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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo analisar a legislação que ampara a responsabilização civil da 

imprensa na vigência da Lei N. 5.250/67 e após a declaração de sua não - recepção pela 

Constituição Federal de 1988, quando o Código Civil passou a reger a reparação dos danos 

causados pela mídia. Buscou, ainda, analisar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 

visando observar as mudanças no tratamento do dano moral provocado pela imprensa antes e 

após a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental N. 130, que extirpou a Lei N. 

5.250/67 do ordenamento brasileiro. Para tanto, analisou-se os direitos fundamentais, visto 

que o direito à informação possui tal status, bem como os pressupostos da responsabilidade 

civil.  

 

Palavras-chave: Imprensa. Responsabilidade Civil. Lei N. 5.250/67. ADPF 130.  Código 

Civil.  
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ABSTRACT 

 

This paper aims to analyze the legislation that supports the civil liability of the press in the 

enactment of Law No. 5.250/67 and after the declaration of its non-receipt by the Constitution 

of 1988, when the Civil Code passed to govern the repair of damage caused by the media. 

Sought also to analyze the Superior Court of Justice in order to observe the changes in the 

treatment of damage committed by the press before and after the complaint of breach of 

fundamental precept N. 130, which destroyed the Law N. 5.250/67 of the Brazilian legal 

system. Therefore, we analyzed the fundamental rights, as the right to have such status 

information as well as the assumptions of liability. 

 

Keywords: Press. Liability. Law N. 5.250/67. ADPF 130. Civil Code. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 A importância dos meios de comunicação no contexto atual é incontestável. Além de 

mediar saberes, informações e conflitos, a imprensa é instituto basilar indispensável à 

democracia, uma vez que, através dela, há uma fiscalização das atividades do Estado e a 

circulação de informações de interesse público. A atividade da imprensa é uma concretização 

do direito à liberdade de expressão assegurado constitucionalmente. No entanto, a despeito de 

seu caráter fundamental no ordenamento brasileiro, tal direito não é absoluto e entra 

constantemente em conflito com o direito à honra, à imagem, à intimidade e à vida privada, 

também consagrados na Carta Magna.  

A Lei N. 5.250/67, cuja origem remonta ao regime militar, regia a atividade 

jornalística. Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, a constitucionalidade dessa 

norma começou a ser questionada, culminando no ajuizamento da Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental No. 130, que, em 2009, foi julgada totalmente 

procedente, extirpando a Lei de Imprensa do ordenamento. Com o julgamento da ADPF 130, 

o Código Civil passou a reger a responsabilidade civil dos meios de comunicação.  

O presente trabalho buscou traçar um paralelo, a partir das decisões do Superior 

Tribunal de Justiça, entre o sistema de responsabilização da imprensa na Lei 5.250/67 e no 

Código Civil. A pesquisa se propõe ainda a analisar, através da jurisprudência, o julgamento 

do STJ em processos relacionados à responsabilidade civil dos meios de comunicação antes e 

após a não-recepção da Lei de Imprensa. 

No capítulo um buscou-se traçar os aspectos mais importantes dos direitos 

fundamentais, categoria na qual se encaixa a liberdade de imprensa, inserida na liberdade de 

expressão, bem como apontar a função social da mídia, considerando o caráter fundamental 

do direito à informação. Buscou-se ainda esboçar alguns pontos da Arguição supracitada. 

O capítulo dois teve como objetivo primordial elencar os pressupostos necessários à 

caracterização da responsabilidade civil, bem como apontar as principais diferenças entre o 

tratamento dado à reparação do dano pela Lei N. 5.250/67 e o tratamento conferido pelo 

Código Civil. 
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O capítulo três, tomando como base os conceitos dos capítulos anteriores, corresponde 

à análise dos acórdãos do STJ, apontando os aspectos mais relevantes encontrados na 

jurisprudência.  
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2  O DIREITO À INFORMAÇÃO E A ADPF 130 

O tema deste trabalho envolve questões relevantes pertinentes a duas instituições sociais 

fundamentais à democracia: Justiça e Imprensa, sendo esta entendida como parte contida na 

Comunicação Social. O termo “imprensa”, inicialmente utilizado para designar os meios de 

comunicação impressos, derivados do processo na máquina de prensa, criada por Gutemberg 

no século XV, atualmente é usado para se referir aos diversos meios de divulgação de 

informação ao público através dos mecanismos de difusão, como rádio, TV e internet. É esse 

o sentido adotado ao longo desta pesquisa. 

 Os meios de comunicação exercem a função de propagar e debater ideias, divulgar, 

informar, esclarecer. Esses veículos também contribuem para os processos de socialização 

humana, de desenvolvimento da personalidade, de fundamentação de muitas opiniões e 

obtenção de instrumentos para o exercício da cidadania. A comunicação é inata ao homem, 

constituindo, assim, um direito humano. Sua importância é tanta, que a Constituição Federal 

de 1988 dedicou-lhe o capítulo V, cujos artigos 220 a 224 disciplinam temas como a 

manifestação de pensamento, produção e programação das emissoras de rádio e televisão, 

propriedade de empresas jornalísticas e concessão, permissão e autorização para o serviço de 

radiodifusão. Além disso, no rol de direitos fundamentais, a Carta Magna elencou direitos 

ínsitos às atividades relacionadas à comunicação, como o direito de resposta (art. 5º, V), a 

liberdade de expressão (art. 5º, IX) e a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da 

honra e da imagem (art. 5º, X). Dessa forma, é inegável a relevância constitucional da 

Comunicação Social, que representa um dos pilares da democracia. Normas 

infraconstitucionais também trataram de aspectos relacionados à comunicação, como a Lei N. 

5.250/67, conhecida de Lei de Imprensa, que será objeto de estudo mais adiante, inclusive  

através de julgados do Superior Tribunal de Justiça. 

2.1 Base axiológica dos direitos fundamentais: a dignidade da pessoa humana 

A Constituição de 1988, de forma inovadora, reconheceu a dignidade da pessoa 

humana como fundamento do Estado Democrático de Direito, conforme versa o art. 1º, III, da 

CF/88. Em diversos outros dispositivos da Carta Magna, esse fundamento também está 

presente, a exemplo do art. 170, caput, e do art. 227, caput. A despeito do importante papel 

ocupado por esse princípio na atual ordem constitucional, cumpre lembrar que sua positivação 

é relativamente recente, ganhando destaque principalmente após a Segunda Guerra Mundial. 

Sua consagração pela Declaração Universal da ONU de 1948 impulsionou a positivação e o 
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reconhecimento expresso da dignidade da pessoa humana no ordenamento jurídico de 

diversos países. 

Ingo Sarlet enuncia que:  

(...) dentre as funções exercidas pelo princípio fundamental da dignidade da pessoa 

humana, destaca-se, pela sua magnitude, o fato de ser, simultaneamente, elemento 

que confere unidade de sentido e legitimidade a uma determinada ordem 

constitucional. 
1
 

 Sendo a dignidade intrínseca a pessoa humana, não pode ela ser concedida ou criada 

pelo ordenamento jurídico, a quem cabe apenas reconhecê-la. Sarlet estabelece ainda uma 

definição para a dignidade da pessoa humana, que convém reproduzir: 

Qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz merecedor do mesmo 

respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, neste 

sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa 

tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a 

lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, além de 

propiciar e promover sua participação ativa e co-responsável nos destinos da própria 

existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos.
2
 

 

Os direitos fundamentais são vistos como concretizações do princípio da dignidade da 

pessoa humana
3
, onde encontram sua base axiológica, que serve como “parâmetro para 

aplicação, interpretação e integração”
4
 não só a tais direitos, mas a todo o ordenamento 

jurídico. Há uma crítica no sentido de que a dignidade da pessoa humana vem sendo 

banalizada, invocada como fundamento em situações que tratam tão somente de restrições a 

direitos fundamentais, por exemplo. 

Em razão disso, pode-se dizer que ou a dignidade humana é, no Brasil, 

constantemente desrespeitada, ou tal garantia serve como uma espécie de enorme 

“guarda-chuva”, embaixo do qual diversas situações, que poderiam ser resolvidas 

por meio do recurso a outras garantias constitucionais e até mesmo 

infraconstitucionais, são amontoadas em busca de proteção
5
.  

Os direitos fundamentais, expressão do princípio da dignidade da pessoa humana, 

serão estudados no tópico seguinte. 

                                                           
1
 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição Federal 

de 1988 / Ingo Wolfgang Sarlet. 3. Ed. Ver. Atual.ampl. – Porto Alegre: Livraria do Advogado Ed., 2004, p. 77. 
2
 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição Federal 

de 1988 / Ingo Wolfgang Sarlet. 3. Ed. Ver. Atual.ampl. – Porto Alegre: Livraria do Advogado Ed., 2004, pp. 

59-60. 
3
 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição Federal 

de 1988 / Ingo Wolfgang Sarlet. 3. Ed. Ver. Atual.ampl. – Porto Alegre: Livraria do Advogado Ed., 2004, p.79. 
4
 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição Federal 

de 1988 / Ingo Wolfgang Sarlet. 3. Ed. Ver. Atual.ampl. – Porto Alegre: Livraria do Advogado Ed., 2004, p. 80. 
5
 SILVA, 2009 apud MARQUES JÚNIOR, 2009, p.25.  
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2.2 Direitos fundamentais: evolução história e delimitação conceitual  

Embora a análise ora empreendida não pretenda esgotar o tema, buscou-se, neste tópico, 

trazer informações que visem contextualizar os principais direitos abordados, a começar por 

sua evolução histórica. 

O reconhecimento dos direitos fundamentais do homem, a despeito de já ter dado passos 

largos, é recente nos enunciados explícitos das declarações de direitos e “está longe de se 

esgotarem suas possibilidades, já que cada passo na etapa da evolução da Humanidade 

importa na conquista de novos direitos”
6
. 

Para se falar em direitos fundamentais é necessária a presença de três elementos: Estado, 

indivíduo e texto normativo regulador da relação entre Estado e indivíduos.
7
 Essas condições 

estiveram reunidas na segunda metade do século XVIII, período em que as Declarações de 

Direitos, intimamente relacionadas ao processo de positivação e posterior 

constitucionalização dos direitos fundamentais, passavam a assegurá-los. Em 1776 

proclamou-se, no Estado da Virgínia, nos Estados Unidos, uma Declaração de Direitos (Bill of 

Rights), que já enunciava liberdade de religião e de imprensa, propriedade e livre atividade 

econômica, dentre outros direitos. Os demais estados norte-americanos fizeram declarações 

semelhantes. 

A Declaração dos Direitos do Homem do Cidadão, redigida na França em 1789, 

assemelhava-se, em muitos aspectos, às declarações norte-americanas. José Afonso da Silva, 

Dimitri Dimoulis e Leonardo Martins apontam que a principal diferença entre elas é que a 

declaração francesa tem um teor universalizante, enquanto as declarações norte-americanas 

eram mais individualistas. “O sentido universalizante das declarações de direitos, de caráter 

estatal, passou a ser objeto de reconhecimento supra-estatal em documentos declaratórios de 

feição multinacional ou mesmo universal
8
”. As primeiras manifestações nesse sentido 

partiram de organismos internacionais, como a Organização das Nações Unidas, que, ao 

elaborar a Carta das Nações Unidas, preocupou-se com os direitos fundamentais do homem, 

havendo uma continuação sistemática quando da elaboração de uma Declaração Universal dos 

Direitos do Homem. Referida Declaração consagrou tanto os direitos e garantias individuais, 

                                                           
6
 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 32ª edição. São Paulo: Malheiros, 2008. 

p.149.  
7
 DIMOULIS, Dimitri. Teoria geral dos direitos fundamentais / Dimitri Dimoulis, Leonardo Martins. – 2.ed. 

ver., atual. E ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, pp. 21-23. 
8
 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 32ª edição. São Paulo: Malheiros, 2008. 

p.162. 
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a exemplo da igualdade, dignidade e não discriminação, quanto os direitos sociais do homem, 

como o direito ao trabalho, à cultura à liberdade sindical, etc. Visando dar eficácia a essas 

disposições foram firmados diversos pactos e convenções, sob o patrocínio da ONU, para 

assegurar a proteção dos direitos humanos fundamentais. 

Como essas declarações careciam de mecanismos jurídicos que permitissem plena eficácia 

desses direitos, o caminho adotado foi positivar os direitos fundamentais no texto da 

Constituição. Biscaretti di Ruffia, citado por José Afonso da Silva, enuncia que: 

No curso do século XIX, a enunciação dos direitos e deveres dos indivíduos sofreu 

uma dupla transformação: passou para o próprio texto das Constituições, 

imprimindo às suas fórmulas, até então abstratas, o caráter concreto de normas 

jurídicas positivas (ainda que de conteúdo geral e de princípio), válidas para os 

indivíduos dos respectivos Estados (dita subjetivação), e, não raro, integrou-se 

também de outras normas destinadas a atuar uma completa e pormenorizada 

regulamentação jurídica de seus pontos mais delicados, de modo a não requerer 

ulteriormente, a tal propósito, a intervenção de legislador ordinário (ou seja, sua 

positivação)
9
. 

As constituições brasileiras, segundo José Afonso da Silva, sempre inscreveram uma 

declaração de direitos do homem em seus textos. Silva afirma ainda que a primeira 

constituição no mundo a “subjetivar e positivar os direitos do homem, dando-lhe concreção 

jurídica efetiva, foi a do Império do Brasil, de 1824, anterior, portanto, à da Bélgica de 1831, 

a que se tem dado tal primazia”
10

. Com a Constituição chamada cidadã, de 1988, não foi 

diferente.  

A Constituição Federal de 1988 não sistematizou os direitos fundamentais, de maneira 

que, embora se concentrem no Título II, que trata “Dos direitos e garantias individuais”, 

outras referências a tais direitos podem ser localizadas no texto da Carta Magna. Muitos 

desses direitos estão elencados no art. 5º, que aponta garantias individuais, mas os artigos 

seguintes, principalmente o art. 6º, que define os direitos sociais, e o art. 7º, que dá ao direito 

do trabalho importância constitucional, também encerram disposições de teor semelhante ao 

art. 5º. O próprio texto constitucional faz a ressalva a respeito da localização dos direitos 

fundamentais, em seu art. 5°, § 2°, que diz que: “os direitos e garantias previstos neste artigo 

não excluem outros decorrentes dos princípios e do regime adotado pela Constituição e dos 

tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte”. 

                                                           
9
 RUFFIA apud SILVA. Curso de Direito Constitucional Positivo. 24ª edição. São Paulo: Malheiros, 2005. p.167. 

10
 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 24ª edição. São Paulo: Malheiros, 2005. 

p.170. 
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Analisar a atividade da imprensa exige uma reflexão acerca do que são os direitos 

fundamentais, nos quais está inclusa a liberdade de expressão. Conceituar esses direitos não é 

algo simples, uma vez que várias foram as formas utilizadas para se referir a tais direitos. 

Nesse sentido, José Afonso da Silva afirma: 

A ampliação e transformação dos direitos fundamentais do homem no envolver 

histórico dificulta definir-lhes um conceito sintético e preciso. Aumenta essa 

dificuldade a circunstância de se empregarem várias expressões para designá-los, 

tais como: direitos naturais, direitos humanos, direitos do homem, direitos 

individuais, direitos públicos subjetivos, liberdades fundamentais, liberdades 

públicas e direitos fundamentais do homem.
11

 

Alguns desses termos foram utilizados pela própria Carta Magna, que “não foi 

consequente na terminologia”
12

. Segundo Dimoulis e Martins
13

, o termo “direitos 

fundamentais” é o mais adequado por três motivos: porque se encontram no texto que 

regulamenta os fundamentos da organização política e social, porque é termo bastante 

genérico e pode abranger os direitos individuais e coletivos, os direitos sociais e políticos, os 

direitos de liberdade e os de igualdade e porque indicam que gozam de proteção 

constitucional e, portanto de peculiar força jurídica que expurga a possibilidade de serem 

abolidos do ordenamento. A mesma expressão é a escolhida como mais adequada por Tatiana 

Stroppa. Segundo a autora,  

Tal opção deve-se primeiramente à amplitude do termo direito, que compreende 

todos os direitos consagrados, tanto os individuais, como os sociais, os 

transindividuais (também chamados de direitos difusos e coletivos) e outros que 

vierem a ser reconhecidos. Em segundo lugar porque a palavra  fundamentais indica 

que se trata de direitos necessários para a vida, o desenvolvimento e a dignidade 

humana, bem como que de sua consagração e garanta depende a própria existência 

do Estado de Direito. 
14

 

Dessa forma, o termo “direitos fundamentais” será utilizado ao longo deste trabalho, 

conceito abordado por esta pesquisa. Para Jorge Miranda, são 

[...] os direitos ou as posições jurídicas subjectivas das pessoas enquanto tais, 

individual ou institucionalmente consideradas, assentes na Constituição, seja na 

Constituição formal, seja na Constituição material – donde direitos fundamentais em 

sentido formal e direitos fundamentais em sentido material.
15
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Bonavides aponta para a definição de Carl Schmitt, que estabelece dois critérios formais 

de caracterização dos direitos fundamentais e um critério material. Pelo critério formal, 

direitos fundamentais são aqueles nomeados e especificados no instrumento constitucional e 

que receberam de tal instrumento um 

[...] grau mais elevado de garantia ou de segurança; ou são imutáveis 

(unabanderliche) ou pelo menos de mudança dificultada (erschwert), a saber, 

direitos unicamente alteráveis mediante lei de emenda à Constituição. Já do ponto de 

vista material, os direitos fundamentais, segundo Schmitt, variam conforme a 

ideologia, a modalidade de Estado, a espécie de valores e princípios que a 

Constituição consagra. Em suma, cada Estado tem seus direitos fundamentais 

específicos. 
16

 

Outra definição é a de José de Albuquerque Rocha, para quem os direitos fundamentais 

são “[...] direitos de pessoas individuais e grupos previstos na Constituição e dotados de uma 

garantia reforçada”
17

. Todos os conceitos aqui expostos possuem em comum o ponto de que o 

caráter fundamental dos direitos está, principalmente, em sua positivação através do diploma 

constitucional. Vicente Greco Filho lembra que “[...] a consagração no texto constitucional é 

importante porque, dada a hierarquia das normas legais, faz com que tais disposições se 

sobreponham, quer ao legislador ordinário, quer ao administrador público”
18

. Dessa forma, 

ratifica-se que é a expressão “direitos fundamentais” que será utilizada, considerando que o 

objeto envolve direitos positivados. 

A partir das definições de direitos fundamentais apresentadas, convém situá-los no 

contexto brasileiro e tratar, especificamente, dos direitos intimamente relacionados à 

Comunicação Social, objeto principal deste trabalho. 

2.2.1 As dimensões de direitos fundamentais 

O conceito de direitos fundamentais foi sendo delineado ao longo da História. A 

Revolução Francesa e seu lema, segundo Bonavides, “profetizaram” o processo de 

institucionalização gradativa dos direitos fundamentais
19

, do que decorre sua divisão em três 

dimensões
20

, a saber: direitos da liberdade, da igualdade e da fraternidade. Imperioso ressaltar 

que alguns doutrinadores consideram equivocado o uso do termo “gerações”, preferindo o uso 

do termo “dimensões”. Ingo Sarlet considera que o termo “gerações” dá a falsa impressão de 
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que há uma gradação e a consequente substituição de uma geração por outra, em detrimento 

da ideia de coexistência, que deve prevalecer. Dessa forma, adota-se aqui o termo 

“dimensões”, uma vez que elas existem de forma simultânea, sem que uma supere a outra. 

A primeira dimensão corresponde aos direitos da liberdade, que, de acordo com 

Bonavides
21

, foram os primeiros a constar do instrumento normativo constitucional. São 

direitos civis e políticos, que já se consolidaram a tal ponto, que não há texto constitucional 

que não os reconheça. 

Os direitos da primeira geração ou direitos da liberdade têm por titular o indivíduo, 

são oponíveis ao Estado, traduzem-se como faculdades ou atributos da pessoa e 

ostentam uma subjetividade que é seu traço mais característico; enfim, são direitos 

de resistência ou de oposição perante o Estado.
22

 

Já os direitos de segunda dimensão são os direitos sociais, culturais e econômicos. São os 

direitos coletivos ou de coletividades. Inicialmente tiveram baixa normatividade e eficácia 

duvidosa, por exigirem do Estado prestações positivas nem sempre fáceis de se cumprir. 

“Atravessaram, a seguir, uma crise de observância e execução cujo fim parece estar perto, 

desde que recentes Constituições, inclusive a do Brasil, formularam o preceito da 

aplicabilidade imediata dos direitos fundamentais”
23

. 

Os direitos fundamentais de terceira dimensão trazem um ideal que supera a esfera do 

indivíduo, de um grupo ou de um Estado. Fundamentando-se na fraternidade, referida 

dimensão foi influenciada pelo humanismo e pela solidariedade. Segundo Bonavides a teoria 

de Karel Vasak já identificou cinco dos direitos que compõem a terceira dimensão: direito ao 

desenvolvimento, direito à paz
24

, direito ao meio ambiente, direito de propriedade sobre o 

patrimônio comum da humanidade e o direito de comunicação
25

. 

Alguns autores tem enunciado uma quarta dimensão de direitos fundamentais
26

. Paulo 

Bonavides afirma que “a globalização política na esfera da normatividade jurídica introduz os 

direitos de quarta geração, que, aliás, correspondem à derradeira fase de institucionalização do 

Estado social”
27

. São direitos de quarta dimensão: o direito à democracia, o direito à 

informação e do direito ao pluralismo. 
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Bonavides entende ainda pela existência de uma quinta dimensão, que seria composta pelo 

direito à paz, classificado por Karel Vasak como de terceira dimensão. 

Cumpre analisar um direito fundamental em especial: o direito à informação, o que será 

realizado a seguir.  

2.3 Direito à informação como direito fundamental 

A Constituição Federal de 1988 buscou, em diversos dispositivos, estabelecer uma 

proteção ao direito à informação. Inicialmente, cumpre lembrar que, em seu art.5º, a Carta 

Magna resguardou a liberdade de pensamento, assim entendida sob dois aspectos: um interno, 

segundo o qual o indivíduo dispõe da faculdade de pensar livremente, aí inclusas a liberdade 

de consciência e de crença, por exemplo,  e um externo, que se refere à manifestação desse 

pensamento, ao exercício  das liberdades de comunicação, de religião, de expressão 

intelectual, etc. “Forma-se, assim, a opinião do indivíduo , que ele, como expressão ainda da 

liberdade de pensamento, já sob sua vertente exterior, tem o direito de propagar”.
28

 . A 

Constituição garante, assim, a liberdade de pensamento, assegurando, de forma explícita, a 

liberdade de expressão e o acesso à informação, conforme vemos nos artigos a seguir: 

Art. 5º (omissis) 

(...) 

 IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de 

comunicação, independentemente de censura ou licença;(...) 

XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, 

quando necessário ao exercício profissional;  

Do exposto, percebe-se a nítida proteção constitucional à liberdade de pensamento e 

de opinião, de onde decorre o direito de informar. Assim, a liberdade de opinião “compreende 

tanto o direito de informar, que se confunde com a liberdade de manifestação do pensamento, 

como o de ser informado, que corresponde ao direito coletivo de receber informação para que 

o receptor melhor edifique seu pensamento”
29

. 

A Declaração Universal dos Direitos do Homem, de maneira semelhante, previu, em 

seu artigo 19, que “toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e expressão; este direito 

inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir 
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informações e ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras.”. Ainda nesse 

sentido, disposição da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da 

Costa Rica), que, em seu art. 13.1 estabelece que: 

Toda pessoa tem o direito à liberdade de pensamento e de expressão. Esse direito 

inclui a liberdade de procurar, receber e difundir informações e idéias de qualquer 

natureza, sem considerações de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em forma 

impressa ou artística, ou por qualquer meio de sua escolha. 

