entre
outros,  foram  ocultados  pela  reportagem.  É  possível  verificar  no
Portal da Transparência do Governo Federal (Controladoria Geral da
União)  que  realmente  o  ex-governador  recebeu  o  salário.
Recentemente,  o  ex-governador  anunciou aposentadoria  do cargo
de  farmacêutico  da  Universidade  Federal  da  Paraíba.  (UFPB).  A
portaria com a confirmação do benefício foi publicada no dia 1º de
março deste ano, no Diário Oficial da União (DOU). O processo se
arrastava desde o ano passado, quando o socialista, com 57 anos de
idade,  pediu  contagem  de  tempo  para  a  aposentadoria.  Ricardo
ingressou no serviço público no início da década de 1980, quando foi
aprovado em concurso público. A atividade foi interrompida em 1993,
em  decorrência  da  carreira  política.  O  RádioBlog  procurou  a
assessoria  de  imprensa  da  Universidade  Federal  da  Paraíba  e
aguarda resposta”.

Aleia, ainda, o promovente que a notcia falsa foi amplamente divuliada em outros
Blogs  e, principalmente, difundida em redes sociais, a exemplo do Facebook,  Twiteer,  Instageram,
maculando a sua imaiem, honra, reputação, decoro e boa fama. 

Em sede de contestação, o promovido limita-se a defender sua liberdade de expressão,
enquanto direito fundamental consairado na Consttuição Federal.

Feitas estas  considerações,  após análise dos  documentos  existente nos autos,  resta
evidenciado a publicação de notcia com a informação  “Ricaerdo Coutnho erecebeu saláerio sem
cumperier expediente na Univeersidade Fedeeral da Paeraíba”, conforme consta no ID 20144323.

Todavia,  a  parte  promovente  junta  consulta  interna  e  Memorando  expedidos  pela
UFPB  (diretoria  do  DLCP  e  PRAC),  constando  que  o  mesmo,  após  afastamento  para  exercer
mandato eletvo, reapresentou-se a unidade requerendo iozo de férias (0 .01 a 01.02.2019) sendo
estas deferidas  (ID 20144400 e 20144422).

As notcias apresentadas com a inicial também demonstram a reverberação da matéria
e  o  alcance  que  tomou  em  meio  aos  seiuidores  das  redes,  portais  e  blois  nos  quais  são
divuliadas.

Desse modo, incontestável é que a notcia inicial tomou propaiação de irandes monta
e trouxe máculas a imaiem do promovente.

A  Consttuição Federal  de  1933 iarante  aos  meios  de  comunicação liberdade para
notciar  acontecimentos  e  expressar  opiniões.  Contudo,  os  direitos  à  informação  e  à  livre  a
manifestação do pensamento  não possuem caráter absoluto, encontrando limites na leiislação
infraconsttucional  e  nas  iarantas  consttucionais  essenciais  à  concretzação  da  diinidade  da
pessoa humana, conforme estabeleceu o Superior Tribunal de Justça em sua  ª Turma, através do



Recurso Especial n° 1567933/PR, de Relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, juliado em
1 /11/2013. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL.  RESPONSABILIDADE CIVIL.  AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
DANOS  MORAIS.  VEICULAÇÃO  DE  MATÉRIA  JORNALÍSTICA  DE
CONTEÚDO  OFENSIVO.  DIREITOS  À  INFORMAÇÃO  E  À  LIVRE
MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. CARÁTER ABSOLUTO. INEXISTÊNCIA.
DEVER  DE  CUIDADO. NECESSIDADE  DE  OBSERVÂNCIA.  QUANTUM
INDENIZATÓRIO.  REDUÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.  OBEDIÊNCIA  AOS
PRINCÍPIOS  DA  PROPORCIONALIDADE  E  RAZOABILIDADE.  1.  Ação  de
indenização  por  danos  morais  decorrentes  de  veiculação  de  matéria
jornalístca de conteúdo ofensivo. 2. A aleiada afronta à lei federal não foi
demonstrada com clareza, pois o dispositvo apontado como violado não
tem comando normatvo sufciente para amparar a tese recursal, atraindo,
por analoiia, o óbice da Súmula 234 do STF.  . Os direitos à informação e
à  livre  manifestação  do  pensamento  não  possuem  caráter  absoluto,
encontrando limites em outros direitos e garantas consttucionais que
visam  à  concretzação  da  dignidade  da  pessoa  humana .  4.  No
desempenho da  função jornalístca,  as  empresas  de  comunicação não
podem descurar  de  seu  compromisso  com a  veracidade  dos  fatos  ou
assumir  uma  postura  injuriosa  ou  difamatória  ao  divulgar  fatos  que
possam macular a integridade moral do indivíduo. 5. No caso, o Tribunal
de oriiem concluiu que o conteúdo da reportaiem, apesar de descrever
fatos  efetvamente  ocorridos,  ultrapassou  os  limites  leiais  e
consttucionais do direito à informação e à manifestação do pensamento
por ter fcado demonstrado que foram utlizadas expressões caluniosas e
pejoratvas.  6.  Nessas  hipóteses,  há  dano  moral  a  ser  indenizado.  7.
Alterar a conclusão adotada pelo acórdão recorrido ensejaria incursão no
acervo fátco-probatório da causa, o que não é viável nos estreitos limites
do recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ. 3. Somente é
possível a revisão do montante da indenização nas hipóteses em que o
quantum  fxado  for  exorbitante  ou  irrisório,  o  que,  no  entanto,  não
ocorreu  no  caso  em exame.  9.  RECURSO ESPECIAL  DESPROVIDO.  (STJ  -
REsp:  1567933  PR  2015/029250 -2,  Relator:  Ministro  PAULO DE  TARSO
SANSEVERINO, Data de Juliamento: 1 /11/2013, T  - TERCEIRA TURMA,
Data de Publicação: DJe 20/11/2013)