Ressalte-se que, além da proteção constitucional, o direito à informação foi ratificado 

pelo Brasil também nos tratados internacionais, a exemplo do supracitado Pacto de São José 

da Costa Rica. Sendo assim, o direito à informação possui duas dimensões: uma referente à 

liberdade do emissor de propagar sua opinião, ideia e pensamento, e uma referente ao direito 

do receptor-destinatário de se informar e de ser informado. É um direito que visa assegurar o 

livre fluxo de informações, o que decorre do próprio Estado Democrático de Direito. Para que 

o povo forme sua opinião e possa livremente pensar e decidir, faz-se necessário o acesso à 

informação e esse acesso é facilitado, sobremaneira, pelos meios de comunicação. A 

informação é, dessa forma, vista como instrumento para a participação popular na condução 

do Estado, servindo, inclusive, como uma forma de controlar o agir estatal, que vem a 

público, muitas vezes, pela imprensa. “Por conseguinte, nesse momento já é possível assentar 

que o direito de informação não é meramente um direito individual, mas constitui pressuposto 

para que outros direitos fundamentais possam ser exercidos de maneira livre e responsável”
30

. 

Para Edilson Pereira de Farias,  

no âmbito da proteção constitucional ao direito fundamental à informação estão 

compreendidos tanto os atos de comunicar quanto os de receber livremente 

informações pluralistas e corretas. Com isso, visa-se proteger não só o emissor, mas 

também o receptor do processo de comunicação
31

. 

Pode-se observar, do texto constitucional, que a proteção à informação vem através da 

garantia de liberdade de pensamento, opinião e expressão, mas também vem por meio de uma 

imposição negativa ao próprio Estado, que deve se abster de censuras ou vedações à liberdade 

de informação, conforme se depreende do art. 220: 

Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob 

qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o 

disposto nesta Constituição. 
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§ 1º - Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena 

liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, 

observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV. 

§ 2º - É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. 

Tratando-se especificamente do direito de informar, cumpre ressaltar que ele deve ser 

exercido com responsabilidade, conforme elucida José Afonso da Silva: 

A liberdade de informação não é simplesmente a liberdade do dono da empresa 

jornalística ou do jornalista. A liberdade destes é reflexa no sentido de que ela só 

existe e se justifica na medida do direito dos indivíduos a uma informação correta e 

imparcial. A liberdade dominante é a de ser informado, a de ter acesso às fontes de 

informação, a de obtê-la. O dono da empresa e o jornalista têm um direito 

fundamental de exercer sua missão de informar ao público os acontecimentos e 

idéias, mas sobre ele incide o dever de informar à coletividade de tais 

acontecimentos e idéias, objetivamente, sem alterar-lhes a verdade ou esvaziar-lhes 

o sentido original, do contrário, se terá não informação, mas deformação.
32

 

Além da responsabilidade que deve constar do ato de informar, deve-se ter em mente que 

a titularidade da liberdade comunicativa e da imunidade à censura prevista pela Carta Magna 

de 1988 pertence à sociedade, e não aos meios de comunicação ou empresas jornalísticas. 

Nesse sentido: 

[...] não podemos perder de vista que a liberdade de comunicação social e, 

sobretudo, a imunidade à censura constituem um direito fundamental do homem. 

Por consequência, a sua titularidade não reside nas empresas de comunicação, que 

apenas têm a sua fruição imediata, devendo exercê-la em nome da sociedade que, 

como bem assinalam Eros Roberto Grau e Luiz Gonzaga de Mello Belluzzo, é real 

titular da garantia de tal imunidade [...]
33

 

O direito de informar, aqui centralizado em seu exercício pelos meios de comunicação, 

está intrinsecamente ligado à liberdade de expressão, mas seu exercício pela imprensa deve 

ser responsável e vinculado ao interesse social.
34

 

O direito de ser informado, um outro viés do direito geral à informação, pode ser definido 

como a garantia de acesso à informação, a faculdade de busca-la sem que haja empecilho. Tal 

direito também não é absoluto, sendo limitado quando diante de assuntos cujo sigilo seja 

indispensável à segurança da sociedade e do Estado, pertinentes à vida e intimidade de outrem 

ou relacionados a processos envolvidos em segredo de justiça. Embora não seja esse o foco do 
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presente trabalho, cumpre enfatizar que o ordenamento infraconstitucional, com a Lei 12.527, 

de 18 de novembro de 2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação, ratificou o direito 

de ser informado no que pertine às informações públicas, em poder do Estado ou a ele 

referentes.  

O art. 5º , XIV, dispõe que “é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o 

sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional”. Referido inciso aponta para uma 

diferenciação do direito de se informar. Ao tratar do “sigilo da fonte”, o constituinte 

direcionou a última parte do artigo aos jornalistas. Jorge Miranda discorre sobre tal 

diferenciação: 

Nos cidadãos em geral, o direito de se informar surge, antes de mais, como um 

direito negativo, o direito de não terem impedimentos, ou de não sofrerem sanções 

por procurarem informação. Para os jornalistas, não é apenas um direito negativo; é 

também um direito positivo, e nesta dupla vertente justamente vai encontrar-se o 

direito de acesso às fontes de informação (como antecedente do direito de informar) 

para depois poderem informar.
35

 

Stroppa conclui, ainda, que “o direito dos jornalistas ao sigilo profissional é justificado na 

exata medida em que o direito de se informar para os jornalistas assume a posição de 

verdadeiro antecedente lógico para que possam desenvolver seu próprio trabalho”
36

. No 

entanto, tal garantia conferida aos jornalistas não isenta tais profissionais de se 

responsabilizarem pela notícia divulgada, sendo tal responsabilidade, inclusive, o foco do 

presente trabalho. 

Feita a ressalva acerca do direito de se informar do jornalista, a Constituição Federal 

consagrou ainda o acesso às informações pessoais, no art. 5º, inciso LXXII, garantida por uma 

ação específica de Habeas Data, que permite o acesso, a retificação e o acréscimo de 

informações pessoais nos registros públicos. Assim, o direito de ser informado consiste não só 

na prerrogativa dos indivíduos de obterem informações do Estado, mas também na faculdade 

de buscar informações por meio dos meios de comunicação de massa. Conforme já 

mencionamos, a própria cidadania e a democracia são fomentadas por meio do fornecimento 

de informações pelos mais diversos meios de comunicação. 
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O status de direito fundamental conferido ao direito à informação e à comunicação 

(notadamente o direito de informar a liberdade de expressão) em si não leva ao seu exercício 

de forma absoluta. Tais direitos são relativos, principalmente se considerarmos que eles 

conflitam, muitas vezes, entre si. Isso acontece bastante no exercício da liberdade de 

expressão, quando realizada por jornalistas, que acabam, em sua atividade chocando-se com 

direitos da personalidade, também assegurados constitucionalmente.  

2.4 Direitos da personalidade conexos à liberdade de imprensa 

Os direitos da personalidade são aqueles inerentes ao homem, pelos seus elementos 

físicos, intelectuais ou morais, que não são traduzidos ou resumidos à pecúnia. 

A concepção dos direitos da personalidade apóia-se na idéia de que, a par dos 

direitos economicamente apreciáveis, destacáveis da pessoa de seu titular, como a 

propriedade ou o crédito contra um devedor, outros há, não menos valiosos e 

merecedores da proteção da ordem jurídica, inerentes à pessoa humana e a ela 

ligados de maneira perpétua e permanente. São os direitos da personalidade, cuja 

existência tem sido proclamada pelo direito natural, destacando-se, dentre outros, o 

direito à vida, à liberdade, ao nome, ao próprio corpo, à imagem e à honra. 
37

 

Maria Helena Diniz conceitua os direitos da personalidade como sendo direitos 

subjetivos da pessoa de defender sua integridade física, intelectual e moral
38

.  

Assim, os direitos inerentes ao homem, segundo Carlos Roberto Gonçalves, ganharam 

destaque com a Constituição Federal de 1988, que dispõe, no inciso X do art. 5º, que “são 

invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito 

à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. 

O Código Civil de 2002, no mesmo sentido, também resguardou os direitos da 

personalidade, dedicando a eles os artigos de 11 a 21 (Título I, capítulo II), dispondo inclusive 

sobre ameaça ou lesão a esses direitos tutelados constitucional e civilmente. Com efeito, 

estabelece o art. 12 que “pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da 

personalidade, e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei”. O 

diploma civil e a proteção nele empreendida aos direitos da personalidade são fundamentais à 

caracterização da responsabilidade civil da Imprensa, assunto que será tratado no Capítulo 2 

deste trabalho. 
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Dentre os direitos inerentes ao homem, o direito à imagem, à honra e à privacidade são os 

que mais se relacionam com a atividade jornalística, que constantemente faz denúncias e 

noticia fatos, que podem envolver pessoas públicas ou não. São esses direitos que geralmente 

se chocam quando há excesso no exercício do direito de informar e da liberdade de expressão, 

que repise-se, não é absoluta, devendo coexistir com os demais direitos assegurados. 

Primeiramente, o direito à honra envolve o bom nome, a boa fama, a reputação de um 

indivíduo face aos seus semelhantes, bem como a visão que o indivíduo tem de si mesmo: sua 

auto-estima e o sentimento sobre seu próprio valor moral ou social. A honra é, dessa forma, 

um “direito inato, natural e universal da pessoa humana, cujo conteúdo está não só no 

sentimento e consciência de ser digno, mas também na estima e na consideração moral dos 

outros.”
39

. A tutela da honra opera-se na esfera constitucional (art. 5º, X, CF/88), na esfera 

civil (CC, art. 1547) e na esfera penal (CP, arts. 138-140). 

Já o direito à imagem visa tutelar a representação exterior e pública da pessoa, assegurar 

proteção aos elementos que personificam o indivíduo física e moralmente. Sua proteção em 

nível constitucional está expressa no art. 5º, incisos V e X. Nos termos do art. 20 do Código 

Civil, é proibida a exposição ou utilização da imagem de alguém, sem prejuízo da indenização 

que couber em caso de ofensa à honra, a boa fama ou respeitabilidade, ou se se destinarem a 

fins comerciais. Tal exposição pode, obviamente, ser autorizada pelo detentor da imagem. 

A intimidade e a vida privada, assim como a honra e imagem, são também invioláveis, 

sendo definidas como o “conjunto de informação acerca do indivíduo que ele pode decidir 

manter sob seu exclusivo controle, ou comunicar, decidindo a quem, quando, onde e em que 

condições, sem isso poder ser legalmente sujeito”
40

. É, portanto, a tutela dos aspectos 

particulares e íntimos da pessoa, que não pode ser violada em seu lar, sua família, sua 

correspondência. São os aspectos da vida do indivíduo, confidências, dados pessoais, 

costumes, negócios, etc, que ele quer manter longe da curiosidade alheia e de eventual  

divulgação. 

Os direitos da personalidade acima elencados não são os únicos a se relacionar com a 

atividade da imprensa. No entanto, é pacífico que são os mais conflitantes com a liberdade de 
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expressão, quando exercida pelos meios de comunicação. O estudo da responsabilidade civil 

de tais meios exige, portanto, uma breve análise dos direitos supracitados. 

Tendo em vista que o presente trabalho visa verificar de que forma se dá a 

responsabilidade civil da imprensa, faz-se necessário elucidar algumas questões acerca de seu 

papel social. A que se destina e que obrigações devem cumprir jornalistas, meios de 

comunicação e empresas? 

2.5  Função social da mídia 

O trabalho da Imprensa, termo aqui usado em sentido lato, visto que a comunicação 

atualmente não se desenvolve apenas em formato impresso, provoca emoções em seus 

destinatários, gera referências que serão retomadas inclusive pela História, seja pela notícia 

em si, seja pela fotografia, seja pela opinião contida. Há muita discussão sobre o fazer 

jornalístico, porque, se de um lado os meios de comunicação cumprem uma função de 

informar, por outro essa informação pode não ser veiculada com a palavra mais adequada ou 

com a imagem mais correta. Se de um lado o jornal ajuda a localizar bandidos, por outro 

veicula matérias que contém detalhes de ações criminosas, podendo ser uma “escola para o 

crime”. Daí surge a indagação: qual a função social da imprensa? Qual a responsabilidade 

social do jornalista?  

Vivemos no que se chama hoje “sociedade da informação”, o que torna relevante o papel 

social do jornalismo e de seus profissionais na divulgação dos fatos e nos debates de interesse 

público. Como instituição basilar da democracia, a imprensa deve servir de instrumento ao 

exercício da cidadania, fazendo um “controle social” do Estado e levando ao conhecimento 

geral assuntos de interesse público. O papel e a função social da imprensa não se esgotam na 

exposição de um tema nas páginas de um jornal. É preciso que essa exposição atente para o 

contraditório, para o zelo e a devida apuração das informações, para a veracidade, para a 

garantia da pluralidade de vozes. É da credibilidade que o Jornalismo vive. 

A função jornalística, não se pode negar, cumpre mais que uma finalidade 

informativa. Forma, a rigor, a consciência de uma comunidade. Quando menos, a 

tanto concorre, de forma decisiva. Forja valores culturais e sociais, divulgando e 

estimulando a produção artística, literária, econômica, fomentando a relação entre 

povos e países.
41
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Ademais, não se pode olvidar que a Imprensa presta um serviço público, uma vez que 

requer concessão, permissão e autorização para serviço de radiodifusão sonora e de sons e 

imagens. Assim, deve atender também a uma finalidade pública, visando sempre o bem da 

coletividade.  

A atuação dos meios de comunicação e de seus profissionais deve pautar-se pela 

Constituição Federal, pelas leis infraconstitucionais, a exemplo do Código Civil, e também 

pelo Código de Ética dos Jornalistas, que dispõe o que deve ou não ser feito pelos membros 

da categoria. Deve, ainda, obedecer a alguns deveres, quais sejam: dever geral de cuidado, 

veracidade e pertinência. O dever geral de cuidado impõe ao jornalista a tarefa de examinar 

todas as versões de um fato, abstendo-se de  promover juízo de valor e de lesar alguma das 

partes envolvidas no fato noticiado. O dever de veracidade denota a necessidade de perseguir 

a verdade ao trabalhar a divulgação de informações, o que é expresso no Código de Ética dos 

Jornalistas, em seu art. 4º, segundo o qual “O compromisso fundamental do jornalista é com a 

verdade no relato dos fatos, deve pautar seu trabalho na precisa apuração dos acontecimentos 

e na sua correta divulgação”
42

. Já o dever de pertinência é relativo ao nexo causal entre o fato 

e a notícia veiculada, bem como a adequação à divulgação de referida notícia. 

Conclui-se, portanto, que a liberdade de expressão, quando exercida através dos meios 

de comunicação de massa, não é absoluta, sofrendo limitações legais e profissionais. A 

imprensa tem como função social informar e auxiliar na formação da consciência das pessoas, 

algo indispensável à democracia. Essa responsabilidade, no entanto, muitas vezes não é 

atingida, visto que a informação é “produzida” por empresas jornalísticas que, a despeito de 

sua função diferenciada, também visam auferir lucro. A informação, acrescente-se, também 

tem valor mercadológico, sendo selecionada de acordo com os critérios das empresas. A 

circulação da notícia não é livre de amarras e obedece aos chamados critérios de 

noticiabilidade
43

. Christa Berger define a noticiabilidade a partir de três aspectos: a notícia 

deve caber no espaço no espaço físico do jornal, o leitor deve apreciar e o anunciante, 

sustentação financeira do jornal, aprovar. O conceito de Berger evidencia o caráter 

mercadológico dos meios de comunicação: 
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Neste enunciado encontram-se os indicadores para a compreensão do jornalismo: os 

vínculos com o mercado – dos patrocinadores e dos consumidores – e a equação do 

vivido num espaço editável. Alguns jornais tendem a uma postura mais 

independente e, assim, menos submetidos à intenção de lucro e ao compromisso 

com o poder. Porém, a tendência predominante e que veio se acentuando ao longo 

do desenvolvimento do capitalismo é sua função mercadológica e o estreitamento de 

seus vínculos com o poder econômico e público
44

. 

A função social da mídia encontra obstáculos no supracitado caráter mercadológico da 

informação. As empresas buscam vender e são sustentadas por seus anunciantes, o que gera 

um comprometimento no conteúdo e na linha editorial das notícias. Há um claro dilema entre 

o ético e financeiro, entre a informação e a necessidade de vendas, entre a apuração ideal e o 

“furo jornalístico”. 

O uso irresponsável do vernáculo ou da imagem e o modo de pautar as informações do 

ponto de vista político e ideológico leva a inúmeros processos judiciais, notadamente por 

danos morais, assunto que trataremos mais adiante. “A má redação faz vítimas. E ser 

jornalista não é só saber escrever – é antes saber “como” escrever – a arte e a técnica de bem 

empregar as palavras.”
45

 

Dessa forma, os danos causados pela atividade midiática passam, antes, pelo desrespeito à 

essa função social da imprensa.  

2.6 A (inconstitucional) Lei 5.250/67 – Lei de Imprensa 

Em 1964 teve início no Brasil a ditadura militar. Sob o pretexto de livrar o país do 

comunismo e restaurar a democracia, foi instaurado o regime militar, fundamentado na edição 

dos chamados Atos Institucionais, que consistiam em instrumentos de restrição de liberdades 

e perseguição aos adversários do regime. O AI – I não mostrou, de forma imediata, a que 

veio, tendo inclusive data para deixar de valer. A medida que o regime foi se instalando, 

diversos parlamentares tiveram seus mandatos cassados e seus direitos políticos suspensos. 

Dirigentes de entidades sindicais e estudantis foram perseguidos e o meio rural também sofreu 

uma violenta repressão. 

Todas essas indicações não chegam a dar conta do clima de medo e das delações que 

gradativamente foram se instalando no país. Em junho de 1964, o regime militar deu 

um passo importante o controle dos cidadãos, com a criação do Serviço Nacional de 

Informações (SNI). Seu principal idealizador e primeiro chefe foi o General Golberi 
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do Couto e Silva. O SNI tinha como principal objetivo expresso “coletar e analisar 

informações pertinentes à segurança nacional, à contra-informação e à informação 

sobre questões de subversão interna”.
46

 

O AI-I determinou a “eleição” indireta de um novo presidente da República realizada pelo 

Congresso Nacional. Em abril de 1964, o Marechal Humberto Castelo Branco “foi eleito 

presidente”, mantendo o objetivo militar de conter, por via ditatorial, o que chamou de 

ameaça comunista e solidificando os objetivos do Ato Institucional número 1. Durante o 

governo de Castelo Branco foram editados o AI- 2 e o AI-3, que, dentre as medidas, extinguiu 

os partidos políticos, reforçou o poder do presidente e estabeleceu que a eleição para tal cargo, 

bem como para vice-presidente seria realizada pela maioria absoluta do Congresso Nacional, 

em sessão pública e votação nominal. 

Em janeiro de 1967, ainda no governo Castelo Branco, foi aprovada uma nova 

Constituição. Tal aprovação se deu, assim como os demais atos do governo, de maneira 

duvidosa e unilateral, visto que “o Congresso fora fechado em outubro de 1966 e reconvocado 

pelo AI-4 para se reunir extraordinariamente a fim de aprovar o novo texto constitucional”
47

. 

Foi nesse contexto de restrição das liberdades, repressão, controle da população, censura e 

insegurança jurídica que, em fevereiro de 1967, foi sancionada a Lei 5.250/67, a lei de 

imprensa, que visava regular a manifestação de pensamento e de informação. Como se 

percebe, a norma fora criada num momento histórico em que as liberdades eram cerceadas e 

até mesmo a Constituição carecia de alicerce democrático. 

A marca do regime militar ficou impressa na lei, que faz alusão à subversão, em seu art. 

1º, §1º, que dispõe que “Não será tolerada a propaganda de guerra, de processos de subversão 

da ordem política e social ou de preconceitos de raça ou classe.”, e à censura, no mesmo 

artigo, § 2º, segundo o qual  

o disposto neste artigo não se aplica a espetáculos e diversões públicas, que ficarão 

sujeitos à censura, na forma da lei, nem na vigência do estado de sítio, quando o 

Govêrno poderá exercer a censura sôbre os jornais ou periódicos e emprêsas de 

radiodifusão e agências noticiosas nas matérias atinentes aos motivos que o 

determinaram, como também em relação aos executores daquela medida. 

 Após os breves esclarecimentos sobre a origem da Lei de Imprensa, cumpre analisar a 

ADPF que julgou que referida norma não tem guarida diante da Carta Magna. 
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2.7 A ADPF 130 

A argüição de descumprimento de preceito fundamental – a ADPF – é um dos 

instrumentos do controle de constitucionalidade, sendo prevista no artigo 102, § 1º, da 

Constituição Federal. Referido instituto foi introduzido em nosso sistema através da Emenda 

Constitucional n.3/93, que acresceu ao art. 102 o §1º, segundo o qual “§1º - A argüição de 

descumprimento de preceito fundamental decorrente desta Constituição será apreciada pelo 

Supremo Tribunal Federal, na forma da lei”.  

Esse parágrafo foi regulamentado pela lei 9.882, de 3 de dezembro de 1999, que dispõe 

sobre o processo e julgamento da ADPF.  

Através do uso da argüição de descumprimento de preceito fundamental, é possível 

suspender-se, liminarmente ações judiciais ou processos administrativos em curso, 

os quais deverão acatar o decisum da Corte Suprema, a ser proferido no fim do 

processo.
48

 

O alcance da expressão “preceito fundamental” é objeto de divergência doutrinária, uma 

vez que nem a Carta Magna, nem a lei infraconstitucional estabeleceram tal conceito. O 

Supremo Tribunal Federal ainda não se posicionou sobre tal definição, dispondo apenas, em 

alguns casos, o que não é preceito fundamental.
49

 Apenas a título ilustrativo, apresentamos 

algumas considerações de Celso Ribeiro Bastos e Alexis Galiás de Souza Vargas
50

: 

Em que pese o alargamento do espectro dos atos atingidos pelo controle [de 

constitucionalidade], as hipóteses de sua utilização restringem-se drasticamente, em 

relação aos demais instrumentos. Isto porque, ao contrário do que ocorre nas outras 

formas de controle concentrado (exercido através da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade e na Ação Declaratória de Constitucionalidade), em que se 

discute qualquer norma constitucional, na nova hipótese só cabe a ação se houver 

desrespeito a preceito fundamental. Este fator faz uma enorme diferença, pois não se 

trata de fiscalizar a lesão a qualquer dispositivo da que é, sem dúvida, a maior 

Constituição do mundo, mas tão somente aos grandes princípios e regras basilares 

deste diploma. Dentre estes, podemos de antemão frisar alguns que, dada a sua 

magnitude e posição ocupada na Carta, não deixam dúvidas quanto à caracterização 

de fundamentais: a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores 

sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político, a forma federativa de 
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Estado, o voto direito, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os 

direitos e garantias individuais.
51

 

Dessa forma, a ADPF tem por objeto evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, 

resultante de ato do Poder Público e quando for relevante o fundamento da controvérsia 

constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual, municipal, distrital, incluídos os 

anteriores à Constituição (art. 1º, Lei 9.882/99). Cumpre ressaltar que a ADPF pode ter por 

objeto ato anterior à Constituição, o que coloca referida ação como um importante 

instrumento de análise da recepção de lei ou ato normativo. Podem propor argüição de 

descumprimento de preceito fundamental os legitimados para a ação direta de 

inconstitucionalidade, nos termos do art.2º da supracitada lei. 

A ADPF 130/2008, que analisaremos neste trabalho, tem por objeto a lei 5.250/67 (Lei 

de Imprensa), anterior à Constituição Federal, encaixando-se, portanto, no parágrafo único do 

art. 1º da Lei 9.882/99. Referida ADPF foi arguida pelo Partido Democrático Trabalhista e 

objetivava a declaração de revogação de determinados dispositivos da Lei de Imprensa que 

não foram recepcionados pela Constituição Federal de 1988 e à interpretação conforme à 

Constituição de outros artigos da citada lei, bem como visava evitar que disposições legais 

defasadas motivassem a prática de atos administrativos ou judiciais lesivos aos preceitos da 

Carta Magna elencados no art. 5º, incisos IV, V, IX, X, XIII e XIV, e arts. 220 a 223. 

A liminar foi deferida parcialmente pelo relator, Ministro Carlos Ayres Britto, 

determinando que juízes e tribunais suspendessem o andamento de processos e os efeitos de 

decisões judiciais ou de qualquer outra medida que versasse sobre os dispositivos impugnados 

da Lei de Imprensa. Na sessão plenária de 27 de fevereiro de 2008 o STF referendou a 

liminar. 

A ADPF 130 foi, por fim, julgada procedente, tendo sete ministros do Supremo 

considerado que a lei 5.250 era incompatível com o espírito constitucional, três ministros 

considerado que a lei era parcialmente válida e que nem todos os dispositivos estavam 

desatualizados e apenas um ministro entendeu que a norma não ofendia a lei suprema. Dentre 

os argumentos “vencedores” do debate podemos citar a incompatibilidade da lei com os 

tempos democráticos, visto que a lei 5.250 fora editada em 1967, período marcado pela 

restrição de liberdades individuais e pela ditadura militar. 
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Aqui nos interessa traçar um paralelo entre a responsabilidade civil da imprensa com a 

vigência da Lei 5250 e após a procedência da ADPF 130, o que será realizado ao longo do 

próximo capítulo. Portanto, não abordaremos detalhes outros que não pertinentes à 

responsabilidade civil. 
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3  RESPONSABILIDADE CIVIL DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO 

O presente capítulo pretende traçar um paralelo entre a responsabilidade civil dos 

meios de comunicação antes do julgamento da ADPF 130 e, portanto, na vigência da Lei 

5.250/67, e depois de tal julgamento, quando a responsabilização dos meios passou a ser 

regida pelo Código Civil. Para tanto, busca-se elucidar alguns conceitos referentes à 

responsabilidade civil, ao dano moral, à indenização e por fim, destacar como se dá a 

responsabilidade civil dos meios de comunicação. 

A vida em sociedade e o conflito de interesses torna constantes os atentados ao 

patrimônio e a bens imateriais do ser humano. Dessa forma, surge a necessidade de sanar tais 

conflitos e impedir que as lesões fiquem sem reparação. Daí sobressai a ideia da 

responsabilidade civil. 

3.1 Responsabilidade civil 

O termo “responsabilidade” tem origem no latim respondere, que contém uma ideia de 

segurança ou garantia de restituição/ compensação de um bem sacrificado. É utilizado em 

situações em que um ato, fato ou negócio jurídico gerou um dano, devendo, aquele que o 

causou, arcar com suas consequências. A responsabilidade decorre, portanto, da máxima do 

neminem laedere, segundo a qual ninguém deve lesar outrem.  

Inicialmente cumpre esclarecer a distinção entre obrigação e responsabilidade. A 

obrigação é um dever jurídico originário, que se estabelece, por exemplo, quando alguém se 

compromete a prestar serviços a alguém. Já a responsabilidade é a violação de um dever 

jurídico originário, portanto, a violação de uma obrigação, consistindo, dessa forma, em um 

dever jurídico sucessivo.
52

 

Considerando que a responsabilidade define a ideia de que aquele que causou o dano 

deve pagar por ele, passamos a distinguir duas espécies de responsabilidade: a civil e a penal. 

A diferença está na gravidade do dano: enquanto o dano civil é patrimonial ou moral e 

decorre de uma ofensa mais “leve”, o dano penal é mais grave, e dele decorre uma pena, uma 

sanção, visto que o Direito Penal tutela os mais preciosos bens da coletividade. Enquanto na 

responsabilidade civil surge o dever de indenizar e pertence à esfera privada, na 

responsabilidade penal o ofensor responde com a perda, por exemplo, de sua liberdade, 

atingindo a esfera pública e ferindo o interesse de toda a sociedade. A condenação na esfera 
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penal não impede a condenação na esfera civil, de maneira que um mesmo agente pode ser 

responsabilizado civil e penalmente ao mesmo tempo, nos termos do art. 935 do Código Civil: 

“Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar 

mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se 

acharem decididas no juízo criminal.” 

 Em uma definição objetiva, Venosa aponta que “o estudo da responsabilidade civil 

abrange todo o conjunto de princípios e normas que regem a obrigação de indenizar”
53

. No 

mesmo sentido, Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho, afirmam que “a 

responsabilidade civil deriva da agressão a um interesse eminentemente particular, sujeitando, 

assim, o infrator, ao pagamento de uma compensação pecuniária à vítima, caso não possa 

repor in natura o estado anterior de coisas.”
54

. 

A função da reparação civil é evitar injustiças, impedir que aquele que causou uma 

lesão deixe de compensar o lesado. Serve, portanto, para manter o equilíbrio social. No caso 

da reparação civil, o objetivo é retomar o equilíbrio econômico-social existente antes da 

ocorrência do dano. Três funções são atribuídas ao instituto da reparação civil: compensatória 

do dano à vítima, punitiva do ofensor e desmotivação social da conduta lesiva. Na primeira 

função, temos a finalidade básica da reparação civil: a tentativa de retorno ao status quo ante 

e minimizar as mudanças sofridas pelo ofendido. Não sendo possível, resolve-se em uma 

indenização. O valor da reparação deve ser equivalente ao bem perdido ou compensatório ao 

direito, nos casos em que ele não pode ser estimado pecuniariamente. Já a punição do ofensor 

visa chamar a atenção do agente para o dano, incentivando uma cautela maior quando da 

prática de seus atos. A terceira função é a ampliação da segunda: na medida em que a 

sociedade toma conhecimento da punição do ofensor é incentivada a não incidir na mesma 

conduta. A terceira função é, portanto, socioeducativa.
55

 

Esse dever de reparar pode decorrer: a) do descumprimento de uma obrigação 

previamente avençada entre as partes, quando se dará a chamada responsabilidade contratual; 

b) do descumprimento de um dever legal, sem que haja nenhum vínculo jurídico entre o 
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causador do dano e o ofendido, quando se dará a responsabilidade extracontratual, também 

chamada de aquiliana. A primeira espécie, contratual, é disciplinada no art. 389 e seguintes e 

395 e seguintes do Código Civil. A segunda, extracontratual ou aquiliana, é regulada no art. 

186 e seguintes e 927 a 954 do Código Civil. Essa divisão não é aceita de maneira uniforme. 

Pondera Carlos Roberto Gonçalves: 

Há quem critique essa dualidade de tratamento. São os adeptos da tese unitária ou 

monista, que entendem pouco importar os aspectos sob os quais se apresente a 

responsabilidade civil no cenário jurídico, pois uniformes são os seus efeitos. De 

fato, basicamente as soluções são idênticas para os dois aspectos. Tanto em um 

como em outro caso, o que se requer, em essência, para a configuração da 

responsabilidade são estas três condições: o dano, o ato ilícito e a causalidade, isto é, 

o nexo de causa e efeito entre os primeiros elementos.
56

 

A posição acima exposta é dominante na doutrina, mas no Brasil tem sido acolhida a 

tese dualista ou clássica, que privilegia a divisão da responsabilidade civil em contratual e 

extracontratual. A responsabilidade civil dos meios de comunicação se encaixa na segunda 

espécie, aquiliana, visto que não há nenhum vínculo jurídico entre o meio, a imprensa, e o 

ofendido, geralmente personagem de uma notícia ou matéria jornalística.  

Outra divisão comum no estudo da responsabilidade é a que estabelece a existência de 

dois tipos: a responsabilidade objetiva e a responsabilidade subjetiva. A primeira trata-se de 

uma reparação que independe da aferição de culpa do agente. “Esta pode ou não existir, mas 

será sempre irrelevante para a configuração do dever de indenizar”
57

. As teorias da 

responsabilidade objetiva são fundadas  no risco da atividade exercida pelo agente, a exemplo 

da atuação do Estado, que é responsabilizado, em regra, de forma objetiva, uma vez que deve 

suportar os riscos decorrentes da atividade administrativa. Outros exemplos estão nos artigos 

936, 937 e 938 do Código Civil, que tratam, respectivamente, da responsabilidade do dono do 

animal, do dono do prédio em ruína e do habitante da casa da qual caírem coisas. Cumpre 

alertar que, embora prescinda do elemento culpa, a responsabilidade objetiva requer ainda um 

elo entre a conduta daquele que deverá indenizar e o dano por ele causado. Já a segunda, 

responsabilidade subjetiva, tem como pressuposto a culpa lato sensu, ou seja, o dolo ou a 

culpa propriamente dita. É a regra geral, conforme lição de Carlos Roberto Gonçalves: “O 

Código Civil brasileiro, malgrado regule um grande número de casos especiais de 

responsabilidade objetiva, filiou-se como regra à teoria “subjetiva”. É o que se pode verificar 
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no art. 186, que erigiu o dolo e a culpa como fundamentos para a obrigação de reparar o 

dano.”
58

. Ainda sobre a distinção subjetiva e objetiva, Reale apud Gonçalves: 

Responsabilidade subjetiva, ou responsabilidade objetiva? Não há que fazer essa 

alternativa. Na realidade, as duas formas de responsabilidade se conjugam e se 

dinamizam. Deve ser reconhecida, penso eu, a responsabilidade subjetiva como 

norma, pois o indivíduo deve ser responsabilizado, em princípio, por sua ação ou 

omissão, culposa ou dolosa. Mas isto não exclui que, atendendo à estrutura dos 

negócios, se leve em conta a responsabilidade objetiva. Este é um ponto 

fundamental.
59

 

Em síntese: a reparação subjetiva, com a aferição de culpa, é a regra geral em nosso 

ordenamento, enquanto a reparação objetiva, que independe de elemento subjetivo, só será 

aplicada nos casos previstos em lei. Para adentrar na responsabilidade civil dos meios de 

comunicação faz-se necessário conhecer, além das espécies de responsabilidade, seus 

pressupostos, os elementos que o compõem, o que será feito a seguir. 

3.2 Elementos da responsabilidade civil 

Reza o Código Civil, em seu art. 186, que “aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito”. A partir desse dispositivo, que consagra a regra 

referente à responsabilidade aquiliana, apontam-se os elementos essenciais da 

responsabilidade civil, a saber: ação ou omissão, culpa ou dolo do agente, relação de 

causalidade e dano experimentado pela vítima. Maria Helena Diniz pondera que a 

caracterização da responsabilidade civil padece de imprecisão doutrinária. Optou-se, aqui, 

pelo estudo baseado em três pressupostos: conduta, dano e nexo causal, adotados pela 

supracitada autora.
60

. Urge analisar ainda um quarto pressuposto, a culpa, visto que a 

responsabilidade da imprensa requer tal elemento para restar configurada. 

3.2.1 Ação ou omissão: a conduta 

A configuração da responsabilidade civil depende da presença de alguns pressupostos. 

Um deles é a conduta humana, que pode ser positiva (ação) ou negativa (omissão). Um fato 

natural pode até causar dano, mas não podendo ser atribuído ao homem não gera 

responsabilidade civil. Segundo Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho: 
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Trata-se, em outras palavras, da conduta humana, positiva ou negativa (omissão), 

guiada pela vontade do agente, que desemboca no dano ou prejuízo. [...] O núcleo 

fundamental, portanto, da noção de conduta humana é a voluntariedade, que resulta 

exatamente da liberdade de escolha do agente imputável, com discernimento 

necessário para ter consciência daquilo que faz.
61

 (grifos no original) 

Insta salientar que a voluntariedade a que se refere a doutrina não tem relação alguma 

com intenção de causar o dano, e sim com a consciência acerca da prática da ação em si. A 

intenção de causar o dano é situação analisada quando se trata de caracterizar a presença do 

dolo ou da culpa, elemento aferido quando se considera especificamente a responsabilidade 

subjetiva. 

No mesmo sentido, Cavalieri Filho: 

Entende-se, pois, por conduta o comportamento humano voluntário que se 

exterioriza através de uma ação ou omissão, produzindo consequências jurídicas. A 

ação ou omissão é o aspecto físico, objetivo, da conduta, sendo a vontade o seu 

aspecto psicológico, ou subjetivo.
62

 

A ação pode ser descrita como uma conduta positiva, um fazer que gera dano a 

alguém. Já a omissão é uma abstenção, uma falta, um “não fazer” que prejudica alguém. A 

omissão adquire relevância jurídica, tornando o omitente responsável,  

[...] quando este tem dever jurídico de agir, de praticar um ato para impedir o 

resultado, dever, esse, que pode advir da lei, do negócio jurídico ou de uma conduta 

anterior do próprio omitente, criando o risco da ocorrência do resultado, devendo, 

por isso, agir para impedi-lo.
63

 

A conduta, para gerar a necessidade de reparação civil, não precisa ser 

necessariamente ilícita, havendo que se falar em responsabilidade por ato lícito em diversos 

casos, a exemplo do art. 927, parágrafo único, e 931 do Código Civil: 

Art. 927. (omissis) 

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, 

nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida 

pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.  

(...) 

Art. 931. Ressalvados outros casos previstos em lei especial, os empresários 

individuais e as empresas respondem independentemente de culpa pelos danos 

causados pelos produtos postos em circulação. 
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O elemento analisado a seguir é também  imprescindível à caracterização do dever de 

indenizar. 

3.2.2 O Dano 

O dano ou prejuízo é elemento indispensável à configuração da responsabilidade civil. 

Nos casos de responsabilidade contratual, o simples inadimplemento e descumprimento do 

que foi avençado pressupõe o dano. Assim, qualquer que seja a modalidade de 

responsabilidade é fundamental a ocorrência do prejuízo para que surja o dever de indenizar.  

Antigamente não se admitia o ressarcimento do dano moral e o conceito de dano 

estava restrito a um prejuízo patrimonial. A doutrina moderna, no entanto, em consonância 

com o que vem sendo decidido nos tribunais, passou a considerar insuficiente a restrição do 

dano apenas à esfera patrimonial, passando o dano moral a ser amplamente estudado. 

Conceitua-se, então, o dano como sendo a subtração ou diminuição de um bem 

jurídico, qualquer que seja a sua natureza, quer se trate de um bem patrimonial, quer 

se trate de um bem integrante da própria personalidade da vítima, como a sua honra, 

a imagem, a liberdade etc. Em suma, dano é lesão de um bem jurídico, tanto 

patrimonial como moral, vindo daí a conhecida divisão em dano patrimonial e 

moral.
64

 

 Para que o dano seja indenizável, são necessários alguns requisitos: a) a violação de 

um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica; b) a 

certeza do dano (somente o dano efetivo obriga uma compensação. Dano certo não se 

confunde com dano que apresente uma fácil mensuração econômica. Na lição de Maria 

Helena Diniz: “ (...) a certeza do dano refere-se à sua existência, e não à sua atualidade ou ao 

seu montante”
65

); c) a subsistência do dano (o dano deve subsistir no momento em que é 

exigido em juízo. Se aquele que causou dano já o reparou, obviamente, o dano não subsistirá). 

Esses são os requisitos apontados pela doutrina de Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona, que não 

excluem os demais requisitos listados por outros doutrinadores. 

 O dano é classificado em patrimonial e moral.  

a) Dano material 
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O dano material é aquele que afeta o conjunto de bens do ofendido, é a “lesão aos bens e 

direitos economicamente apreciáveis do seu titular”
66

, também chamado de dano patrimonial. 

Cavalieri Filho, ao estabelecer os limites do dano patrimonial, pondera que: 

Nem sempre, todavia, o dano patrimonial resulta da lesão de bens ou interesses 

patrimoniais. (...) a violação de bens personalíssimos, como o bom nome, a 

reputação, a saúde, a imagem e a própria honra, pode refletir no patrimônio da 

vítima, gerando perda de receitas ou realização de despesas – o médico difamado 

perde sua clientela (...).
67

 

 

O art. 402 do Código Civil dispõe que:  “Salvo as exceções expressamente previstas em 

lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o 

que razoavelmente deixou de lucrar”. Assim, o dano material compreende dois aspectos: o 

dano emergente e o lucro cessante. O dano emergente é aquele pode ser de pronto aferido, é a 

efetiva diminuição patrimonial sofrida pela vítima. Já o lucro cessante, como observa Carlos 

Roberto Gonçalves, é “a frustração da expectativa de lucro”
68

, é o que o ofendido 

razoavelmente deixou de ganhar em virtude do dano. O dano emergente e os lucros cessantes 

devem ser comprovados, sob pena de enriquecer e beneficiar indevidamente alguém, 

incentivando a indústria da indenização. Para a correta aferição do que se deixou de ganhar, 

deve imperar o princípio da razoabilidade. Os lucros cessantes não podem ser hipotéticos, sem 

o respaldo de uma situação fática concreta. Nesse sentido, no julgamento do agravo 

regimental
69

, o STJ decidiu que “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se 

no sentido de que, para a concessão de indenização por perdas e danos com base em lucros 

cessantes, faz-se necessária a comprovação dos prejuízos sofridos pela parte”. 

b) Dano Moral 

O debate acerca do dano moral era, em um momento passado, centrado na existência do 

dano moral e na sua possibilidade de cumulação com o dano material. Inicialmente tinha-se a 

fase da irreparabilidade, porque se considerava que o dano moral era inestimável. Aos poucos 

ganhou espaço a ideia de que a indenização visava não colocar um preço na dor, mas 

                                                           
66

 GAGLIANO, Pablo Stolze. PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil, volume 3: 

responsabilidade civil/ Pablo Stolze Gagliano, Rodolfo Pamplona Filho. – 10. Ed. Ver.,atual.e ampl. – São 

Paulo: Saraiva, 2012, p. 86. 
67

  CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade civil.-9.ed. – São Paulo: Atlas, 2010, p. 74. 
68

 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro, volume 4: responsabilidade civil/ Carlos Roberto 

Gonçalves. – 7.ed.- São Palo: Saraiva, 2012, p. 364. 
69

 AGARESP 201102663120 



41 

 

compensar, ainda que de forma pequena, o sofrimento do ofendido, bem como consistia numa 

“espécie de pena privada em benefício da vítima”
70

. 

Posteriormente houve uma segunda fase em que o dano moral foi admitido, desde que não 

cumulado com o dano material, sob a alegação de que este absorvia aquele.  

Atualmente tais questionamentos não têm mais razão de ser, haja vista que a doutrina 

moderna e a jurisprudência são uníssonas em afirmar que o dano moral existe e que sua 

reparação pode perfeitamente se harmonizar com a indenização por danos materiais 
71

. Após a 

Constituição de 1988 o estudo do dano moral ganhou uma maior dimensão, sendo positivada 

sua existência e sua cumulatividade.
72

 

Venosa define o dano moral como o “prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e 

intelectual da vítima” 
73

. Referido dano afeta, portanto, a esfera mais íntima do indivíduo. 

Venosa leciona ainda que é dentro dos direitos da personalidade que se opera a ofensa moral. 

Com relação à configuração do dano moral, Cavalieri Filho leciona que, sendo uma agressão 

à dignidade humana, o dano moral não pode ser caracterizado quando se tratar de mero 

dissabor:  

Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão 

fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do 

nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, 

tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio 

psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o 

dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais 

aborrecimentos.
74

 

Melhor definição é a que estabelece o dano moral como sendo “lesão de bem 

integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, 

causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima”
75

. Cavalieri distingue, 

portanto, o dano em si de sua consequência, que é a dor, o vexame, a humilhação, muitas 

vezes apontada como se fosse o próprio dano moral. 
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O dano moral causado pelos meios de comunicação através de matérias jornalísticas é 

eixo da análise que será empreendida no próximo capítulo. O nexo causal é elemento da 

responsabilidade civil que será analisado a seguir. 

3.2.3 Nexo de causalidade 

Entre o dano e a ação que o causou deve haver uma relação, um vínculo, um nexo 

causal. Do contrário, restaria descaracterizada a responsabilidade civil. “O fato lesivo deverá 

ser oriundo da ação que o produziu, de tal sorte que esta é considerada como sua causa”
76

. 

Assim, verifica-se se o dano restaria configurado caso o fato não ocorresse. Cumpre ressaltar 

que tal fato não precisa, necessariamente, ser a causa imediata do dano, podendo ser 

simplesmente uma condição para que ele ocorra
77

. 

O nexo causal deve ser provado pelo autor da demanda. Três teorias buscam explicar o 

nexo de causalidade. A teoria da equivalência das condições, que considera como causa todo 

acontecimento que fez parte da cadeia de fatos que antecederam o dano. Essa teoria é 

criticada, porque se considera que a investigação das causas seria excessivamente ampliada, 

podendo chegar ao infinito. Nesse sentido, Cavalieri Filho afirma que: 

Critica-se essa teoria pelo fato de conduzir a uma exasperação da causalidade e a 

uma regressão infinita do nexo causal. Por ela, teria que indenizar a vítima de 

atropelamento não só quem dirigia o veículo com imprudência, mas também quem 

lhe vendeu o automóvel, quem o fabricou, quem forneceu a matéria-prima etc.
78

 

A segunda teoria, chamada de causalidade adequada, indica que a causa, além de 

necessária, deve ser a mais adequada e apta a produzir o evento danoso. A causalidade 

adequada considera a relevância dos antecedentes do dano. A crítica dessa teoria se concentra 

no fato de que a apreciação da causa adequada fica a critério do julgador, que pode acabar se 

afastando da situação concreta
79

. A terceira teoria, chamada de teoria da causalidade direta ou 

imediata (também chamada da interrupção do nexo causal ou ainda da causalidade 

necessária), foi desenvolvida por Agostinho Alvim, em sua obra “Da inexecução das 

Obrigações e suas consequências”. Essa teoria, “em sua formulação mais simples, considera 
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como causa jurídica apenas o evento que se vincula diretamente ao dano, sem a interferência 

de outra condição sucessiva”
80

.  

Não há um consenso doutrinário a respeito de qual dessas teorias é adotada no Brasil, 

entendendo alguns pela adoção da causalidade adequada, como Sérgio Cavalieri Filho, e 

outros pela causa direta e imediata, como Carlos Roberto Gonçalves, Pablo Stolze e Rodolfo 

Pamplona. 

3.2.4 A culpa 

Elemento importante quando se trata da aferição da responsabilidade subjetiva, a culpa 

ocorre quando o dano decorre de ação ou omissão voluntária, por negligência ou imprudência, 

como prevê o art. 186 do Código Civil. Se a ação causadora do prejuízo tiver sido 

deliberadamente alcançada, diz-se que houve culpa lato sensu (dolo). Se, no entanto, essa 

ação decorreu do comportamento negligente e imprudente daquele que causou o dano, diz-se 

que houve culpa stricto sensu. 

Segundo a teoria subjetiva, para que a vítima obtenha a reparação do dano, é 

necessário que prove o dolo ou a culpa stricto sensu do agente. “O dolo consiste na vontade 

de cometer uma violação de direito, a culpa, na falta de diligência. Dolo, portanto, é a 

violação deliberada, consciente, intencional, do dever jurídico”
81

. Tanto no dolo quanto na 

culpa há voluntariedade do agente. O que os difere é que, no primeiro caso, o agente já age 

querendo gerar o dano, a conduta ilícita, enquanto no segundo caso a conduta nasce lícita 

“tornando-se ilícita na medida em que se desvia dos padrões socialmente adequados”
82

. Pablo 

Stolze e Rodolfo Pamplona assim dispõem sobre o conceito de culpa: 

“(...) a culpa (em sentido amplo) deriva da inobservância de um dever de conduta, 

previamente imposto pela ordem jurídica, em atenção à paz social. Se esta violação e 

proposital, atuou o agente com dolo; se decorreu de negligência, imprudência ou 

imperícia, a sua atuação é apenas culposa, em sentido estrito.
83
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 Os elementos da culpa, segundo a doutrina de Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona, são: 

voluntariedade do comportamento do agente, previsibilidade, uma vez que só se pode apontar 

a culpa se o dano causado era previsível, e violação de um dever de cuidado.
84

 

3.3 Responsabilidade civil dos meios de comunicação: a vigência da Lei 5.250/67 e o pós - 

ADPF 130 

 A ADPF 130 trouxe inúmeras mudanças ao tratamento jurídico da atividade da 

imprensa. E o que vai reger os eventuais danos causados pela atividade dos meios de 

comunicação? Quais as diferenças práticas levadas a efeito pela referida ADPF? Esses são os 

questionamentos que este tópico busca responder. 