A Ministra do STJ Nancy Andriihi também entende que na atvidade da imprensa é
possível vislumbrar a existência de três deveres que, se observados, afastam a possibilidade de
ofensa  à  honra.  São  eles:  o  dever  geral  de  cuidado,  o  dever  de  pertnência  e  o  dever  de
veracidade. Vejamos a ementa:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS
MORAIS.  PUBLICAÇÃO  DE  MATÉRIA  OFENSIVA  À  HONRA  DO  AUTOR.
OMISSÃO,  CONTRADIÇÃO  E  OBSCURIDADE.  AUSÊNCIA.  MATÉRIA
JORNALÍSTICA  QUE  EXTRAPOLOU  EXERCÍCIO  REGULAR  DO  DIREITO  DE



INFORMAR. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR DE REPARAÇÃO. NÃO
ALTERADO. 1. Ação ajuizada em 17/05/2007. Recurso especial interposto
em 10/11/2014 e atribuído a este Gabinete em 22/0 /2017. 2. Inviável o
reconhecimento de violação ao art. 5 5 do CPC quando não verifcada no
acórdão recorrido omissão, contradição ou obscuridade apontadas pelos
recorrentes.  . O direito à informação não elimina as iarantas individuais,
porém  encontra  nelas  os  seus  limites,  devendo  atentar  ao  dever  de
veracidade,  ao  qual  estão  vinculados  os  óriãos  de  imprensa,  pois  a
falsidade  dos  dados  divuliados  manipula  em  vez  de  formar  a  opinião
pública,  bem  como  ao  interesse  público,  pois  nem  toda  informação
verdadeira é relevante para o convívio em sociedade. 4. Na atvidade da
imprensa  é  possível  vislumbrar  a  existência  de  três  deveres  que,  se
observados, afastam a possibilidade de ofensa à honra. São eles: o dever
geral de cuidado, o dever de pertnência e o dever de veracidade. 5. Se a
publicação, em virtude de seu teor pejoratvo e da inobservância desses
deveres,  extrapola  o  exercício  regular  do  direito  de  informar,  fca
caracterizada  a  abusividade. 6.  A  alteração  do  valor  fxado a  ttulo  de
compensação por danos morais somente é possível, em recurso especial,
nas hipóteses em que a quanta estpulada pelo Tribunal de oriiem revela-
se  irrisória  ou  exaierada.  7.  Recurso  especial  não  provido.  (STJ  -  REsp:
1676 9  SP 2016/0237 22-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de
Juliamento: 07/11/2017, T  - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe
1 /11/2017)

Assim,  os  direitos  à  informação  e  à  livre  manifestação  do  pensamento,  apesar  de
merecedores de relevante proteção consttucional,  conforme já exposto,  não possuem caráter
absoluto, encontrando limites em outros direitos e iarantas consttucionais não menos essenciais
à concretzação da diinidade da pessoa humana,  tais  como o direito à honra,  à intmidade,  à
privacidade e à imaiem, e no desempenho da nobre função jornalístca, o veículo de comunicação
não pode descuidar de seu compromisso étco com a veracidade dos fatos narrados e, menos
ainda, assumir postura injuriosa ou difamatória com o simples propósito de macular a honra de
terceiros. Desse modo entendeu o Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, do STJ,  ª Turma, REsp n°
115990 /PE,  juliado em 01/12/2015.