 Não se pode olvidar que as leis refletem, cada uma a sua forma, o momento histórico 

em que são concebidas, uma vez que representam, ou pelo menos deveriam representar, os 

anseios sociais num determinado contexto. A Lei N. 5.250/67, como já foi dito, nasceu sob 

uma ditadura, restando clara a influência do regime ditatorial na elaboração da norma, a 

exemplo da menção clara à modalidades de censura e o uso expressões como atentado “à 

moral e aos bons costumes” (art. 2º) e “subversão da ordem politica e social” (art. 1º, §1º).  

A participação estrangeira era bem restrita, sendo vedada sua propriedade sobre 

empresas jornalísticas, e a o editor e o produtor são mencionados de forma reiterada, recaindo 

sobre eles a responsabilidade pelo conteúdo impresso ou veiculado. No que pertine à 

responsabilidade, a lei estabelece, em seu art. 12, que os abusos cometidos no uso da 

liberdade de expressão e na divulgação de informações serão punidos na forma da lei, 

respondendo os ofensores pelos prejuízos que causarem. A partir daí, a lei enumera diversos 

crimes praticados a partir do uso dos meios de comunicação, dentre os quais podemos citar 

injúria, calúnia e difamação. A lei dedica o capítulo VI (arts. 49 a 57) à responsabilidade civil. 

Nele destacamos o art. 49: 

 Art . 49. Aquêle que no exercício da liberdade de manifestação de pensamento e de 

informação, com dolo ou culpa, viola direito, ou causa prejuízo a outrem, fica 

obrigado a reparar: I - os danos morais e materiais, nos casos previstos no art. 16, 

números II e IV, no art. 18 e de calúnia, difamação ou injúrias;II - os danos 

materiais, nos demais casos. 
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 O art. 49 evidencia, de pronto, que o dano moral é colocado de forma secundária na lei 

de imprensa. A reparação do dano moral está restrita às hipóteses previstas em lei, nos casos 

de: publicação ou divulgação de notícias falsas ou fatos verdadeiros truncados ou deturpados, 

que provoquem desconfiança no sistema bancário ou abalo de crédito de instituição financeira 

ou de qualquer empresa, pessoa física ou jurídica; de sensível perturbação na cotação das 

mercadorias e dos títulos imobiliários no mercado financeiro; na incidência do art. 18, que 

intitula como crime “Obter ou procurar obter, para si ou para outrem, favor, dinheiro ou outra 

vantagem para não fazer ou impedir que se faça publicação, transmissão ou distribuição de 

notícias” e nos casos de calúnia, difamação ou injúria. Observa-se, assim, que a 

responsabilidade civil na lei de imprensa está muito restrita à esfera patrimonial, uma vez que 

a reparação pela ofensa moral só pode ser deferida nos casos supracitados. 

 O polo passivo da ação de responsabilidade civil é ocupado pela pessoa natural ou 

jurídica que explora o meio de informação ou divulgação quando se tratar de publicação ou 

transmissão em jornal, periódico, ou serviço de radiodifusão, ou de agência noticiosa. Nos 

casos de impressos não periódicos, quem responde é o autor do escrito, se nele indicado; ou a 

pessoa natural ou jurídica que explora a oficina impressora, se do impresso não constar o 

nome do autor. Nota-se que o autor do escrito só aparece na ação quando se trata de impresso 

desprovido de periodicidade. No entanto, nos termos do art. 50, a lei assegura uma ação 

regressiva da empresa que explora o meio contra o autor da publicação ou o responsável por 

sua divulgação. Cumpre ressaltar que no ano de 1999, o Superior Tribunal de Justiça editou a 

súmula 221, segundo a qual “são civilmente responsáveis pelo ressarcimento de dano, 

decorrente de publicação pela imprensa, tanto o autor do escrito quanto o proprietário do 

veículo de divulgação”. Assim, a presença do autor do escrito ganhou mais espaço do que o 

que foi dado pela lei 5.250. 

 O jornalista profissional
85

 que cause dano por negligência, imprudência ou imperícia 

era limitada, em cada escrito, aos valores descritos nos incisos do art. 51, ou seja, havia um 
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 O art. 51, parágrafo único, da lei 5.250 define quem seria o jornalista profissional. O Supremo Tribunal 
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teto para o quantum do dano. Embora a capacidade financeira da empresa jornalística seja, em 

geral, bem superior à do profissional que nela labora, a lei também estabelece um teto para a 

reparação, que fica limitada a dez vezes a importância paga pelo jornalista profissional, se seu 

ato for culposo (art. 52). O art. 53 trata do arbitramento do dano: 

Art . 53. No arbitramento da indenização em reparação do dano moral, o juiz terá em 

conta, notadamente: 

        I - a intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, a natureza e 

repercussão da ofensa e a posição social e política do ofendido; 

        II - A intensidade do dolo ou o grau da culpa do responsável, sua situação 

econômica e sua condenação anterior em ação criminal ou cível fundada em abuso 

no exercício da liberdade de manifestação do pensamento e informação; 

        III - a retratação espontânea e cabal, antes da propositura da ação penal ou 

cível, a publicação ou transmissão da resposta ou pedido de retificação, nos prazos 

previstos na lei e independentemente de intervenção judicial, e a extensão da 

reparação por êsse meio obtida pelo ofendido. 

 O limite no arbitramento da indenização foi objeto de reprimenda antes mesmo da 

ADPF 130. O STJ, através da Súmula 281, editada em 2004, estabeleceu que “a indenização 

por dano moral não está sujeita à tarifação prevista na Lei de Imprensa”. 

O supracitado dispositivo estabelece que a retratação antes da propositura de uma ação 

penal ou civil é critério a ser utilizado pelo julgador no arbitramento do dano. Não considera a 

lei que, uma vez publicada ou veiculada uma notícia falsa, a reputação e a honra são 

instantaneamente afetadas, e a retratação não apaga o dano sofrido pela vítima. Um exemplo 

emblemático é o caso que ficou conhecido como Escola Base. Os donos da Escola de 

Educação Infantil Base, na zona sul de São Paulo, foram chamados de pedófilos e, segundo as 

notícias, antes de praticar os atos de pedofilia, os quatro sócios da escola drogavam as 

crianças e as fotografavam nuas. A escola foi depredada pela população revoltada e fechou. 

Os donos sofreram uma série de prejuízos morais, sendo judicialmente comprovado que as 

acusações eram inverídicas e infundadas. Mas a mácula à reputação dos envolvidos já tinha se 

firmado
86

. 

 O art. 56 vaticina que: 

                                                                                                                                                                                     
não impedia ninguém de escrever o jornal e que sua queda representaria um aviltamento da profissão e uma 

vitória das grandes corporações. Dados: 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=109717 
86

 Com informações do portal: 

http://ultimainstancia.uol.com.br/conteudo/noticias/55481/passados+18+anos+professora+da+escola+base+ainda

+nao+sabe+quando+vai+receber+indenizacao.shtml 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=109717
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Art . 56. A ação para haver indenização por dano moral poderá ser exercida 

separadamente da ação para haver reparação do dano material, e sob pena de 

decadência deverá ser proposta dentro de 3 meses da data da publicação ou 

transmissão que lhe der causa. 

Mais uma vez resta estampado o fato de que o dano moral foi preterido na Lei de 

Imprensa, referindo-se o prazo de decadência à reparação por danos morais. O art. 57
87

 

estabelece como deve ser instruída a inicial no caso de responsabilidade por danos morais, 

novamente não sendo mencionados os danos materiais. 

O prazo para defesa do Réu é de cinco dias, podendo ele exercer a exceção de verdade, 

o que ocorre quando o acusado prova que o que foi divulgado ou noticiado é verídico. O 

sigilo da fonte, resguardado constitucionalmente, vinha assegurado no art. 71 nos seguintes 

termos:  

Art . 71. Nenhum jornalista ou radialista, ou, em geral, as pessoas referidas no art. 

25, poderão ser compelidos ou coagidos a indicar o nome de seu informante ou a 

fonte de suas informações, não podendo seu silêncio, a respeito, sofrer qualquer 

sanção, direta ou indireta, nem qualquer espécie de penalidade. 

O art. 75 estabelece que: 

Art . 75. A publicação da sentença cível ou criminal, transitada em julgado, na 

íntegra, será decretada pela autoridade competente, a pedido da parte prejudicada, 

em jornal, periódico ou através de órgão de radiodifusão de real circulação, ou 

expressão, às expensas da parte vencida ou condenada. 

 Assim, a publicação da sentença surge como uma forma de amenizar o dano e tentar 

retornar ao status quo ante. Os dispositivos acima analisados são os que mais interessam à 

análise dos julgados que será empreendida no próximo capítulo. A análise da lei aqui 

realizada não esgota as particularidades da norma, mas objetiva direcionar o leitor para a 

responsabilidade civil dos meios de comunicação. Cumpre apontar que uma das principais 

críticas que se faz à decisão do Supremo Tribunal Federal é a de que a não recepção da Lei de 

Imprensa gerou um vácuo normativo
88

, uma ausência de norma regulamentadora e um 

tratamento inadequado dos abusos cometidos pela imprensa.  
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 O Ministro Marco Aurélio, único que votou pela total improcedência da ADPF, suscitou esse questionamento: 

“Começo por perguntar a mim mesmo: a quem interessa o vácuo normativo?” (ADPF 130-7/DF, página 134, do 

acórdão).  
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 Após a decisão da ADPF 130, que declarou inconstitucional a lei 5.250, a 

responsabilidade dos meios de comunicação passou a ser regida pela legislação já vigente, 

como esclarece a própria ementa da Arguição: “11. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. 

Aplicam-se as normas da legislação comum, notadamente o Código Civil, o Código Penal, o 

Código de Processo Civil e o Código de Processo Penal às causas decorrentes das relações de 

imprensa”
89

. Note-se que a atividade da imprensa passou a ser regida pelas normas aplicáveis 

à toda a sociedade, sem uma lei específica estabelecendo as diretrizes. No campo penal 

ocorreram diversas mudanças, visto que crimes como injúria, calúnia e difamação, que tinham 

tipificação e pena na Lei de Imprensa, passaram a ser julgados pelo Código Penal. 

 Embora resguarde o interesse de ajuizar ação penal e civil referentes ao mesmo fato, o 

Código Civil de 2002 consagrou a independência das esferas, devendo a responsabilidade 

civil ser caracterizada por meio de pressupostos próprios, e não mais como decorrência de 

conduta tipificada como crime, ligação que ocorria na lei 5.250, no art. 49 já citado. A 

responsabilidade civil por dano moral era, na legislação não recepcionada, como já 

mencionado, obrigatoriamente vinculada à responsabilização penal. 

 A responsabilidade civil dos meios de comunicação pode ser aqui caracterizada, sob a 

égide do Código Civil, como extracontratual
90

, visto que decorre principalmente da relação 

entre os veículos comunicativos e pessoas que com ele não têm vínculo obrigacional algum; e 

subjetiva
91

, considerando que é necessária a presença da culpa lato sensu para que surja o 

dever de indenizar e que os meios de comunicação não exercem atividade de risco, como o 

faz o Estado. A base legal da responsabilidade subjetiva consta do art. 186 do Código Civil, 

segundo o qual “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 

violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. 

Referido diploma disciplina ainda, em seu art. 953, que “a indenização por injúria, difamação 

ou calúnia consistirá na reparação do dano que delas resulte ao ofendido”. O art. 953 nada 

mais é que uma repetição do art. 944, que estabelece que a indenização mede-se pela extensão 

do dano. O Código Civil estabelece, assim, que o valor da reparação deve guardar estreita 
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 As relações contratuais dos meios de comunicação serão, obviamente, enquadradas na modalidade de 
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relação com o dano, no que difere da Lei de Imprensa, que estabelecia uma tarifação 

específica para os abusos cometidas pela imprensa. 

 Não se pode deixar de elencar, ainda, como regente da responsabilidade civil da 

imprensa pós-ADP 130, o art. 927, que estabelece a obrigação de indenizar para quem, por ato 

ilícito, causar dano a outrem. É a positivação no neminem laedere. 

 O réu dispõe de quinze dias para apresentar contestação segundo o diploma civil, 

prazo que aumentou se comparado com a Lei 5.250/67. Já a obrigação de publicação da 

sentença, positivada na legislação não –recepcionada, não está reproduzida no Código Civil. 

Assim, cabe à parte pedir e ao julgador determinar, no caso concreto, determinar, como parte 

da reparação do dano, essa publicação. Sobre a parte final do art. 56 da Lei de Imprensa, não 

havendo reprodução por parte da atual legislação, extinguiu-se o prazo decadencial para 

ajuizamento de ação de indenização por danos morais. 

 Em síntese, a atual forma de responsabilização civil dos meios de comunicação 

obedece às regras aplicadas a toda a sociedade. Os arts. 186, 927, 944 e 953 são os principais 

dispositivos aplicáveis à caracterização da obrigação de indenizar. 
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4 ANÁLISE DA JURISPRUDÊNCIA: A RESPONSABILIDADE CIVIL SOB A 

ÉGIDE DA LEI DE IMPRENSA E SOB A DISCIPLINA DO CÓDIGO CIVIL 

DE 2002 

A partir dos conceitos discutidos ao longo deste trabalho, notadamente de liberdade de 

informar, responsabilidade civil subjetiva e função social da imprensa, empreende-se a 

análise da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.  

O corpus foi selecionado através  da ferramenta de busca de jurisprudência disponível 

no site do Superior Tribunal de Justiça
92

, instância escolhida por ser a responsável pela 

“guarda” da legislação infraconstitucional, categoria em que se enquadram tanto a Lei 

5.250/67, como o Código Civil. Utilizando o argumento “responsabilidade civil da 

imprensa” e realizando um corte temporal restrito ao período de 01/01/2006 a 01/07/2013, 

foram encontrados 74 documentos, dos quais 34 não foram objeto de análise, uma vez que 

versavam sobre outros temas ou tratavam exclusivamente de matéria processual, 

principalmente da impossibilidade de reexame fático probatório pelo STJ, positivada na 

súmula 7 da referida Corte. A delimitação temporal foi estabelecida para tornar possível 

analisar a responsabilidade civil sob a égide da Lei de Imprensa e após a não-recepção 

dessa lei pela Constituição Federal, época em que o Código Civil passou a reger a 

responsabilização da imprensa. 

Desse modo, este capítulo decorre da leitura e análise de 40 acórdãos do STJ que 

versam sobre a matéria aqui abordada, sendo 14 datados de quando a Lei de Imprensa 

ainda estava vigente e 26 do período posterior ao julgamento da ADPF 130. Da avaliação 

dos julgados resulta um conjunto de aspectos importantes referentes à atual forma de 

responsabilização civil da imprensa. 

4.1 Análise dos acórdãos antes da ADPF 130 

A seguir, desenvolve-se a análise dos acórdão resultantes de julgamentos 

empreendidos pelo Superior Tribunal de Justiça ainda sob a vigência da Lei de Imprensa. 

4.1.1 A responsabilidade tarifada e o prazo decadencial previstos nos arts. 

51, 52 e 56 da Lei No. 5.250/67 
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Inicialmente insta salientar que, nos acórdãos analisados de período anterior ao 

julgamento da ADPF 130, a incidência de alguns dispositivos já vinha sendo afastada, a 

exemplo do art. 56, caput, que trata do prazo de decadência de três meses para ajuizar ação de 

indenização por dano moral. Nesse sentido, o REsp 655.357/SP
93

, segundo o qual “Monótona 

jurisprudência da Corte afasta a aplicação da decadência prevista na Lei de Imprensa” e o 

REsp 625.023/PE
94

, que utiliza como fundamentação inclusive a súmula 281 do STJ
95

. Os 

arts. 51 e 52, que tratam da tarifação da indenização, também vinham sendo considerados 

como não recepcionados pela Lei de Imprensa, tendência confirmada no julgamento da ADPF 

130. O REsp 579.157/MT explicita essa não-recepção da tarifação antes da declaração de 

inconstitucionalidade da Lei 5.250: 

[...] 4. A responsabilidade tarifada prevista na Lei de Imprensa não foi recepcionada 

pela Constituição de 1988; desse modo, o valor da indenização por danos morais não 

está sujeita aos limites nela previstos, tampouco admissível tarifação anômala, por 

via transversa ou oblíqua, a partir das tabelas praticadas pelo órgão de divulgação, 

para tempo ou espaço, continentes de valores para cuja definição convergem 

múltiplos fatores, alusivos a custos operacionais embutidos na atividade-fim da 

empresa, que nada têm a ver com os que informam a avaliação do dano moral. [...]
96

 

Assim, além de estabelecer a impossibilidade de se aplicar a tarifa pré-definida da lei 

5.250/67, a decisão supracitada preceitua ainda que a indenização deve ser arbitrada com base 

nos critérios que, de fato, guardem relação com a ofensa perpetrada. 

No mesmo sentido e ratificando a impossibilidade de harmonização entre a 

indenização tarifada e a Constituição Federal, o REsp 896.635/MT, explicita que “Não mais 

prevalece a partir da Constituição em vigor, a indenização tarifada, prevista na Lei de 

Imprensa, devida por dano moral, por publicação considerada ofensiva à honra e à dignidade 

das pessoas”
97

. Portanto, vislumbra-se que, antes mesmo da não-recepção da Lei de Imprensa, 

alguns dispositivos já vinham sendo afastados porque totalmente incompatíveis com a nova 

ordem constitucional. 

4.1.2 O polo ativo: a figura pública 
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 REsp 655.357/SP, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 20/03/2007, DJ 30/04/2007, p. 309 
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 REsp 625.023/PE, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2007, DJ 
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 “A indenização por dano moral não está sujeita à tarifação prevista na Lei de Imprensa.” 
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 REsp 579.157/MT, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 

04/12/2007, DJ 11/02/2008, p. 88 
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 REsp 896.635/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/02/2008, DJe 

10/03/2008. 
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O REsp 706.769/RN trata de caso em que prefeita municipal de Mossoró, no Rio 

Grande do Norte, se insurge contra as declarações feitas em rádio local, que afirma que a 

dirigente furou poços em propriedades de fazendeiros ricos em troca de votos e utilizou-se de 

propaganda mentirosa. Consignou-se no acórdão que, embora as pessoas públicas sejam mais 

suscetíveis a críticas, não perdem o direito à honra, que é o limite para a informação. As 

críticas realizadas pelos meios de comunicação não devem ser levianas, porque a esfera 

íntima do indivíduo não pode ser maculada pela notícia. 

A reparação a danos de natureza moral, segundo o REsp 818.764/ES, deve ser efetiva, 

notadamente quando se tratar de figura pública. Referido Recurso ressalta a posição ocupada 

pela figura pública que ocupa o polo ativo da ação, o que pode ser inferido do trecho a seguir: 

A lesão a direitos de natureza moral merece ser rechaçada mediante a fixação de 

indenização que repare efetivamente o dano sofrido, notadamente quando se trate de 

autoridade pública ocupante de cargo relevante na estrutura do Poder Judiciário 

Estadual, de modo que o patamar mantido pelo Tribunal a quo merece ser 

prestigiado.
98

 

 A figura pública, na vigência da Lei de Imprensa, é considerada de forma diferenciada 

para efeito de  julgamento do recurso, como se pode inferir dos acórdãos analisados. 

4.1.3 Legitimidade passiva 

Além dos dispositivos que tratam da tarifação e da decadência, o artigo referente a 

legitimidade passiva da ação de indenização também foi motivo de discordâncias, havendo 

acórdão diferindo do estabelecido no art. 49, § 2º, Lei 5.250/67 : 

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL – DIVERGÊNCIA 

JURISPRUDENCIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL – LEI DE IMPRENSA (n. 

5.250/67, art. 49, § 2º) – DANOS MORAIS – PÓLO PASSIVO – PESSOA FÍSICA 

OU JURÍDICA – POSSIBILIDADE – Escolha do autor, tanto contra a empresa 

titular do veículo de comunicação, como ao jornalista ou contra aquele que a tanto 

deu margem – RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 

(REsp 210.961/SP, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, QUARTA TURMA, julgado 

em 21/09/2006, DJ 12/03/2007, p. 234) 

 Ademais, como já mencionado, ainda durante a vigência da Lei No. 5.250/67 foi 

editada a Súmula 221 do STJ, que foi de encontro ao disposto na Lei de Imprensa e 

estabeleceu a legitimidade passiva do autor/jornalista responsável pela matéria. 
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4.1.4 As fontes 

As fontes utilizadas pelos jornalistas e meios de comunicação para a obtenção das 

informações divulgadas não ganharam espaço nos acórdãos analisados antes do julgamento da 

ADPF 130, nem mesmo para respaldar a conduta do profissional. No entanto, mais adiante, 

vai-se tratar dessa questão e ficará demonstrado que para o egrégio Superior Tribunal de 

Justiça as fontes ganham um outro status jurídico no período pós-ADPF 130. 

4.1.5 O Direito de Resposta 

Com relação ao direito de resposta, instituto detalhado na lei de imprensa, o REsp 

296.391/RJ traz dois pontos importantes. O primeiro diz respeito ao pedido de reconvenção 

realizado pela empresa-ré que, tendo ofendido o Autor acusando-o de criar associação 

envolvida com o tráfico de entorpecentes, também teve seu direito violado na medida em que 

o Demandante, no uso de seu direito de resposta, ultrapassou os limites do referido instituto, 

criado não como forma de vingança, mas para possibilitar  a “retificação da publicação 

anterior, com vistas à elucidação dos fatos divulgados e correção de erros ou acusações 

infundadas”
99

. Outro ponto a se destacar nessa decisão é o fato de que o Autor não usou o 

direito de resposta para negar o fato que lhe era imputado. Ademais, a simples 

reprovabilidade da conduta atribuída ao Demandante pelo veículo de comunicação e constante 

da argumentação do acórdão não deveria, por si só, ensejar a indenização. O tráfico de 

entorpecentes é matéria de nítido interesse social e, se o veículo envolve o nome de alguém, 

deve ser levado em conta se a informação é verdadeira ou não. O meio de comunicação tem 

como função exercer o controle social do Estado, noticiar e levar ao público informações de 

seu interesse. Não pode, por exercer sua função, ser punido, a menos, obviamente, que a 

informação seja falsa ou fornecida sem provas, sem apuração e de maneira irresponsável. É o 

que preceitua o REsp 655.357/SP, segundo o qual “estando a narrativa conforme à realidade, 

avaliando a prova dos autos, não há espaço para a obrigação de indenizar”
100

. 

4.1.6 Elemento de responsabilidade civil: a conduta (do jornalista) e a 

espécie de responsabilidade civil aplicada 
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O corpus analisado relativiza o direito de informação, já que ele não pode servir de 

pretexto para que outros direitos, como os da personalidade, sejam cerceados, e nem pode 

ofender a dignidade da pessoa humana, senão vejamos: 

[...]1. 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 fundamento 

constitucional da dignidade da pessoa humana. [...]
101

 

 Acerca da liberdade de informação, há ainda menção ao dever de veracidade do 

jornalista, abordado no capítulo um, e o juízo de que a relevância da informação não 

consiste apenas em sua veracidade. Nesse sentido, o REsp 896.635/MT
102

: 

A liberdade de informação deve estar atenta ao dever de veracidade, pois a falsidade 

dos dados divulgados 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. 

 É comum a Corte valorar a atividade jornalística, utilizando a qualidade da informação 

em debate e a própria função social do jornalismo para verificar se houve ou não abuso na 

liberdade de informar. No decisum supracitado, considerou-se que restou caracterizado o 

abuso na liberdade de expressão, uma vez que não há interesse público em conhecer a 

identidade de vítima de crime sexual: 

- A vítima de crime contra o costume tem o direito de não perpetuar seu sofrimento. 

Se opta por não oferecer a queixa e tampouco a representação que a lei lhe faculta, 

evidentemente não há interesse social na apuração dos fatos e tampouco na 

exposição pública de seu nome. Se o crime contra o costume se encontra sujeito à 

ação penal pública, se a vítima ofereceu a queixa ou a representação, não por isso 

deixará de passar pelos constrangimentos da apuração dos fatos, do sofrer contínuo. 

Não se pode presumir tampouco que, por tais motivos, se torne conveniente a 

exposição pública de seu sofrer, para além dos autos do inquérito ou do processo 

criminal. 

- Não há qualquer interesse público no conhecimento da identidade da vítima do 

crime de estupro, havendo aí abuso da liberdade de informação.
103

 

Nesse sentido, decidiu o STJ que o jornalista não tem a obrigação de se certificar da 

legalidade de atos administrativos antes de divulgar uma notícia decorrente de tais atos. 
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Trata-se de caso em que houve uma apreensão de produtos farmacêuticos que teve como 

base erro da Administração
104

. Uma questão relevante e não suscitada no acórdão é que, 

embora não precise investigar a legalidade de um ato administrativo, que, inclusive, 

reveste-se de presunção de legalidade, o veículo que noticiou o ato deve, por uma questão 

ética, divulgar, na mesma proporção, o erro administrativo, sob pena de ofender 

levianamente a reputação do estabelecimento comercial envolvido. Sobre o animus do 

meio de comunicação na produção da notícia, veja-se também o REsp 706.769/RN, cujo 

trecho foi reproduzido a seguir: 

3. Por outro lado, não prospera o argumento de que inexistia o animus de ofender a 

vítima. O exame das declarações difundidas nos programas de rádio revela evidente 

a vontade consciente de atingir a honra da ora recorrida, mediante imputação de atos 

tipificados como crime, como corrupção passiva, ou de atos que simplesmente a 

desmoralizam perante a sociedade. Com efeito, estando evidente o abuso do direito 

de informar, a indenização por danos morais é medida que se impõe.
105

 

Superada a discussão sobre a conduta do jornalista, fundamental na caracterização da 

responsabilidade civil, cumpre ressaltar que, também na vigência da Lei de Imprensa, a 

responsabilidade dos meios de comunicação é do tipo extracontratual e subjetiva, vez que não 

há vínculo jurídico preexistente entre o veículo e o ofendido e o elemento culpa deve ser 

aferido para que se estabeleça a obrigação de indenizar. 

4.1.7 Sobre a revisão do quantum indenizatório pelo STJ 

Com relação ao valor da indenização, os acórdãos que versam sobre revisão do 

quantum indenizatório disciplinam que a reforma do valor só deve ocorrer quando este for 

exorbitante ou ínfimo, conforme AgRg no Ag 730.030/RJ, segundo o qual “É certo que esta 

Corte Superior de Justiça pode rever o valor fixado a título de reparação por danos morais, 

mas apenas quando se tratar de valor exorbitante ou ínfimo”
106

. 

4.2 Análise dos acórdãos após o julgamento da ADPF 130 

4.2.1 A transição da Lei 5.250/67 para o Código Civil 

A menção aos dispositivos da Lei de Imprensa, mesmo nos acórdãos pós-ADPF 130 é 

recorrente. Isso porque algumas ações foram ajuizadas quando a lei ainda estava em vigor e 
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outras porque referida norma fora utilizada por uma das partes, ainda que inválida. O REsp 

801.109/DF
107

 foi admitido pelo Superior Tribunal de Justiça, a despeito de alegar violação de 

artigos da lei 5.250. Posicionou-se a Corte no sentido de que a admissão do supracitado 

recurso especial não ofenderia o caráter vinculante da Arguição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental, uma vez que o mérito do recurso fora apreciado com base na 

interpretação atual, tendo em vista o disposto no Código Civil e no próprio julgamento da 

ação de controle de constitucionalidade, que, conforme já dito, declarou a Lei de Imprensa 

incompatível com a ordem constitucional vigente. 

Ressalte-se que a lei de imprensa foi totalmente extirpada do ordenamento e julgada 

não recepcionada pela Constituição Federal de 1988 em sua integralidade. Decisões que 

declaram a não recepção não são passíveis de modulação de efeitos
108

, tendo eficácia ex-tunc 

e retroagindo ao momento em que teve início a incompatibilidade com a Carta Magna, o que, 

no caso, ocorreu com sua promulgação, em 1988.   

4.2.2 O prazo decadencial e a responsabilidade tarifada da lei 5.250/67 

A Lei de Imprensa estipulava um prazo decadencial de três meses para ajuizamento de 

ação de indenização por danos morais e predeterminava as tarifas que seriam pagas a título de 

ressarcimento pelos danos perpetrados pela imprensa. Como visto no tópico anterior, os 

artigos que positivavam a decadência e a tarifação já vinham sendo afastados pela Corte antes 

mesmo do julgamento da ADPF 130, gerando duas interpretações possíveis: uma que aplicava 

a legislação específica (lei 5.250) e outra que aplicava o Código Civil. 

O REsp 997.647/SP não foi conhecido, tendo a Corte rechaçado a aplicação da 

decadência operada em primeira instância . Os fatos narrados na inicial, em que um vereador 

alega ter sido ofendido por meio de um programa de rádio, ocorreram em 29 de abril de 1999 

e referida petição somente foi distribuída em 11 de março de 2003, ou seja, muito depois do 

prazo decadencial de três meses previsto no artigo 56 da Lei de Imprensa. Em primeira 
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instância a decadência foi reconhecida e em sede recursal afastada. O recurso especial 

interposto pelo veículo não foi conhecido, visto que ele pugnava pela aplicação de decadência 

já declarada não recepcionada pela Constituição. 

 No mesmo sentido, posiciona-se o REsp 586.257
109

, no qual o STJ determinou o 

prosseguimento da ação indenizatória obstaculizada pelas instâncias ordinárias, que aplicaram 

o prazo decadencial da Lei de Imprensa. 

 A responsabilidade tarifada da lei N. 5.250/67, que previa sistema estanque e imutável 

relativo ao quantum, deu lugar à valoração do dano com base nas condições pessoais e 

financeiras das partes, devendo ser arbitrada com moderação e razoabilidade de modo a não 

permitir o enriquecimento indevido do ofendido e inibir a reincidência do comportamento do 

veículo de comunicação
110

. 

4.2.3 O polo ativo: a figura pública 

O REsp 1297567 e o REsp 801.109 exemplificam um ponto importante das ações de 

indenização movidas contra veículos de comunicação: o polo ativo. As figuras públicas, 

pessoas públicas cuja atividade, cargo ou função tenham relevância para a sociedade, são 

personagens constantes das notícias jornalísticas e, consequentemente, são numerosos os 

processos por dano moral movidos por elas.  

O REsp 1297567
111

 trata do caso em que uma matéria publicada em jornal de grande 

circulação apontou possível envolvimento ilícito do magistrado Alexander dos Santos 

Macedo com o ex-deputado Sérgio Naya, ligado ao desabamento do edifício Palace II, no Rio 

de Janeiro. A relatora, Min. Nancy Andrighi, registrou em seu voto a pertinência da 

divulgação de informações referentes a condutas de magistrados no exercício da profissão: 

No que respeita à relevância da informação, ela é evidente. A sociedade tem o 

direito de ser informada acerca de investigações em andamento sobre supostas 

condutas ilícitas praticadas por magistrado que atua em processo de grande 

repercussão nacional, ligado ao desabamento do Edifício Palace II, no Rio de 

Janeiro.
112 
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 O REsp 801.109
113

  trata de uma ação de indenização por danos morais ajuizada pelo 

desembargador Asdrúbal Zola Vasquez Cruxên contra a Revista Veja, que produziu matéria 

intitulada “O Doutor Milhão”, referente às investigações da Comissão Parlamentar de 

Inquérito que ficou conhecida como “CPI do Judiciário” e à atuação do desembargador junto 

ao Poder Judiciário do Distrito Federal. Alega a parte autora da ação que sua fotografia foi 

usada sem autorização. No voto, o relator invocou o entendimento de que as pessoas públicas 

sofrem uma restrição em seu direito de imagem em virtude do cargo ou função que ocupam. 

Não se pode mensurar o direito à imagem de uma figura notória da mesma forma que se faz 

com alguém cuja profissão não lhe expõe (REsp 1.082.878/RJ). Nas palavras do relator, 

Ministro Raul Araújo: 

Com efeito, em se tratando de pessoa ocupante de cargo público, de notória 

importância social, como o é o de Magistrado, fica mais restrito o âmbito de 

reconhecimento do dano à imagem e de sua extensão, mormente quando utilizada a 

fotografia para ilustrar a matéria jornalística a que se refere, sem ofender a vida 

privada do retratado.
114

 

 Nesta senda, julgou o STJ que o uso da imagem do desembargador, em seu ambiente 

de trabalho, serviu apenas para ilustrar a matéria jornalística, não caracterizando ofensa ao 

direito de imagem, tampouco gerando, por esse motivo, o dever de indenizar. 

 Diante do exposto, o STJ tem entendido que, em se tratando de ocupantes de cargo 

público, agentes do Estado, há uma ampliação da liberdade de informar dos jornalistas e uma 

restrição, em certa medida, dos direitos da personalidade das figuras públicas. Nessa colisão 

de direitos constitucionalmente assegurados, a responsabilidade civil dos veículos de 

comunicação acaba ficando mais restrita,  dada a relevância social da divulgação de assuntos 

de interesse social, político, etc. 

4.2.4 Legitimidade passiva: veículo x jornalista 

 Discussão que se impõe quanto à responsabilidade civil da imprensa é relativa à 

legitimidade passiva: quem deve figurar como réu nas ações por danos morais? A Lei N. 

5.250/67 determinava uma preponderância dos editores e chefes dos veículos, que tinham 

resguardado seu direito de regresso contra os autores das matérias. Com a edição da Súmula 

221 do STJ
115

, ainda na vigência da Lei de Imprensa, isso mudou, e os autores dos escritos 

                                                           
113

 REsp 801.109/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/06/2012, DJe 

12/03/2013. 
114

 Trecho do voto do relator. P. 10. 
115

 Súmula 221São civilmente responsáveis pelo ressarcimento de dano, decorrente de publicação pela imprensa, 

tanto o autor do escrito quanto o proprietário do veículo de divulgação. 



59 

 

passaram a ser explicitamente responsáveis pelos danos. Não se pode olvidar que o Tribunal 

deixou claro que referida súmula também se aplica à imprensa radiofônica e televisiva.  

 O REsp 1138138
116

 teve como réus o SBT e o apresentador Carlos Massa, conhecido 

como Ratinho. O ofendido alegava que sofreu constrangimento por ter sua vida familiar 

exposta de forma vexatória e sensacionalista pelo programa do Ratinho. Carlos Massa alegou 

ilegitimidade passiva, invocando dispositivos da Lei de Imprensa e sustentando que a súmula 

221 se aplica exclusivamente à imprensa escrita, uma vez que, na estrutura televisiva, não 

haveria “autoria intelectual” por parte do apresentador. No acórdão consignou-se o 

entendimento, reforçado por jurisprudência, de que a súmula se aplica a todos os veículos 

indistintamente e que, embora o programa televisivo seja produzido por uma equipe, o 

apresentador tem considerável participação, visto que é ele quem conduz entrevistas e faz 

comentários de forma tendenciosa. A ilegitimidade passiva foi, portanto, afastada pelo STJ, o 

que também ocorreu no REsp 1268233/DF.  

 No mesmo sentido, Agravo Regimental no Recurso Especial 1041191, cujo acórdão 

dispõe que: “O profissional que assina a reportagem classificada de agressiva ou injuriosa tem 

legitimidade para figurar no polo passivo da ação compensatória ajuizada pelo ofendido. 

Precedentes”
117

. 

4.2.5 As fontes
118

 

 Da jurisprudência analisada, pode-se extrair que as fontes utilizadas pelos jornalistas 

fazem diferença quando da análise, pelo Judiciário, da existência do dano moral. As fontes 

“preferidas” dos jornalistas são as chamadas fontes oficiais, que representam a opinião de 

determinado órgão ou instituição e, via de regra, apontam informações de interesse público. 

Esse entendimento pode ser observado na jurisprudência, que exime de culpa 

jornalistas/veículos de comunicação que utilizaram informações extraídas diretamente dos 
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órgãos envolvidos. O caso do REsp 1297567
119

, já citado, entendeu-se que não houve ilicitude 

na conduta do jornal, que deixou clara a origem das informações. A matéria que teria 

ofendido o magistrado Alexander dos Santos Macedo foi produzida a partir de dados 

fornecidos pela Polícia Federal e pelo Ministério Público, fontes oficiais, bem como de 

declarações do promotor de justiça Rodrigo Terra, acerca de supostas irregularidades 

cometidas pelo magistrado. A reportagem também menciona a existência de investigação em 

andamento perante o Conselho da Magistratura, o que é admitido pelo desembargador, na 

inicial. Dispõe o acórdão: 

6. O veículo de comunicação exime-se de culpa quando busca fontes 

fidedignas, quando exerce atividade investigativa, ouve as diversas partes 

interessadas e afasta quaisquer dúvidas sérias quanto à veracidade do que 

divulgará.
120

 

 Para o STJ, portanto, o uso de fontes oficiais revela zelo do jornalista na busca pela 

verdade, fazendo tal fato parte essencial da motivação do decisum. 

4.2.6  Elemento de responsabilidade civil: a conduta (do jornalista) e a espécie de 

responsabilidade civil aplicada 

 A conduta é elemento essencial na caracterização da responsabilidade. Dessa forma, 

para que reste comprovada a necessidade de indenizar pelo dano moral perpetrado pela 

imprensa, faz-se necessário apurar a conduta do jornalista. Para tanto, os julgados do STJ 

levam em consideração alguns aspectos: a informação veiculada é verídica e tem relevância? 

O veículo / jornalista foi diligente na apuração dos fatos? A matéria foi suficiente a ensejar 

dano moral? 

 Os acórdãos, com frequência, descrevem a conduta que gerou a ação indenizatória 

com o fim de afastar ou não a incidência da responsabilidade civil. Analisou-se que, quando 

não há reparação por parte do veículo, é porque a conduta foi pautada no exercício regular do 

direito de informar, consubstanciado na crítica jornalística própria de estados democráticos, 

atenção ao dever de veracidade, na informação fidedigna, no ato de ouvir todos os 

interessados e apurar a relevância da informação que se quer prestar. Quando a conduta do 

jornalista se reveste de animus narrandi, resta afastado o dever de indenizar, visto que houve 

tão somente a descrição dos fatos e o exercício do direito de informar e da liberdade de 
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expressão. Divulgar fato que, no momento de sua veiculação reveste-se de convicção de 

veracidade, mas é posteriormente modificado pela conclusão de investigações, não gera o 

dever de indenizar, já que da atividade informativa não se pode exigir verdade absoluta. O 

processo comunicativo é extremamente célere e incompatível com o rigor dos procedimentos 

judiciais. Se assim não o fosse, a atividade dos meios de comunicação estaria engessada e 

fadada à morte
121

. 

 No supracitado REsp 1297567
122

 é possível constatar o que foi acima afirmado: 

(...) 4. A liberdade de informação deve estar atenta ao dever de veracidade, pois a 

falsidade dos dados divulgados 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. 

5. A honra e imagem dos cidadãos não são violados quando se divulgam 

informações verdadeiras e fidedignas a seu respeito e que, além disso, são do 

interesse público. 

6. O veículo de comunicação exime-se de culpa quando busca fontes fidedignas, 

quando exerce atividade investigativa, ouve as diversas partes interessadas e afasta 

quaisquer dúvidas sérias quanto à veracidade do que divulgará. 

7. Ainda que posteriormente o magistrado tenha sido absolvido das acusações, o fato 

é que, conforme apontado na sentença de primeiro grau, quando a reportagem foi 

veiculada, as investigações mencionadas estavam em andamento. 

8. A diligência que se deve exigir da imprensa, de verificar a informação antes de 

divulgá-la, não pode chegar ao ponto de que notícias não possam ser veiculadas até 

que haja certeza plena e absoluta da sua veracidade. O processo de divulgação de 

informações satisfaz verdadeiro interesse público, devendo ser célere e eficaz, razão 

pela qual não se coaduna com rigorismos próprios de um procedimento judicial, no 

qual se exige cognição plena e exauriente acerca dos fatos analisados. (...)
123

 

No mesmo sentido, REsp 680.794 enuncia: 

(...) 2. Se, por um lado, não se permite a leviandade por parte da imprensa e a 

publicação de informações absolutamente inverídicas que possam atingir a honra da 

pessoa, não é menos certo, por outro lado, que da atividade jornalística não são 

exigidas verdades absolutas, provadas previamente em sede de investigações no 

âmbito administrativo, policial ou judicial. 

3. O dever de veracidade ao qual estão vinculados os órgãos de imprensa não deve 

consubstanciar-se dogma absoluto, ou condição peremptoriamente necessária à 

liberdade de imprensa, mas um compromisso ético com a informação verossímil, o 

que pode, eventualmente, abarcar informações não totalmente precisas (...).
124
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Por outro lado, também é possível inferir do corpus analisado situações em que a 

Corte julga que houve um exagero do direito-dever de informar, como, por exemplo, quando a 

matéria carrega claro teor sensacionalista (REsp 645.729/RJ), quando há um comportamento 

tendencioso por parte do apresentador do programa (REsp 1138138/SP), quando há excesso 

nas chamadas e destaques da notícia (REsp 884.009), quando há a veiculação de informações 

incompletas ou distorcidas, etc. 

Em síntese, verifica-se se o jornal ou outro veículo de comunicação diligenciou no 

sentido de apurar devidamente as informações e bem exercer sua atividade. O conflito entre o 

direito de informar e os direitos da personalidade deve ser mediado também pela aferição do 

interesse público na informação veiculada. 

Feitas as observações pertinentes a um dos elementos da responsabilidade civil, 

cumpre apontar que todos os casos observados são enquadrados como responsabilidade 

extracontratual ou aquiliana, visto que decorrentes da relação do meio de comunicação com 

personagem de notícia, sem que entre eles haja qualquer vínculo jurídico preexistente; e 

responsabilidade subjetiva, uma vez que a imprensa não exerce atividade de risco nem se 

enquadra nas hipóteses legais de responsabilidade objetiva e a culpa é elemento 

preponderante para a caracterização da obrigação de indenizar. 

4.2.7 Sobre a revisão do quantum indenizatório pelo STJ 

Os julgados que tratam de revisão do quantum indenizatório pelo Superior Tribunal de 

Justiça são unânimes ao consignar que a Corte só pode alterar o valor dos danos morais 

quando estes forem fixados de forma exagerada ou irrisória, sem que isso represente reexame 

fático-probatório ou ofensa a Súmula 7 do STJ
125

 (AgRg no REsp 1115461/SP
126

 e REsp 

334.827/SP
127

). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A discussão em torno da responsabilidade civil da imprensa envolve, além dos fatores 

jurídicos, fatores políticos, históricos, ideológicos e sociais. A Lei de Imprensa debatida 

neste trabalho era, indubitavelmente, maculada pelo contexto histórico ditatorial em que 

foi criada. Seus dispositivos consagram a existência de figuras intocáveis, como no art. 

20, §3º, que não admite a prova da verdade contra o Presidente da República, do Senado 

Federal, da Câmara dos Deputados, dentre outras autoridades. A existência de um prazo 

decadencial para ajuizar ação de indenização por dano moral e da indenização tarifada 

revelam um limite à reparação do dano moral, que era mitigado por tal norma. Depreende-

se, daí, uma restrição indevida à liberdade de informar e a ausência de compromisso com 

a sociedade que recebe a informação. Na prática, à época de sua criação, tal norma servia 

para respaldar a intransigência do regime e tolher a liberdade de expressão, legitimando 

uma censura prévia do Estado. 

Com a promulgação da Constituição de 1988 e a valorização dos direitos 

fundamentais, a Lei 5.250/67 tornou-se inadequada. O próprio STJ já vinha dando sinais, 

antes mesmo da declaração de não-recepção da lei, que alguns dispositivos estavam em 

total desarmonia com o regime democrático, a exemplo da súmula que aboliu a 

indenização tarifada. Se comparadas as decisões proferidas após o julgamento da ADPF 

130 com as decisões proferidas antes de referido julgamento, é possível perceber que as 

primeiras demonstram uma maior preocupação com um elemento subjetivo fundamental 

na responsabilidade civil: a culpa, avaliada pela conduta do jornalista ou veículo de 

comunicação. As decisões proferidas de acordo com o Código Civil levam em 

consideração diversos elementos do fazer jornalístico: desde o zelo com a apuração da 

informação, até a veracidade dos fatos divulgados. A preocupação com as fontes ouvidas, 

por exemplo, denota a preocupação da Corte em julgar de forma precisa se houve ou não o 

dano moral. Em contrapartida, a Lei 5.250/67 preteria o dano moral, o que prejudicava a 

sociedade. Ora, se os principais danos provocados pela imprensa são de natureza moral e a 

lei de imprensa os coloca em segundo plano, temos, em certa medida, uma lei morta, que 

não atende aos anseios sociais. 

De acordo com a análise empreendida, o Código Civil vem dando conta de 

responsabilizar a imprensa pelas ofensas morais perpetradas, permitindo um julgamento 

que privilegia a análise do animus do jornalista ao produzir uma matéria. Quando a Lei de 
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Imprensa foi extirpada do ordenamento, argumentou-se que, em seu lugar, restaria um 

vácuo normativo. No entanto, o Código Civil vem sendo suficiente para responsabilizar a 

imprensa pelo uso irresponsável de suas atribuições. Ademais, não se fala em vácuo 

normativo ao tratar da responsabilidade do médico, do engenheiro ou de outra profissão, 

por que a ausência de uma lei de imprensa caracteriza uma lacuna legal? Ademais, o que a 

área da comunicação carece é de instrumentos que possibilitem uma interlocução da 

sociedade com as práticas midiáticas, o que permitiria não uma censura, mas uma 

possibilidade da comunidade exigir o bom uso da mídia, das concessões, etc.  

O saudosismo com relação à Lei de Imprensa não recepcionada demonstra, por meio 

da análise empreendida nesta pesquisa, não ter razão de ser. Os diplomas legais já 

existentes vêm aplicando as sanções aos jornalistas, sem que para isso, seja necessária 

uma lei específica. 

Diante do exposto, conclui-se que o Superior Tribunal de Justiça vem privilegiando a 

análise da conduta da imprensa e da culpa quando se trata de dano moral. Isso tem 

permitido que os excessos da imprensa sejam reprimidos, ao passo em que sua atividade 

legítima, quando a informação é verídica, quando o veículo foi diligente, etc, também seja 

assegurada. 