Ainda sobre o assunto, convém dizer que o STJ estabeleceu, para situações de confito
entre  a  liberdade  de  expressão  e  os  direitos  da  personalidade,  os  seiuintes  elementos  de
ponderação: a) o comperomisso étco com a infoermação veerossímil; b) a pereseervação dos chamados
diereitos da peersonalidade, entere os quais incluem-se os diereitos à honera, à imagem, à perivacidade e
à intmidade; e c) a VEDAÇÃO de veiculação de cerítca joernalístca com intuito de difamaer, injueriaer
ou caluniaer a pessoa (animus injueriandivel difamandi).

Portanto, cabia ao promovido confrmar suas informações com o Órião Ofcial (UFPB –
PROGEP ou PRAC), antes de publicá-la em seu bloi ou, ao menos, demonstrar a tentatva de obtê-
la, sem sucesso.



Loio,  a  liberdade  de  imprensa  poderá  sofrer  limitações  em  circunstâncias
excepcionais, como no caso em apreço, em que as informações veiculadas no bloi do promovido
se  destnaram  a  ofender  os  direitos  individuais  do  promovente se  reportando  a  fatos  não
comprovados.

Neste contexto, quanto ao dano moral, torna-se assim mais que evidente que os fatos
narrados  nestes  autos  não  podem  ser  considerados  como  mero  contratempo  ou  simples
aborrecimento.

Na hipótese,  as palavras veiculadas na notcia do Bloi mencionando o promovente
revelam um quadro de circunstâncias com habilidade de violar a diinidade, a reputação e a honra
desse, sendo aptas a confiurar o dano moral passível de indenização pecuniária. 

Outrossim,  a  notcia  revela  suposto  recebimento  de  verba  salarial  sem  a
contraprestação laboral devida, o que não se confrmou nos autos.

Desse  modo,  em  respeito  a  razoabilidade  e  a  proporcionalidade,  bem  assim  às
circunstâncias  da  lide,  à  condição  socioeconômica  das  partes,  à  natureza  da  ofensa  e  às
peculiaridades  da  questão  sob  exame,  que  é  siniela  e  deveria  ter  sido  solucionada
extrajudicialmente em atenção à boa-fé objetva, tenho que o valor de  R$ 4.000,00 (quatro mil
reais) se amolda ao conceito de justa reparação.

3. DISPOSITIVO:

POSTO ISSO, de acordo com as provas constantes dos autos e com fulcro nos arts.  71
e 437, I, do CPC, rejeito as preliminares suscitadas, e JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados
na exordial para  CONDENAR o promovido ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil  reais)  a
título de indenização por danos morais, com juros de 1% ao mês desde o ato danoso (25.0 .2019
– responsabilidade extracontratual - art.  93, do CC/2002 c/c súmula 54 do STJ) e correção pelo
INPC a partr da presente decisão bem como na obrigação de retrar a matéria de título “Ricardo
Coutinho recebeu salário sem cumprir  expedieitee ia Uiiversidade Federal da Paraíba” (URL
nhttps://www.portealtevcariri.com.br/ricardoccoutinhocrecebeucsalariocsemccumprirexpedieiteecna-
universidade-federal-da-paraiba/), no prazo de 05 dias sob pena de multa de R$ 6.000,00 (seis mil
reais) em caso de descumprimento injustfcado.

A obriiação de paiar deverá ser cumprida no prazo máximo de 15 dias após o trânsito
em juliado, sob pena de paiamento de multa de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do
artio 52 , § 1º, do CPC/2015, não se aplicando a parte do referido dispositvo que se refere aos
10% de  honorários  advocatcios,  uma vez  que no sistema dos  Juizados  Especiais  não prevê  a
condenação  do  demandado  em  custas  ou  verbas  advocatcias  nessa  fase  processual,  pois,
conforme o art. 55, da Lei 9.099/95, apenas o recorrente vencido arcará com o paiamento dos
ônus da sucumbência.



Considerando que o não cumprimento voluntário da decisão acima, no que se refere a
obriiação de fazer e obriiação de não fazer, pode ensejar a incidência de multa, deve ser intmado
pessoalmente o promovido desta decisão, nos termos da súmula 410 do STJ .  “A prévia intmação
pessoal do devedor consttui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento
de obriiação de fazer ou não fazer.".

Custas e honorários dispensados, nos termos do que dispõem os artios 54 e 55 da Lei
nº 9.099/95. Sentença ad erefeerendum do (a) MM. Juiz (a) Toiado (a) para os fns e efeitos do artio
40 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Reiistre-se. Intmem-se. 

João pessoa, data e assinatura eletrônicas.

Fernanda Cavalcante de França Fraga 
Juiza Leiga