Insta salientar que o presente trabalho não esgota as inúmeras possibilidades de análise 

da legislação e da jurisprudência referentes ao direito de imprensa. A análise comparativa 

empreendida aqui privilegiou a esfera civil e não pretendeu esgotar o tema, não tendo 

abordado as mudanças operadas na esfera penal na transição da Lei de Imprensa para a 

atual forma de responsabilização criminal. Dessa forma, os efeitos práticos decorrentes do 

julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 130 rendem muitas 

análises, que poderão ser objeto de pesquisas futuras. 
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ANEXO I 

ACÓRDÃOS REFERENTES AO PERÍODO ANTERIOR AO JULGAMENTO DA ADPF 130 

 

 

RECURSO ESPECIAL RESPONSABILIDADE CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

DECLARAÇÕES OFENSIVAS RELATIVAS A PREFEITA MUNICIPAL VEICULADAS EM RÁDIO 

LOCAL. ABUSO DO DIREITO DE INFORMAR. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 

CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO PRETENDIDO PELA AUTORA. SUCUMBÊNCIA 

RECÍPROCA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 

1. É incontroverso o fato de a recorrente ter programas de rádio em que imputou à recorrida, então prefeita 

municipal, atos cuja reprovabilidade é manifesta, quais sejam: furar poços em propriedades de fazendeiros ricos 

em troca de votos e utilizar-se de propaganda mentirosa. Ademais, a afirmação de que o Município possui 

Prefeita eleita pelo povo, mas quem governa é o marido, mostra-se ultrajante, além de patentear preconceito em 

relação a administradoras do sexo feminino. 

2. As pessoas públicas, malgrado mais suscetíveis a críticas, não perdem o direito à honra. Alguns aspectos da 

vida particular de pessoas notórias podem ser noticiados. No entanto, o limite para a informação é o da honra da 

pessoa. Com efeito, as notícias que têm como objeto pessoas de notoriedade não podem refletir críticas 

indiscriminadas e levianas, pois existe uma esfera íntima do indivíduo, como pessoa humana, que não pode ser 

ultrapassada. 

3. Por outro lado, não prospera o argumento de que inexistia o animus de ofender a vítima. O exame das 

declarações difundidas nos programas de rádio revela evidente a vontade consciente de atingir a honra da ora 

recorrida, mediante imputação de atos tipificados como crime, como corrupção passiva, ou de atos que 

simplesmente a desmoralizam perante a sociedade. Com efeito, estando evidente o abuso do direito de informar, 

a indenização por danos morais é medida que se impõe. 

4. Não é o só fato de a autora ter pleiteado indenização em valor superior ao deferido nas instâncias ordinárias 

que caracteriza sucumbência recíproca, uma vez que o valor da indenização deduzido na inicial é meramente 

estimativo. 

5. Recurso especial não conhecido. 

(REsp 706.769/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/04/2009, DJe 

27/04/2009) 

 

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. 

INOCORRÊNCIA. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA CONSIDERADA LESIVA À 

HONRA DO AUTOR. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 

RECONVENÇÃO. PROCEDÊNCIA. DECLARAÇÕES DO AUTOR QUE TRANSBORDAM OS 

LIMITES DO DIREITO DE RESPOSTA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO 

DEVIDA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, PROVIDO. 

1. Os embargos declaratórios não se prestam a perquirições acerca do julgado embargado. Conforme já decidiu 

esta Corte, "não cabe ao Tribunal, que não é órgão de consulta, responder a 'questionários' postos pela parte 

sucumbente, que não aponta de concreto nenhuma obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (...)" (EDcl 

no REsp 739/RJ, Rel. Ministro  ATHOS CARNEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/1990). 

2. Posto seja livre a manifestação do pensamento - mormente em épocas eleitorais, em que as críticas e os 

debates relativos a programas políticos e problemas sociais são de suma importância, até para a formação da 

convicção do eleitorado -, tal direito não é absoluto. Ao contrário, encontra rédeas tão robustas e profícuas para a 



70 

 
consolidação do Estado Democrático de Direito quanto o direito à livre manifestação do pensamento: trata-se 

dos direitos à honra e à imagem, ambos condensados na máxima constitucional da dignidade da pessoa humana. 

3. Na espécie, é incontroverso que o ora recorrente imputou ao recorrido a criação, no Estado do Rio de Janeiro, 

de associação alcunhada "fetranscoca", que consistiria em suposta ligação entre o recorrente e seus co-partidários 

com o tráfico ilícito de entorpecentes, com o escopo de "manipular e influenciar as eleições, inclusive 

financiando e elegendo candidatos, tudo com o dinheiro circulante no tráfico de drogas". Salta aos olhos, 

portanto, que não se trata de "simples manifestação do seu pensamento e do exercício de seu legítimo direito de 

crítica", como pretende demostrar o recorrente. Ao reverso, as afirmações de que o recorrido teria se associado 

ao tráfico de drogas carioca, com vistas a obter proveito eleitoral, revela ofensa direta à sua pessoa, pois se trata 

de prática cuja reprovabilidade é evidente. Estas declarações em nada se assemelham a críticas às opções 

políticas adotadas pelo recorrido, quando chefe de governo do Estado do Rio de Janeiro. 

Deliberadamente, agrediu sua honra objetiva, que é a reputação, o bom nome, afinal, os atributos ostentados pela 

pessoa perante a sociedade. 

4. O pedido reconvencional, por outro lado, também deve ser julgado procedente. Isso porque as declarações 

verberadas pelo ora recorrido, segundo as quais o recorrente seria "pessoa sem caráter, que foi puxada pelos 

fundilhos das calças, um 'desequilibrado', 'traidor' e 'fascista'" transbordam os limites dos direitos de resposta e 

manifestação do pensamento, igualmente, garantidos constitucionalmente. Isso decorre do fato de que os 

predicados irrogados à pessoa do recorrente não revelam qualquer intuito de resposta à acusação anterior - de 

que haveria uma 'fetranscoca' arquitetada pelo recorrido. Em realidade, a pretexto de responder às agressões 

anteriormente sofridas, utiliza-se do mesmo instrumento de que fez uso seu adversário político: ofensas diretas à 

honra do ora recorrente. 

5. Não se há confundir direito de resposta com direito de vingança, porquanto aquele não constitui crédito ao 

ofendido para que possa injuriar ou difamar o seu ofensor. Conclusão diversa conduziria à impunidade daqueles 

que, na ânsia de votos ou visibilidade, a pretexto de exercerem o direito de resposta, tentam manchar a reputação 

daqueles que os ladeiam. Seria compactuar com o debate de baixo nível que, amiúde, impregna os meios de 

comunicação. 

6. Da exegese dos arts. 29 e 30 da Lei n. 5.250/67, extrai-se que o direito a que faz referência consiste apenas na 

retificação da publicação anterior, com vistas à elucidação dos fatos divulgados e correção de erros ou acusações 

infundadas. Quisesse o recorrido fazer uso do seu direito de resposta, puro e simples, teria esclarecido que a tal 

"fetranscoca" não existia ou, caso existisse, não guardava com ele qualquer relação. Porém, foi além, devendo 

suportar, agora, o dever de indenizar a parte contrária. 

 

7. Recurso especial parcialmente conhecido e, na extensão, provido. 

(REsp 296.391/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2009, DJe 

06/04/2009) 

 

RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DIFAMATÓRIA NA IMPRENSA. 

LESÃO À HONRA DE DETENTOR DE CARGO PÚBLICO RELEVANTE NA ESTRUTURA DO 

ESTADO.  DANOS  MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. 

INTERVENÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.  

POSSIBILIDADE. 

1. É certo que esta Corte Superior de Justiça pode rever o valor fixado a título de reparação por danos morais, 

mas apenas quando se tratar de valor exorbitante ou ínfimo (q.v., AgRg no Ag 727.915 /SP, Rel. Min. Aldir 

Passarinho Júnior, DJU de 26.6.2006). 

2. A agravante não apresentou qualquer argumento capaz de infirmar a decisão monocrática que pretende ver 

reformada, razão pela qual entende-se que ela há de ser mantida íntegra por seus próprios fundamentos. 

3. Agravo regimental a que se nega provimento. 

(AgRg no Ag 730.030/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO 

DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/10/2008, DJe 03/11/2008) 
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CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPRENSA. A publicidade, pela imprensa, de apreensão de  

produtos farmacêuticos não gera responsabilidade da empresa jornalística, ainda que posteriormente se revele 

que o fato decorreu de erro da autoridade administrativa; 

a imprensa não tem a obrigação de, previamente à notícia, se certificar da legalidade do ato da autoridade 

administrativa. Agravo regimental desprovido. 

(AgRg no Ag 898.175/RS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/03/2008, 

DJe 03/09/2008) 

 

CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. 

DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 7, STJ. APLICAÇÃO. NECESSIDADE DE 

REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRESCRIÇÃO. PRAZO REDUZIDO. 

CONTAGEM QUE SE INICIAL COM A VIGÊNCIA DO NOVO CÓDIGO CIVIL. CAUSA DANO 

MORAL QUEM DIVULGA DE NOME COMPLETO DA VÍTIMA DE CRIME SEXUAL. QUANTUM 

RAZOÁVEL. 

- É inadmissível o recurso especial deficientemente fundamentado. 

Aplicável à espécie a Súmula 284, STF. 

- A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial. Aplicação da Súmula 7, STJ. 

- O prazo prescricional em curso, quando diminuído pelo novo Código Civil, só sofre a incidência da redução a 

partir da sua entrada em vigor. Precedentes. 

- A liberdade de informação deve estar atenta ao dever de veracidade, pois a falsidade dos dados divulgados 

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. 

- A vítima de crime contra o costume tem o direito de não perpetuar seu sofrimento. Se opta por não oferecer a 

queixa e tampouco a representação que a lei lhe faculta, evidentemente não há interesse social na apuração dos 

fatos e tampouco na exposição pública de seu nome. Se o crime contra o costume se encontra sujeito à ação 

penal pública, se a vítima ofereceu a queixa ou a representação, não por isso deixará de passar pelos 

constrangimentos da apuração dos fatos, do sofrer contínuo. Não se pode presumir tampouco que, por tais 

motivos, se torne conveniente a exposição pública de seu sofrer, para além dos autos do inquérito ou do processo 

criminal. 

- Não há qualquer interesse público no conhecimento da identidade da vítima do crime de estupro, havendo aí 

abuso da liberdade de informação. 

- A modificação do quantum fixado a título de compensação por danos morais só deve ser feita em recurso 

especial quando aquele seja irrisório ou exagerado. 

- Não mais prevalece, a partir da Constituição em vigor, a indenização tarifada, prevista na Lei de Imprensa, 

devida por dano moral, por publicação considerada ofensiva à honra e à dignidade das pessoas. Precedentes. 

Recurso Especial não conhecido.  

(REsp 896.635/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/02/2008, DJe 

10/03/2008) 

 

RECURSOS ESPECIAIS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 515, II E 535, DO CPC. 
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INEXISTÊNCIA. ART. 467 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO 

INTERPOSIÇÃO DE ACLARATÓRIOS. VIOLAÇÃO À LEI 5.250/67. FUNDAMENTAÇÃO 

DEFICIENTE. SÚMULA 284 DO STF. LEI DE IMPRENSA. TARIFAÇÃO. 

INAPLICABILIDADE. ALEGADO MALTRATO AO ART. 93, IX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NESTA CORTE DE JUSTIÇA. 

ILICITUDE DA CONDUTA. DANO MORAL PRESUMIDO. SÚMULA 07/STJ. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SÚMULA 326/STJ. ALTERAÇÃO DO TERMO 

INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO E DA RÉ 

CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PROVIDO PARCIALMENTE. 

1. Os embargos interpostos na instância anterior, em verdade, sutilmente se aprestavam a rediscutir questões 

apreciadas no v. 

acórdão; não cabia, porém, redecisão, nessa trilha, quando é da índole do recurso apenas reexprimir, no dizer 

peculiar de PONTES DE MIRANDA, que a jurisprudência consagra, arredando, sistematicamente, embargos 

declaratórios, com feição, mesmo dissimulada, de infringentes (R.T.J. 121/260). 

2. Não merece ser conhecido o recurso especial da ré, no que se refere à alegada violação do artigo 467 do CPC, 

uma vez constatado que o referido dispositivo legal não foi prequestionado. Conquanto não seja exigida menção 

expressa ao dispositivo legal, far-se-ia mister que o Tribunal de origem tivesse se manifestado acerca da questão 

federal apontada no recurso especial, o que não ocorreu na espécie, incidindo o óbice do enunciado n.º 282 da 

Súmula do Supremo Tribunal Federal. 

3. A recorrente deveria apontar precisamente o dispositivo de lei tido como violado e expor os motivos jurídicos 

nesse sentido. A não satisfação desse ônus importa em deficiência de fundamentação da insurgência especial, 

impossibilitando sua cognição. Incidência do enunciado nº 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 

4. A responsabilidade tarifada prevista na Lei de Imprensa não foi recepcionada pela Constituição de 1988; desse 

modo, o valor da indenização por danos morais não está sujeita aos limites nela previstos, tampouco admissível 

tarifação anômala, por via transversa ou oblíqua, a partir das tabelas praticadas pelo órgão de divulgação, para 

tempo ou espaço, continentes de valores para cuja definição convergem múltiplos fatores, alusivos a custos 

operacionais embutidos na atividade-fim da empresa, que nada têm a ver com os que informam a avaliação do 

dano moral. 

5. Não cabe a esta Corte a análise de matéria de cunho constitucional, sendo esse mister de atribuição exclusiva 

do Pretório Excelso, guardião da Carta Magna, não emergindo o recurso especial como via adequada ao exame 

da alegação de maltrato ao artigo 93, IX, da Constituição Federal. 

6. As instâncias ordinárias, com base no conjunto fático-probatório trazido aos autos, reconheceram a ilicitude da 

conduta da ré, sendo presumidos a ocorrência do dano moral e o dever de reparação. Rever tais conclusões, 

exigiria o reexame de fatos e provas analisados nas instâncias ordinárias, procedimento incabível nesta via 

especial, consoante o enunciado sumular nº 7 desta Corte de Justiça. 

7. Via de regra, a modificação do valor fixado a título de compensação só deve acontecer quando aquele for 

irrisório ou exagerado. Na espécie, mesmo não perdendo de vista que a vítima é magistrado, ofendido 

gravemente em sua honra pessoal e profissional, em programa noticioso de grande alcance e mesmo que já 

decotado parte do montante inicialmente arbitrado, ainda assim o quantum remanescente propicia redução, a 

partir dos parâmetros seguidos pela Corte Superior e de múltiplos precedentes alinhados com essa atuação 

moderadora, alicerçada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 

8. Comporta alteração o termo inicial da correção monetária, transposto agora para a data deste julgamento, 

quando foram sopesados os critérios para fixação do quantum indenizatório, em sintonia com o ilícito perpetrado 

e com o dano produzido. 

9. Quanto à sucumbência recíproca, esta Corte tem entendimento sumulado, por meio do enunciado 326, no 

sentido de que "nas reparações de dano moral, como o Juiz não fica jungido ao quantum pretendido pelo autor, 

ainda que o valor fixado seja consideravelmente inferior ao pleiteado pela parte, não há falar-se em sucumbência 

recíproca." 10.  Recurso do autor não conhecido, sendo o da ré conhecido em parte e, na extensão, provido. 
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(REsp 579.157/MT, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2007, 

DJ 11/02/2008, p. 88) 

 

RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. NOTÍCIAS PUBLICADAS EM JORNAL. 

DECADÊNCIA. PRECEDENTES DA CORTE. 

1. Monótona jurisprudência da Corte afasta a aplicação da decadência prevista na Lei de Imprensa. 

2. Assentou a Corte que constando do acórdão não existir violação do direito de informar, estando a narrativa 

conforme à realidade, avaliando a prova dos autos, não há espaço para a obrigação de indenizar, ausente o ânimo 

de atingir a honra do autor. 

3. Recurso especial não conhecido. 

(REsp 655.357/SP, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 20/03/2007, DJ 30/04/2007, p. 309) 

 

RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO MORAL - DIREITO DE 

INFORMAÇÃO - ANIMUS NARRANDI - DIREITO À HONRA - DISCUSSÃO VEDADA NESTA 

SEARA - REEXAME DE PROVA - INADMISSIBILIDADE - SÚMULA 07/STJ - DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - POSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO STJ - 

VALOR QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DO RAZOÁVEL - INEXISTÊNCIA - MANUTENÇÃO DO 

MONTANTE FIXADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS - RECURSO NÃO CONHECIDO. 

1. 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 fundamento constitucional da 

dignidade da pessoa humana. 

2. No que pertine à responsabilidade pelo dano cometido através da imprensa, o Tribunal a quo, ao apreciar as 

circunstâncias fático-probatórias, entendeu pela caracterização do dano moral, assentando que o recorrente 

abusou do direito de transmitir informações através da imprensa. Maiores digressões sobre o tema implicariam o 

reexame da matéria probatória, medida absolutamente vedada na via estreita do recurso especial, a teor da 

Súmula 07 desta Corte. Precedentes. 

3. No que se refere à reparação por danos morais, tem-se que o valor arbitrado judicialmente não escapa ao 

controle do STJ, conforme remansosa jurisprudência desta Corte. Precedentes. 

4. A lesão a direitos de natureza moral merece ser rechaçada mediante a fixação de indenização que repare 

efetivamente o dano sofrido, notadamente quando se trate de autoridade pública ocupante de cargo relevante na 

estrutura do Poder Judiciário Estadual, de modo que o patamar mantido pelo Tribunal a quo merece ser 

prestigiado. Precedentes. 

5. Recurso especial não conhecido. 

(REsp 818.764/ES, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 15/02/2007, DJ 

12/03/2007, p. 250) 

 

RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA 

JORNALÍSTICA OFENSIVA À HONRA - DECADÊNCIA TRIMESTRAL (ART. 56 DA LEI DE 

IMPRENSA) - INAPLICABILIDADE AOS CASOS DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - 

AUSÊNCIA DE RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DA TARIFAÇÃO PREVISTA NA 
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LEI N. 5.270/97 - APLICAÇÃO DA SÚMULA N.281/STJ - QUANTUM INDENIZATÓRIO 

RAZOAVELMENTE ESTABELECIDO À ESPÉCIE - RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 

(REsp 625.023/PE, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2007, DJ 

26/02/2007, p. 595) 

 

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS. IMPRENSA. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA OFENSIVA. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 

MULTA. NÃO INCIDÊNCIA. PEDIDO GENÉRICO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

POSSIBILIDADE. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. EXERCÍCIO REGULAR DE 

DIREITO. REEXAME DE PROVAS. PROVA DO DANO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO 

COMPROVADO. 

TARIFAÇÃO DA LEI DE IMPRENSA. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 

1988. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 

- Os embargos de declaração são corretamente rejeitados quando o acórdão recorrido aprecia os temas 

levantados pelas partes, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. 

- Não são protelatórios os embargos de declaração interpostos para fins de prequestionamento do direito tido por 

violado. 

- É admissível o pedido genérico em ação de indenização por dano moral por não ser possível, quando do 

ajuizamento da ação, determinar-se o valor devido. Precedentes. 

- Impossível rever o entendimento do Tribunal que, com base nas provas dos autos, concluiu que a recorrente 

veiculou matéria imputando fato criminoso à recorrida, sem, contudo, comprovar as suas afirmações, ante o 

óbice da Súmula 7 do STJ. 

- O dissenso pretoriano deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre 

situações fáticas similares. 

- A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido da não recepção das normas previstas na Lei de Imprensa a 

respeito da tarifação dos danos morais. 

- Verificada a sucumbência recíproca, por compreender o pedido inicial itens distintos, a saber: ressarcimento 

por danos materiais e indenização por danos morais, e tendo sido apenas um deles julgado procedente, impõe-se 

a compensação dos honorários advocatícios. 

Recurso especial parcialmente conhecido e provido. 

(REsp 777.219/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2006, DJ 

23/10/2006, p. 310) 

 

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL – DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL – 

RESPONSABILIDADE CIVIL – LEI DE IMPRENSA (n. 5.250/67, art. 49, § 2º) – DANOS MORAIS – 

PÓLO PASSIVO – PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA – POSSIBILIDADE – Escolha do autor, tanto contra a 

empresa titular do veículo de comunicação, como ao jornalista ou contra aquele que a tanto deu margem – 

RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 

(REsp 210.961/SP, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2006, DJ 

12/03/2007, p. 234) 

 

CIVIL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA 

JORNALÍSTICA SUPOSTAMENTE OFENSIVA À HONRA. ALEGAÇÃO DE MERA REPRODUÇÃO 

DE INFORMAÇÕES PRESTADAS POR TERCEIRO. DELIMINTAÇÃO DA RESPONSABILIDADE 
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DO MEIO DE IMPRENSA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. 

RECONHECIMENTO. 

- Ocorre negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido examina apenas parcialmente a 

controvérsia, omitindo-se sobre fundamento relativo à pretensão do autor que não ficou logicamente afastado 

pelo posicionamento do Tribunal a respeito do ponto explicitamente analisado. 

Recurso especial provido. 

(REsp 725.050/AL, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2006, DJ 

04/09/2006, p. 263) 

 

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS 

MORAIS. LEI DE IMPRENSA. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. 

Valor de indenização. Reexame de fato. Ausência de fundamentos capazes de ilidir a decisão agravado. 

- Não tendo o Tribunal de origem utilizado-se da Lei de Imprensa como fundamento de suas decisões, não se 

aplicam os seus dispositivos. 

- Inexiste negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação, se o fundamento legal utilizado pelo 

Tribunal de origem é claro, mesmo que não indicado o respectivo dispositivo de lei. 

- A modificação do quantum fixado a título de compensação por danos morais só deve ser feita em recurso 

especial quando aquele seja irrisório ou exagerado. 

Agravo em recurso especial não provido. 

(AgRg no REsp 727.118/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2006, 

DJ 30/06/2006, p. 217) 
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ANEXO II 

Acórdãos com julgamento após a ADPF 130 

 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. VEICULAÇÃO DE 

MATÉRIA JORNALÍSTICA. CONTEÚDO OFENSIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

LIBERDADE DE IMPRENSA EXERCIDA DE MODO REGULAR, SEM ABUSOS OU EXCESSOS. 

1. Discussão acerca da potencialidade ofensiva de matéria publicada em jornal de grande circulação, que aponta 

possível envolvimento ilícito de magistrado com ex-deputado ligado ao desabamento do edifício Palace II, no 

Rio de Janeiro. 

2. É extemporâneo o recurso especial interposto antes do julgamento dos embargos de declaração, salvo se 

houver reiteração posterior, porquanto o prazo para recorrer só começa a fluir após a publicação do acórdão 

integrativo. 

3. Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC, quando o Tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e precisa sobre 

a questão posta nos autos. 

4. A liberdade de informação deve estar atenta ao dever de veracidade, pois a falsidade dos dados divulgados 

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. 

5. A honra e imagem dos cidadãos não são violados quando se divulgam informações verdadeiras e fidedignas a 

seu respeito e que, além disso, são do interesse público. 

6. O veículo de comunicação exime-se de culpa quando busca fontes fidedignas, quando exerce atividade 

investigativa, ouve as diversas partes interessadas e afasta quaisquer dúvidas sérias quanto à veracidade do que 

divulgará. 

7. Ainda que posteriormente o magistrado tenha sido absolvido das acusações, o fato é que, conforme apontado 

na sentença de primeiro grau, quando a reportagem foi veiculada, as investigações mencionadas estavam em 

andamento. 

8. A diligência que se deve exigir da imprensa, de verificar a informação antes de divulgá-la, não pode chegar ao 

ponto de que notícias não possam ser veiculadas até que haja certeza plena e absoluta da sua veracidade. O 

processo de divulgação de informações satisfaz verdadeiro interesse público, devendo ser célere e eficaz, razão 

pela qual não se coaduna com rigorismos próprios de um procedimento judicial, no qual se exige cognição plena 

e exauriente acerca dos fatos analisados. 

9. Não houve, por conseguinte, ilicitude na conduta da recorrente, tendo o acórdão recorrido violado os arts. 186 

e 927 do CC/02 quando a condenou ao pagamento de compensação por danos morais ao magistrado. 

10. Recurso especial de YARA DIAS DA CRUZ MACEDO E OUTRAS não conhecido. 

11. Recurso especial da INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A provido. 

12. Recurso especial de ALEXANDER DOS SANTOS MACEDO julgado prejudicado. 

(REsp 1297567/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2013, DJe 

02/05/2013) 
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RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. IMPRENSA. RECURSO ESPECIAL. 

OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. LEI DE IMPRENSA. INAPLICABILIDADE (ADPF N. 

130/STF). PEDIDO. INDICAÇÃO EXATA DO VALOR PLEITEADO.  

DESNECESSIDADE. INÉPCIA DA INICIAL NÃO CONFIGURADA. OFENSA À HONRA. 

NOTA EM COLUNA SOCIAL DE CARÁTER SENSACIONALISTA, COM EXAGERO DO DIREITO-

DEVER DE INFORMAR. NECESSIDADE DE REPARAÇÃO DO DANO MORAL. 

VALOR INDENIZATÓRIO. POSSIBILIDADE DE CONTROLE PELO STJ QUANDO VERIFICADO 

EXAGERO. REDUÇÃO. JUROS DE MORA. FIXAÇÃO. 

1. Não se verificam as alegadas omissões no acórdão recorrido, que expressamente afastou a incidência da Lei de 

Imprensa e levou em consideração o art. 159 do Código Civil de 1916. Inocorrência, de igual modo, de omissão 

quanto à fixação dos juros de mora. 

2. A Lei n. 5.250/1967 (Lei de Imprensa) foi declarada incompatível com a Constituição Federal de 1988 pelo 

Eg. Supremo Tribunal Federal (ADPF n. 130, Relator o Ministro CARLOS AYRES BRITTO, PLENÁRIO, 

julgada em 30/4/2009). 

3. Não há inépcia da inicial em ação que busca a condenação por danos morais e o autor deixa a fixação do 

montante ao prudente arbítrio do julgador. Precedentes. 

4. Confronto entre a inviolabilidade da intimidade e da honra das pessoas e a liberdade de expressão jornalística. 

Exagero no direito-dever de informar, pelo teor sensacionalista da notícia, prevalecendo a defesa da honra do 

ofendido. 

5. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que o STJ pode alterar o valor dos danos morais quando 

fixados de maneira exagerada, sem que isso implique revolvimento do conteúdo fático-probatório. 

6. No caso, o valor comporta redução, levando-se em consideração aspectos como a presença constante do 

recorrido em reportagens polêmicas e de grande repercussão, ser ele pessoa pública e não se tratando de ofensa 

de natureza extremamente grave. 

7. Os juros de mora incidem desde o evento danoso, à taxa de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do CC/2002, e 

pela Taxa Selic após essa data (EREsp n. 727.842/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, CORTE 

ESPECIAL, DJe de 20/11/2008). 

8. Recurso especial parcialmente conhecido e, na extensão, parcialmente provido. 

(REsp 645.729/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

11/12/2012, DJe 01/02/2013) 

 

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. 

EXPLORAÇÃO INDEVIDA DA IMAGEM. LEGITIMIDADE PASSIVA. 

INDENIZAÇÃO. REVISÃO PELO STJ. LIMITES. 

1. Nos termos do enunciado nº 221 da Súmula/STJ, são civilmente responsáveis pela reparação de dano derivado 

de publicação pela imprensa, tanto o autor da matéria quanto o proprietário do respectivo veículo de divulgação. 

2. O enunciado nº 221 da Súmula/STJ não se aplica exclusivamente à imprensa escrita, abrangendo também 

outros veículos de imprensa, como rádio e televisão. 

3. A revisão, pelo STJ, do valor arbitrado a título de danos morais somente é possível se o montante se mostrar 

irrisório ou exorbitante, fora dos padrões da razoabilidade. Precedentes. 
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4. Recurso especial a que se nega provimento. 

(REsp 1138138/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2012, DJe 

05/10/2012) 

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA DE CONTEÚDO 

OFENSIVO. CONDENAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA NO PERIÓDICO COM 

FUNDAMENTO NA LEI DE IMPRENSA.  OMISSÃO VERIFICADA. ACOLHIMENTO DOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES.. 

1.Consoante dispõe o art. 535 do CPC, destinam-se os Embargos de Declaração a expungir do julgado eventuais 

omissão, obscuridade ou contradição. 

2. Em razão da não-recepção da Lei de Imprensa pela Constituição Federal de 1988, fica impossibilitada a 

condenação, baseada tão-somente na Lei nº 5.250/67, à publicação de sentença condenatória no sítio da editora 

ré. 

3. Embargos de declaração acolhidos, com efeito infringente, para conhecer e dar parcial provimento ao recurso 

especial. 

(EDcl no AgRg no Ag 1047230/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado 

em 14/08/2012, DJe 28/08/2012) 

 

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA OFENSIVA. LEI DE 

IMPRENSA (LEI 5.250/67). ADPF N. 130/DF. EFEITO VINCULANTE. OBSERVÂNCIA. LIBERDADE 

DE IMPRENSA E DE INFORMAÇÃO (CF, ARTS. 5º, IV, IX E XIV, E 220, CAPUT, §§ 1º E 2º). 

CRÍTICA JORNALÍSTICA. OFENSAS À IMAGEM E À HONRA DE MAGISTRADO (CF, ART. 5º, V 

E X). ABUSO DO EXERCÍCIO DA LIBERDADE DE IMPRENSA NÃO CONFIGURADO. 

RECURSO PROVIDO. 

1. Na hipótese em exame, a Lei de Imprensa foi utilizada como fundamento do v. acórdão recorrido e o recurso 

especial discute sua interpretação e aplicação. Quando o v. acórdão recorrido foi proferido e o recurso especial 

foi interposto, a Lei 5.250/67 estava sendo normalmente aplicada às relações jurídicas a ela subjacentes, por ser 

existente e presumivelmente válida e, assim, eficaz. 

2. Deve, pois, ser admitido o presente recurso para que seja aplicado o direito à espécie, nos termos do art. 257 

do RISTJ, sendo possível a análise da controvérsia com base no art. 159 do Código Civil de 1916, citado nos 

acórdãos trazidos como paradigmas na petição do especial. 

3. A admissão do presente recurso em nada ofende o efeito vinculante decorrente da ADPF 130/DF, pois apenas 

supera óbice formal levando em conta a época da formalização do especial, sendo o mérito do recurso apreciado 

conforme o direito, portanto, com base na interpretação atual, inclusive no resultado da mencionada arguição de 

descumprimento de preceito fundamental. Precedente: REsp 945.461/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2009, DJe de 26/5/2010. 

4. O direito à imagem, de consagração constitucional (art. 5º, X), é de uso restrito, somente sendo possível sua 

utilização por terceiro quando expressamente autorizado e nos limites da finalidade e das condições contratadas. 

5. A princípio, a simples utilização de imagem da pessoa, sem seu consentimento, gera o direito ao ressarcimento 

das perdas e danos, independentemente de prova do prejuízo (Súmula 403/STJ), exceto quando necessária à 

administração da justiça ou à manutenção da ordem pública (CC/2002, art. 20). 

6. Tratando-se de imagem de multidão, de pessoa famosa ou ocupante de cargo público, deve ser ponderado se, 

dadas as circunstâncias, a exposição da imagem é ofensiva à privacidade ou à intimidade do retratado, o que 

poderia ensejar algum dano patrimonial ou extrapatrimonial. Há, nessas hipóteses, em regra, presunção de 

consentimento do uso da imagem, desde que preservada a vida privada. 
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7. Em se tratando de pessoa ocupante de cargo público, de notória importância social, como o é o de magistrado, 

fica mais restrito o âmbito de reconhecimento do dano à imagem e sua extensão, mormente quando utilizada a 

fotografia para ilustrar matéria jornalística pertinente, sem invasão da vida privada do retratado. 

8. Com base nessas considerações, conclui-se que a utilização de fotografia do magistrado adequadamente 

trajado, em seu ambiente de trabalho, dentro da Corte Estadual onde exerce a função judicante, serviu apenas 

para ilustrar a matéria jornalística, não constituindo, per se, violação ao direito de preservação de sua imagem ou 

de sua vida íntima e privada. Não há, portanto, causa para indenização por danos patrimoniais ou morais à 

imagem. 

9. Por sua vez, a liberdade de expressão, compreendendo a informação, opinião e crítica jornalística, por não ser 

absoluta, encontra algumas limitações ao seu exercício, compatíveis com o regime democrático, quais sejam: (I) 

o compromisso ético com a informação verossímil; (II) a preservação dos chamados direitos da personalidade, 

entre os quais incluem-se os direitos à honra, à imagem, à privacidade e à intimidade; e (III) a vedação de 

veiculação de crítica jornalística com intuito de difamar, injuriar ou caluniar a pessoa (animus injuriandi vel 

diffamandi). 

10. Assim, em princípio, não caracteriza hipótese de responsabilidade civil a publicação de matéria jornalística 

que narre fatos verídicos ou verossímeis, embora eivados de opiniões severas, irônicas ou impiedosas, sobretudo 

quando se trate de figuras públicas que exerçam atividades tipicamente estatais, gerindo interesses da 

coletividade, e a notícia e crítica referirem-se a fatos de interesse geral relacionados à atividade pública 

desenvolvida pela pessoa noticiada. Nessas hipóteses, principalmente, a liberdade de expressão é prevalente, 

atraindo verdadeira excludente anímica, a afastar o intuito doloso de ofender a honra da pessoa a que se refere a 

reportagem. Nesse sentido, precedentes do egrégio Supremo Tribunal Federal: ADPF 130/DF, de relatoria do 

Ministro CARLOS BRITTO; AgRg no AI 690.841/SP, de relatoria do Ministro CELSO DE MELLO. 

11. A análise relativa à ocorrência de abuso no exercício da liberdade de expressão jornalística a ensejar 

reparação civil por dano moral a direitos da personalidade depende do exame de cada caso concreto, máxime 

quando atingida pessoa investida de autoridade pública, pois, em tese, sopesados os valores em conflito, mostra-

se recomendável que se dê prevalência à liberdade de informação e de crítica, como preço que se paga por viver 

num Estado Democrático. 

12. Na espécie, embora não se possa duvidar do sofrimento experimentado pelo recorrido, a revelar a presença 

de dano moral, este não se mostra indenizável, por não estar caracterizado o abuso ofensivo na crítica exercida 

pela recorrente no exercício da liberdade de expressão jornalística, o que afasta o dever de indenização. Trata-se 

de dano moral não indenizável, dadas as circunstâncias do caso, por força daquela "imperiosa cláusula de 

modicidade" subjacente a que alude a eg. Suprema Corte no julgamento da ADPF 130/DF. 

13. Recurso especial a que se dá provimento, julgando-se improcedentes os pedidos formulados na inicial. 

(REsp 801.109/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/06/2012, DJe 

12/03/2013) 

 

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 

PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA VIOLAÇÃO, NA VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL DE 1988, DE  DISPOSITIVOS DA LEI DE IMPRENSA. DESCABIMENTO. 

OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AÇÃO CAUTELAR EM FACE DA RETRANSMISSORA, BUSCANDO  

EXIBIÇÃO DE FITAS.  VEICULAÇÃO DE NOTÍCIAS DESABONADORAS EM TELEJORNAIS DE 

ÂMBITO LOCAL E NACIONAL. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE TELESPECTADOR E 

RETRANSMISSORA DE TELEVISÃO. CONSUMO. 

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA RETRANSMISSORA PARA QUE 

ESSA APRESENTE AS FITAS DE PROGRAMAS PRODUZIDOS PELA EMISSORA. 

INVIABILIDADE. 

1. O STF declarou, no julgamento da ADPF 130, relatada pelo Ministro Carlos Britto, que a Constituição Federal 

de 1988 não recepcionou a Lei de Imprensa, por isso não há falar em violação de dispositivos desse Diploma. 
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2. A retransmissora, tal qual a emissora, se enquadram ao conceito de fornecedor de serviços, nos moldes do 

disposto no artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor. 

3. Como a relação jurídica é de consumo, o artigo 101, I, do Código de Defesa do Consumidor permite ao 

consumidor ajuizar, em seu domicílio, ação em face da emissora e da retransmissora, buscando a exibição de 

fitas com as  gravações dos programas produzidos e veiculados por cada uma delas para instruir a futura ação de 

responsabilidade civil. Com efeito, a tese de ser possível, com base no artigo 28 do Código de Defesa do 

Consumidor, a desconsideração da personalidade  jurídica da retransmissora para que essa exiba as fitas com as 

cópias dos telejornais de âmbito nacional, é manifestamente descabida, incidindo a Súmula 284/STF. 

4. Recurso especial a que se nega provimento. 

(REsp 946.851/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/04/2012, DJe 

15/05/2012) 

 

RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE DANOS MORAIS 

DECORRENTES DE ENTREVISTA A RÁDIO. APLICAÇÃO DE DISPOSITIVO DA LEI DE 

IMPRENSA PARA RECONHECER TER OPERADO A DECADÊNCIA. INVIABILIDADE, POIS O 

DIPLOMA NÃO FOI RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. 

1. O STF declarou, no julgamento da ADPF 130, relatada pelo Ministro Carlos Britto, que a Constituição Federal 

de 1988 não recepcionou a Lei de Imprensa. Desse modo, é correto o entendimento da Corte de origem quanto 

ao não cabimento da decadência com base naquele diploma legal incompatível com a Carta Magna. 

2. No caso, a aplicação da Lei de Imprensa foi repelida pelo Tribunal e o recorrente pretende a sua incidência, 

ficando estabelecido ser inviável o conhecimento do recurso especial. 

Precedentes. 

3. Recurso especial não conhecido. 

(REsp 997.647/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/03/2012, DJe 

09/04/2012) 

 

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PUBLICAÇÃO 

JORNALÍSTICA NARRANDO ACONTECIMENTO OCORRIDO DURANTE DISCURSO DE EX-

PRESIDENTE DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE  

PASSIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA - AFASTAMENTO - MÉRITO - REPORTAGEM QUE 

RETRATOU ASSUNTO NOTÓRIO E DE INTERESSE PÚBLICO - MATÉRIA NÃO VOLTADA À 

OFENSA DA HONRA DA RECORRIDA, MAS À POSSÍVEL OCORRÊNCIA DE FALHA NA 

SEGURANÇA DA ENTÃO PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE REFERÊNCIA AO 

NOME COMPLETO E DE PUBLICAÇÃO DE FOTO DA RECORRIDA NA REPORTAGEM - 

INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO ENTRE A AUTORA DO DISCURSO E A PESSOA DA 

RECORRIDA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE INFORMAR PELA RECORRENTE - 

DANOS MORAIS - NÃO-OCORRÊNCIA - RECURSO ESPECIAL PROVIDO, PREJUDICADA A 

ANÁLISE DA QUESTÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 

(REsp 1268233/DF, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2012, DJe 

24/04/2012) 

 

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÃO EM REVISTA DE 

CIRCULAÇÃO NACIONAL VINCULANDO AUTORIDADES PÚBLICAS A SUPOSTO ESQUEMA 

DE CORRUPÇÃO EM TRIBUNAL SUPERIOR. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. 

SÚMULA Nº 7/STJ. NÃO CABIMENTO. VEICULAÇÃO DE NOTÍCIA QUE, DIANTE DA  OMISSÃO 

DE FATOS, VEIO A ATINGIR A HONRA DE MAGISTRADOS. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 953 DO 

CÓDIGO CIVIL. DANOS MORAIS. 
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CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FE. MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA. 

APLICAÇÃO. 

1. Os embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, são cabíveis somente quando há, na 

decisão impugnada, omissão, contradição ou obscuridade, bem como para corrigir a ocorrência de erro material 

(RESP nº 1.062.994/MG, Rel. 

Ministra Nancy Andrighi, DJe 26/8/2010, e AgRgRESP nº 1.206.761/MG, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, 

DJe 16/5/2011), hipóteses que não se verificam na espécie. 

2. Não há falar, na espécie, no óbice contido na Súmula nº 7/STJ, porquanto para a resolução da questão, basta a 

valoração das consequências jurídicas dos fatos incontroversos para a correta interpretação do direito. 

Precedentes: REsp 296.391/RJ, Rel. Min. 

Luis Felipe Salomão, DJe 6/4/2009, RESP 1.091.842/SP, Rel. Min. 

Sidnei Beneti, DJe 8/9/2009, e REsp 984.803/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi . 

3. A ofensa ocasionada pela divulgação pela imprensa de um fato revestido, naquele momento, da plena 

convicção de sua veracidade, após o mínimo cumprimento do dever de apuração e sob a perspectiva de um 

interesse legítimo, mesmo que posteriormente venha a ser modificado pela conclusão das investigações, isenta o 

seu autor de responsabilização. Inversamente, a imputação de fatos tidos como verdadeiros, porém com a 

omissão do resultado exculpatório que excluiu os envolvidos de qualquer responsabilidade pelos ilícitos 

divulgados, assumindo o resultado danoso, implica a responsabilização civil de quem a promover. 

4. Consoante a jurisprudência já firmada nesta Corte Superior, se, por um lado, da atividade informativa não são 

exigidas verdades absolutas, provadas previamente em sede de investigação no âmbito administrativo, policial 

ou judicial, por outro, não há de se permitir a leviandade, por parte de quem informa, de veicular informações 

incompletas ou distorcidas dos fatos. 

5. "A permissão de publicação de noticia sobre despachos e sentenças de forma resumida ou abreviada (...) não 

alcança os casos de omissão de fato relevante favorável a pessoa objeto da notícia, indispensável a avaliação 

ética da sua conduta, tal como a informação da condenação criminal em primeiro grau, sem registrar a existência 

de acórdão absolutório já transitado em julgado" (REsp 36.493/SP, Rel. Min. Ruy Rosado, DJ 18/12/1995). 

6. Na linha dos precedentes deste Tribunal Superior de Justiça, restando evidentes os requisitos ensejadores ao 

ressarcimento por ilícito civil, a indenização por danos morais é medida que se impõe. 

7. Caracterizada a litigância de má-fé dos recorridos, pela tentativa de alterar a verdade dos fatos, é de rigor sua 

condenação ao pagamento da multa de 1% sobre o valor da causa, prevista no art. 

17, II, c.c 18, caput, do CPC. 

8. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, provido para restabelecer a sentença quanto aos 

recorrentes Paulo Benjamin Fragoso Galotti e Paulo Geraldo de Oliveira Medina e julgar procedente o pedido 

indenizatório em relação a Felix Fischer e Octávio Campos Fischer, nos termos delineados no voto condutor. 

Aplicação de multa aos recorridos por litigância de má-fé. 

(REsp 1263973/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

17/11/2011, DJe 29/03/2012) 

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. CONTEÚDO OFENSIVO. DANOS MORAIS.  ERRO 

MATERIAL. CORREÇÃO. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO AFASTADA. EFEITOS 

INFRINGENTES. ACOLHIMENTO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 

1.- Consoante dispõe o art. 535 do CPC, destinam-se os Embargos de Declaração a expungir do julgado 

eventuais omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar a ocorrência de erro material. 
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2.- As alegações da Agravante são plausíveis, pois, tratando-se o direito à publicação da sentença no veículo de 

comunicação, de medida fundamentada, exclusivamente, na Lei de Imprensa, hoje não recepcionada, carece a 

determinação de fundamento jurídico. 

3.- Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar parcial provimento ao Recurso 

Especial. 

(EDcl no Ag 1359707/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/08/2011, DJe 

09/09/2011) 

 

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS DA LEI 5.250/67. ADPF N. 130 DO STF. RECURSOS 

ESPECIAIS NÃO CONHECIDOS. 

1. Interposto o recurso especial por meio de fax, os originais devem corresponder, em sua totalidade, ao texto 

anterior,  como  exige o artigo 2º da Lei 9.800/99. 

2. Por outro lado, não há que se conhecer de recurso especial interposto antes de esgotadas as vias ordinárias ou 

anteriormente ao julgamento de embargos de declaração. Precedentes. 

3. A alegada violação aos artigos 515 e 535 do CPC não está caracterizada. As questões suscitadas nos embargos 

declaratórios opostos ao acórdão dos embargos infringentes foram apreciadas de forma clara e explícita. 

4. O STF, ao julgar a ADPF N. 130, declarou a não-recepção, pela Constituição Federal, da Lei de Imprensa em 

sua totalidade. Não sendo possível a modulação de efeitos das decisões que declaram a não-recepção, tem-se que 

a Lei de Imprensa é inválida desde a promulgação da Constituição Federal. 

5. Portanto, inviável se configura o conhecimento de recurso especial por violação a dispositivos da Lei de 

Imprensa, pois ao Superior Tribunal de Justiça foi atribuído o mister constitucional de zelar pela correta 

aplicação e interpretação da legislação federal. 

6. Recursos especiais não-conhecidos. 

(REsp 942.587/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2011, DJe 

22/08/2011) 

 

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR 

DANOS MORAIS.  MATÉRIA JORNALÍSTICA CONSIDERADA LESIVA À HONRA DO AUTOR 

BASEADA EM INFORMAÇÃO PRESTADA PELOS RECORRIDOS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. 

SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. ART. 186 DO 

CC/02. 

ELEMENTOS. AÇÃO OU OMISSÃO E NEXO CAUSAL INCONTROVERSOS. 

POTENCIALIDADE OFENSIVA DOS FATOS. VALORAÇÃO DA PROVA. AUSÊNCIA DO 

OBSTÁCULO DA SÚMULA 7/STJ. 

1. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre 

situações fáticas idênticas. 

2. Da hermenêutica do art. 186 do CC/02 extraem-se os seguintes pressupostos da responsabilidade civil, a saber: 

conduta ou ato humano (ação ou omissão); a culpa do autor do dano, a relação de causalidade e o dano 

experimentado pela vítima. 

3. Com exceção das hipóteses de responsabilidade objetiva previstas no sistema de responsabilidade civil, nosso 

direito civil consagra o princípio da culpa para a responsabilidade decorrente de ato ilícito, não se concebendo, 

em regra, o dever de indenização se ausente o dolo, a culpa ou o abuso de direito. 
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4. Cingindo-se a controvérsia à valoração da potencialidade ofensiva dos fatos tidos como certos e 

inquestionáveis, ou seja, matéria jurídica de interpretação do alcance dos arts. 186 do CC/02 e art. 

159 CC/16, não há que se falar em óbice da Súmula 7/STJ. 

5. Da simples matéria que é tendenciosa, por apontar o recorrente como principal acionista de empresa acusada 

de desvio milionário de instituição financeira da qual o recorrente foi presidente por anos, que traz excesso nas 

chamadas e destaques, objetivando direcionar o foco para depreciar a pessoa do recorrente e que confere sentido 

pejorativo e desproporcional ao fato de ser o recorrente o sócio majoritário, deriva o dano moral. 

6. A ofensa à honra por meio da imprensa, por sua maior divulgação, acaba repercutindo mais largamente na 

coletividade, mormente quando se considera que o veículo de comunicação é de grande circulação e que o 

caderno onde a matéria foi veiculada é específico da área de atuação do recorrente. 

7. A fixação do valor da compensação pelos danos morais deve balizar-se entre a justa composição e a vedação 

do enriquecimento ilícito, levando-se em consideração o critério da proporcionalidade, bem como as 

peculiaridades de cada espécie. Precedente. 

8. Indenização por danos morais fixada em R$ 100.000,00 (cem mil reais), valor a ser corrigido monetariamente, 

a contar dessa data, e acrescidos de juros moratórios no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês na vigência 

do CC/16 e de 1% (um por cento) ao mês na vigência do CC/02, a contar da data do evento danoso. Honorários 

advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação. 

9. Recurso especial provido. 

(REsp 884.009/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2011, DJe 

24/05/2011) 

 

AGRAVO REGIMENTAL. CIVIL. RECURSO ESPECIAL. JUROS MORATÓRIOS. 

APLICABILIDADE DO CC/02. 

1 - As Turmas integrantes da Segunda Seção deste Tribunal firmaram sua orientação no sentido de que, na 

responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), pela taxa 

do art. 1.062 do Código de 1916 até 10.1.2003 (0,5% ao mês) e, após essa data, com a entrada do Código Civil 

de 2002, pela prevista art. 406 do atual diploma civil (1% ao mês). 

2 - Impossibilidade de apreciação, no caso, da alegação de não-recepção da Lei de Imprensa, em razão do 

julgamento da ADPF 130 pelo STF, pois o acórdão recorrido transitou em julgado em relação a tal matéria, já 

que o recorrente se insurgiu, apenas, quanto à taxa de juros aplicada pelo tribunal de origem. 

3 - Agravo regimental a que se nega provimento. 

(AgRg no REsp 832.418/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 17/03/2011, DJe 23/03/2011) 

 

CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. ENTREVISTAS VEICULADAS 

EM PROGRAMAS DE RÁDIO E TELEVISÃO ALEGADAMENTE OFENSIVAS À HONRA E À 

DIGNIDADE DO AUTOR. DEMANDA MOVIDA CONTRA O JORNALISTA-ENTREVISTADOR E O 

ENTREVISTADO. APLICAÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL DA LEI DE IMPRENSA PELAS 

INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 

DESCABIMENTO. NÃO RECEPÇÃO DA LEI N. 5.250/1967 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. 

SUPERVENIENTE ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 

JULGADA PROCEDENTE PELO C. STF (ADPF N. 130/DF). 

DECADÊNCIA AFASTADA. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. 
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I. Orientou-se o Superior Tribunal de Justiça, por reiterada jurisprudência, que o prazo decadencial previsto no 

art. 56 da Lei de Imprensa não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, por incompatível com o 

preceituado em seu art. 5º, inciso X. 

II. Ademais, em recente julgamento, o Colendo Supremo Tribunal Federal julgou procedente a Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental, declarando a mesma incompatibilidade, já agora de toda a Lei n. 

5.250/1967 (ADPF n. 130/DF), de modo a ratificar, definitivamente, a pretensão de obsctaculizar o curso da ação 

pela decadência. 

III. Controvérsia atinente à extensão dos efeitos do acórdão estadual ao co-réu que resta prejudicada. 

IV. Recurso especial conhecido e provido, para se determinar o prosseguimento da ação indenizatória. 

(REsp 586.257/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 

17/02/2011, DJe 01/03/2011) 

 

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 27, VI DA LEI 5.250/67. ADPF N. 130 DO STF. 

FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL NÃO IMPUGNADO MEDIANTE RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 

1. O STF, ao julgar a ADPF N. 130, declarou a não-recepção, pela Constituição Federal, da Lei de Imprensa em 

sua totalidade. Não sendo possível a modulação de efeitos das decisões que declaram a não-recepção, tem-se que 

a Lei de Imprensa é inválida desde a promulgação da Constituição Federal. 

2. Portanto, quando se tratar de recurso contra acórdão que julgou improcedente o pleito indenizatório, inviável 

se configura o conhecimento de recurso especial por violação a dispositivo da Lei de Imprensa, pois ao Superior 

Tribunal de Justiça foi atribuído o mister constitucional de zelar pela correta aplicação e interpretação da 

legislação federal. 

3. Ademais, o fundamento constitucional no qual se apoiou o Tribunal de origem não foi devidamente 

impugnado mediante a interposição do competente recurso extraordinário. Incide a Súmula 126/STJ. 

4. Recurso especial não-conhecido. 

(REsp 990.079/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2011, DJe 

01/07/2011) 

 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 

AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO. 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. MATÉRIA JORNALÍSTICA 

OFENSIVA. PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELA VEICULAÇÃO. 

POLO PASSIVO. LEGITIMIDADE. 

- Ausentes os vícios do art. 535 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 

- A alteração do valor fixado a título de compensação por danos morais somente é possível, em recurso especial, 

nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada. 

- É inadmissível o reexame de fatos e provas em recurso especial. 

- O profissional que assina a reportagem classificada de agressiva ou injuriosa tem legitimidade para figurar no 

polo passivo da ação compensatória ajuizada pelo ofendido. Precedentes. 



85 

 
Agravo não provido. 

(AgRg no REsp 1041191/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 

22/06/2010, DJe 03/08/2010) 

 

RESPONSABILIDADE CIVIL. NOTÍCIA JORNALÍSTICA QUE IRROGA A MOTORISTA DE 

CÂMARA MUNICIPAL O PREDICADO DE "BÊBADO". INFORMAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO 

QUE, ADEMAIS, NÃO SE DISTANCIA DA REALIDADE DOS FATOS. 

NÃO-COMPROVAÇÃO, EM SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA, DO ESTADO DE EMBRIAGUEZ. 

IRRELEVÂNCIA. LIBERDADE DE IMPRENSA. AUSÊNCIA DE ABUSO DE DIREITO. 

1. É fato incontroverso que o autor, motorista de Câmara Municipal, ingeriu bebida alcoólica em festa na qual se 

encontravam membros do Poder Legislativo local e que, em seguida, conduziu o veículo oficial para sua 

residência. Segundo noticiado, dormiu no interior do automóvel e acordou com o abalroamento no muro ou no 

portão de sua casa. Constam da notícia relatos da vizinhança, no sentido de que o motorista da Câmara ostentava 

nítido estado de embriaguez. 

2. Se, por um lado, não se permite a leviandade por parte da imprensa e a publicação de informações 

absolutamente inverídicas que possam atingir a honra da pessoa, não é menos certo, por outro lado, que da 

atividade jornalística não são exigidas verdades absolutas, provadas previamente em sede de investigações no 

âmbito administrativo, policial ou judicial. 

3. O dever de veracidade ao qual estão vinculados os órgãos de imprensa não deve consubstanciar-se dogma 

absoluto, ou condição peremptoriamente necessária à liberdade de imprensa, mas um compromisso ético com a 

informação verossímil, o que pode, eventualmente, abarcar informações não totalmente precisas. 

4. Não se exige a prova inequívoca da má-fé da publicação ("actual malice"), para ensejar a indenização. 

5. Contudo, dos fatos incontroversos, conclui-se que, ao irrogar ao autor o predicado de "bêbado", o jornal agiu 

segundo essa margem tolerável de inexatidão, orientado, ademais, por legítimo juízo de aparência acerca dos 

fatos e por interesse público extreme de dúvidas, respeitando, por outro lado, o dever de diligência mínima que 

lhe é imposto. 

6. A pedra de toque para aferir-se legitimidade na crítica jornalística é o interesse público, observada a 

razoabilidade dos meios e formas de divulgação da notícia. 

7. A não-comprovação do estado de embriaguez, no âmbito de processo disciplinar, apenas socorre o autor na 

esfera administrativa, não condiciona a atividade da imprensa, tampouco suaviza o desvalor da conduta do 

agente público, a qual, quando evidentemente desviante da moralidade administrativa, pode e deve estar sob as 

vistas dos órgãos de controle social, notadamente, os órgãos de imprensa. 

8. Com efeito, na reportagem objeto do dissenso entre as partes, vislumbra-se simples e regular exercício de 

direito, consubstanciado em crítica jornalística própria de estados democráticos, razão pela qual o autor deve, 

como preço módico a ser pago pelas benesses da democracia, conformar-se com os dissabores eventualmente 

experimentados. 

9. Recurso especial provido. 

(REsp 680.794/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/06/2010, DJe 

29/06/2010) 

 

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VIOLAÇÃO A ARTIGOS DA LEI DE 

IMPRENSA NÃO RECEPCIONADA PELA CF/88. ADPF Nº 130 DO STF. ART. 535 DO CPC. 

OFENSA. NÃO OCORRÊNCIA.  PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. DANO MORAL. 

QUANTUM. RAZOABILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO. 
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I. Não se pode alegar violação dos dispositivos da Lei de Imprensa, tendo em vista que o Supremo Tribunal 

Federal, ao julgar a ADPF nº 130, no dia 30 de abril do ano em voga (Informativo nº 544), decidiu que todo o 

conjunto dessa lei não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988. 

II. Embora rejeitando os embargos de declaração, o acórdão recorrido examinou, motivadamente, todas as 

questões pertinentes, logo, não há que se falar em ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil. 

III. O prequestionamento, entendido como a necessidade de o tema objeto do recurso haver sido examinado pela 

decisão atacada, constitui exigência inafastável da própria previsão constitucional, ao tratar do recurso especial, 

impondo-se como um dos principais requisitos ao seu conhecimento. Nos termos das Súmulas 282 e 356 do 

Supremo Tribunal Federal, não se admite o recurso especial que suscita tema não prequestionado pelo Tribunal 

de origem. 

IV. É possível a intervenção desta Corte para reduzir ou aumentar o valor indenizatório por dano moral apenas 

nos casos em que o quantum arbitrado pelo Acórdão recorrido se mostrar irrisório ou exorbitante, situação que 

não se faz presente no caso em tela. 

Agravos Regimentais improvidos 

(AgRg no REsp 1115461/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2010, 

DJe 05/05/2010) 

 

PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO. RECURSO ESPECIAL.   1) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS.  MATÉRIA JORNALÍSTICA CONSIDERADA LESIVA À HONRA DO AUTOR, 

MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 2) RECURSO ESPECIAL. VALORAÇÃO DA PROVA 

INQUESTIONADA, CONSTITUÍDA DE ESCRITOS. ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE 

OBSTÁCULO NA SUMULA 7 DO STJ; 3) NARRATIVA PURA DE FATOS OCORRIDOS, NÃO 

PROTEGIDOS POR SIGILO LEGAL. MEROS TRANSTORNOS E ABORRECIMENTOS 

DECORRENTES DE EXPOSIÇÃO PÚBLICA. 

1.- A publicação, desacompanhada de opinações e comentários depreciativos do jornal, de série de reportagens 

relativas ao fato de investigação dos órgãos superiores do Ministério Público a respeito de alegada divulgação de 

questões do Concurso de Ingresso na carreira pelo autor, então integrante da Comissão Examinadora, não 

configura dano moral ao autor, cuja honorabilidade restou intacta, proclamada, inclusive, por testemunhos 

pessoais de julgadores no Acórdão recorrido. 

2.- Inexistência de violação ao direito à intimidade e a sigilo do ocorrido. 

3.- Atos que se inseriram na estrita liberdade de imprensa, constitucionalmente assegurada. 

4.- Violação aos arts 175 e 1.547/CC1916 reconhecida. 

5.- Recurso Especial provido. Improcedência da ação indenizatória. 

(REsp 959.330/ES, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2010, DJe 

16/11/2010) 

 

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. PUBLICAÇÃO EM REVISTA SEMANAL DE CIRCULAÇÃO 

NACIONAL DE INFORMAÇÃO QUE ATINGE A IMAGEM DE EMPRESA COMERCIAL. DANO 

AFERIDO NA ORIGEM A PARTIR DOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS CARREADOS 

NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA 07/STJ. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458 

E 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. VALOR EXORBITANTE. 

REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. 

1. Não se verificam violações aos arts. 165, 458 e 535 do CPC quando o acórdão impugnado examina e decide, 

fundamentadamente e de forma objetiva,  as questões relevantes para o desate da lide. 
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2. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte Superior, bem como do Pretório Excelso, o prazo 

decadencial e a responsabilidade tarifada, previstos na Lei de Imprensa, não foram recepcionados pela 

Constituição de 1988. (Precedentes: RE n.º 447.584/RJ, Rel. Min. Cezar Peluzo, Segunda Turma, DJU de 

16/03/2007; REsp n.º 579.157/MT, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, Quarta Turma, DJU de 11/02/2008; e 

REsp 625.023/PE, Rel. Min. 

Massami Uyeda, Quarta Turma, DJU de 26/02/2007). 

3. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos 

morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com 

moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o 

enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 

4. Estando assentada pelas instâncias de cognição a existência do dano à imagem da empresa ora recorrida, 

oriundo do ato praticado pela ora recorrente, revela-se indiferente ter ou não a Corte de origem fundamentado a 

indenizabilidade pela ofensa no dispositivo legal mais apropriado para tanto, máxime porque inarredável a 

aplicação à hipótese do art. 159 do Código Civil de 1916. 

5. Resultando as conclusões da Corte a quo, acerca da ocorrência do dano moral, do conjunto fático probatório 

carreado nos autos, sua revisão se revela tarefa interditada à esta Corte Superior, na via especial, nos termos do 

verbete sumular n.º 07/STJ. 

6. Todavia, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, 

consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. 

7. In casu, o Tribunal de Origem condenou a ré ao pagamento de “720 dias-multa, calculado o dia-multa à base 

de dez vezes o valor do salário mínimo vigente no mês de dezembro de 1995 devidamente corrigido até a data do 

efetivo pagamento” (fl.421), o que considerando os critérios utilizados por este STJ, ainda se revela 

extremamente excessivo. 

8. Dessa forma, considerando-se as peculiaridades deste caso, os princípios jurisprudenciais desta eg. Corte 

Superior na fixação do quantum indenizatório a título de danos morais, rejeita-se o critério adotado pelo eg. 

Tribunal de Origem por analogia ao Direito Penal e se fixa o valor do dano moral na quantia de R$ 46.000,00- 

(quarenta e seis mil reais), corrigidos monetariamente a partir desta decisão, acrescido dos juros legais nos 

termos da Súmula 54 deste Superior Tribunal de Justiça. 

 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. 

(REsp 334.827/SP, Rel. Ministro HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TJ/AP), QUARTA TURMA, julgado em 03/11/2009, DJe 16/11/2009) 

 

RECURSO ESPECIAL RESPONSABILIDADE CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

REPORTAGEM DE JORNAL REPRODUZINDO TRECHOS DE ENTREVISTA CONCEDIDA POR 

EX-COMPANHEIRA A REVISTA, EM QUE SÃO PROFERIDAS DECLARAÇÕES OFENSIVAS À 

HONRA DO RECORRIDO E IMPUTADA, FALSAMENTE, CONDUTA CRIMINOSA. ÔNUS DE UM 

MÍNIMO DE DILIGÊNCIA INVESTIGATIVA NÃO OBSERVADO PELO ÓRGÃO DE IMPRENSA. 

AUSÊNCIA DE INTERESSE SOCIAL EM FATOS ÍNTIMOS DA VIDA PRIVADA DA PESSOA, 

AINDA QUE GOZE DE NOTORIEDADE. CREDIBILIDADE DO JORNAL QUE PERMITIU A 

AMPLIAÇÃO E PERPETUAÇÃO DA VIOLAÇÃO À HONORABILIDADE DO AUTOR. 

DESBORDAMENTO DO DIREITO/DEVER DE INFORMAR. CONDUTA ILÍCITA. DANO MORAL 

CONFIGURADO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 

1. Ante o desbordamento de seu dever de tão-somente informar, revela-se ilícita a conduta do Jornal, de 

propriedade da recorrente, ao replicar trechos da entrevista concedida pela ex-companheira do recorrido a outro 

órgão de imprensa, onde são proferidas declarações ofensivas à honra deste, caracterizando-se, desta forma, o 

dano moral e impondo-se, por conseguinte, sua reparação. 

2. O jornal, ao reproduzir a reportagem, não se desincumbiu do ônus de um mínimo de diligência investigativa, 

mormente quando se verifica que o noticiado sequestro do filho, pelo autor, foi, na realidade, o cumprimento de 
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uma ordem judicial de guarda conferida ao recorrido pela Justiça Brasileira e confirmada pela Justiça 

Americana. 

3. Nesta seara de revelação pela imprensa de fatos da vida íntima das pessoas, o digladiar entre o direito de livre 

informar e os direitos de personalidade deve ser balizado pelo interesse público na informação veiculada, para 

que se possa inferir qual daqueles direitos deve ter uma maior prevalência sobre o outro no caso concreto. 

4. A mera curiosidade movida pelo diletantismo de alguns, tanto na divulgação de notícias, quanto na busca de 

fatos que expõem indevidamente a vida íntima, notadamente, daquelas pessoas com alguma notoriedade no 

corpo social, não pode ser encarada como de interesse social, a justificar a atenção dos organismos de imprensa. 

5. Na hipótese sob exame, ainda que se trate de pessoa notória, revela-se claro não haver um efetivo interesse 

social na divulgação de fatos que dizem respeito unicamente à esfera íntima de sua vida privada, o que denota 

tão somente uma manobra para aumentar as vendas do jornal. 

6. Ainda que as declarações veiculadas nas matérias jornalísticas tenham sido, nestas, atribuídas exclusivamente 

à entrevistada da revista, as imputações em questão se beneficiaram da credibilidade de que goza o jornal, na 

qualidade de órgão de informação e de divulgação, na comunidade em que circula, ampliando e perpetuando 

indevidamente o âmbito de incidência da violação à honorabilidade da pessoa ofendida. 

7. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, negado-lhe provimento. 

(REsp 713.202/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/10/2009, DJe 

03/08/2010) 

 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS. LEI DE IMPRENSA. PRAZO DECADENCIAL. INEXISTÊNCIA. 

PRECEDENTES. 

1. O prazo decadencial previsto na Lei de Imprensa, sabidamente não mais prevalece no atual ordenamento 

jurídico, uma vez que a Constituição de 1988, ao prever indenização por dano moral por ofensa à honra, pôs fim 

àquele prazo, que previa sistema estanque, fechado, de reparabilidade dos danos praticados pela imprensa, não o 

recepcionando. 

2. Ademais, o Eg. Supremo Tribunal Federal suspendeu a vigência da expressão "e sob pena de decadência 

deverá ser proposta  dentro de 3 meses da data da publicação ou transmissão que lhe der causa", constante da 

parte final do artigo 56 da Lei de Imprensa, ao julgar a ADPF nº 130/DF. 

3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. 

(REsp 331.564/SP, Rel. Ministro HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TJ/AP), QUARTA TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe 31/08/2009) 

 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. INDENIZAÇÃO. MATÉRIA JORNALÍSTICA. 

RESPONSABILIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA. LIMITES DA INDENIZAÇÃO. 

1. Essa Corte pacificou o entendimento de que, tanto o veículo de imprensa, quanto o jornalista e o entrevistado, 

são parte legítima a figurar no pólo passivo de ação indenizatória movida em razão de publicação que macule a 

honra de terceiro. Precedentes. 

 

2. A limitação do quantum indenizatório pela Lei de Imprensa não foi recepcionada pela Constituição de 1988. 

Precedentes. 

3. Agravo regimental improvido. 

(AgRg no Ag 730.662/SP, Rel. Ministro PAULO FURTADO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO 

TJ/BA), TERCEIRA TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe 01/09/2009) 
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RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATO ILÍCITO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. INOCORRÊNCIA. LEI 5.250/67 (LEI DE IMPRENSA). ABSOLVIÇÃO 

CRIMINAL COM REFLEXOS CIVIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PUBLICAÇÃO DE 

REPORTAGEM EM REVISTA DE GRANDE CIRCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANO 

EXTRAPATRIMONIAL NA ESPÉCIE. LIBERDADE DE INFORMAÇÃO. FATO PÚBLICO E  

NOTÓRIO. UTILIZAÇÃO DE EPÍTETO (ANIMAL). POLISSÊMICO. POSSIBILIDADE. 

VALORAÇÃO DE PROVAS. SÚMULA 7. NÃO INCIDÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 

PROVIMENTO.    

I. No caso em exame, não se trata  de reexame de prova, isto é, de motivos de conhecimento dos fatos em que se 

funda o reconhecimento de dano moral e uso da imagem, visto que os fatos são absolutamente certos, mas sim de 

valoração jurídica. 

II. A imagem exposta ja havia resultado, evidentemente, em positivas vantagens, inclusive patrimoniais, no 

decorrer da carreira do atleta, com a contra-partida, contudo, da abertura de caminho para a negativa exposição, 

dado o caráter polissêmico da expressão. Logo, no caso, não se tem acréscimo negativo à matéria, mas, sim, a 

simples transposição de qualificação já antes criada, consentida e usufruída, posta à receptividade e ao debate da 

opinião pública. Em verdade, a imagem estampada, subsumiu-se no geral caráter visivelmente informativo e 

educativo da matéria a respeito de acidentes de veículos, ainda que desagradando ao Autor e a quem mais 

negativamente lembrado. 

III. No caso concreto, declarada pela justiça penal a não caracterização dos crimes considerados contra a honra, 

inexistirá o ilícito civil correspondente, salvo se a absolvição decorrer de insuficiência de provas. 

IV. Nos termos dos dispositivos legais invocados pelo Autor, responde por danos morais e à imagem quem cause 

dano. No entanto, não houve, no caso, dano causado ao autor, mas tecnicamente, simples incômodo ou 

desconforto pela exposição do lado negativo da figura pública. Portanto, não há o que indenizar ao autor. 

V. Recurso Especial provido, julgando-se improcedente a ação, nos exatos termos, inclusive quanto à 

sucumbência da sentença. 

(REsp 

 1021688/RJ, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, Rel. p/ Acórdão Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 23/06/2009, DJe 01/07/2009) 

 

DIREITO CIVIL. IMPRENSA TELEVISIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

Necessidade de demonstrar a falsidade da notícia ou inexistência de interesse público. Ausência de culpa. 

Liberdade de imprensa exercida de modo regular, sem abusos ou excessos. 

- A lide deve ser analisada, tão-somente, à luz da legislação civil e constitucional pertinente, tornando-se 

irrelevantes as citações aos arts. 29, 32, § 1º, 51 e 52 da Lei 5.250/67, pois o Pleno do STF declarou, no 

julgamento da ADPF nº 130/DF, a não recepção da Lei de Imprensa pela CF/88. 

- A liberdade de informação deve estar atenta ao dever de veracidade, pois a falsidade dos dados divulgados 

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. 

- A honra e imagem dos cidadãos não são violados quando se divulgam informações verdadeiras e fidedignas a 

seu respeito e que, além disso, são do interesse público. 

- O veículo de comunicação exime-se de culpa quando busca fontes fidedignas, quando exerce atividade 

investigativa, ouve as diversas partes interessadas e afasta quaisquer dúvidas sérias quanto à veracidade do que 

divulgará. 

- O jornalista tem um dever de investigar os fatos que deseja publicar. Isso não significa que sua cognição deva 

ser plena e exauriente à semelhança daquilo que ocorre em juízo. A elaboração de reportagens pode durar horas 
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ou meses, dependendo de sua complexidade, mas não se pode exigir que a mídia só divulgue fatos após ter 

certeza plena de sua veracidade. Isso se dá, em primeiro lugar, porque os meios de comunicação, como qualquer 

outro particular, não detém poderes estatais para empreender tal cognição. 

 

Ademais, impor tal exigência à imprensa significaria engessá-la e condená-la a morte. O processo de divulgação 

de informações satisfaz verdadeiro interesse público, devendo ser célere e eficaz, razão pela qual não se coaduna 

com rigorismos próprios de um procedimento judicial. 

- A reportagem da recorrente indicou o recorrido como suspeito de integrar organização criminosa. Para 

sustentar tal afirmação, trouxe ao ar elementos importantes, como o depoimento de fontes fidedignas, a saber: (i) 

a prova testemunhal de quem foi à autoridade policial formalizar notícia crime; (ii) a opinião de um Procurador 

da República. O repórter fez-se passar por agente interessado nos benefícios da atividade ilícita, obtendo 

gravações que efetivamente demonstravam a existência de engenho fraudatório. Houve busca e apreensão em 

empresa do recorrido e daí infere-se que, aos olhos da autoridade judicial que determinou tal medida, havia 

fumaça do bom direito a justificá-la. Ademais, a reportagem procurou ouvir o recorrido, levando ao ar a palavra 

de seu advogado. Não se tratava, portanto, de um mexerico, fofoca ou boato que, negligentemente, se divulgava 

em cadeia nacional. 

- A suspeita que recaía sobre o recorrido, por mais dolorosa que lhe seja, de fato, existia e era, à época, 

fidedigna. Se hoje já não pesam sobre o recorrido essas suspeitas, isso não faz com que o passado se altere. 

Pensar de modo contrário seria impor indenização a todo veículo de imprensa que divulgue investigação ou ação 

penal que, ao final, se mostre improcedente. 

Recurso especial provido. 

(REsp 984.803/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2009, DJe 

19/08/2009) 

 


