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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
27ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)

SENTENÇA
Processo nº:
Apensos:
Classe:
Assunto:
Requerente:

0223511-66.2021.8.06.0001

Requerido:

Carlos Alberto Sardenberg

Procedimento Comum Cível
Perdas e Danos
Francisco Cesar Asfor Rocha

Visto, etc.
Trata-se de Ação Indenizatória por Danos Morais ajuizada por
FRANCISCO CÉSAR ASFOR ROCHA em face de CARLOS ALBERTO SARDENBEG,
cuja pretensão objetiva a reparação por danos morais em face de alegadas condutas lesivas à
honra e à imagem da parte autora, as quais teriam sido desferidas pelo requerido, conforme a
seguir exposto.
Assevera o autor que o requerido é "...um tarimbado e conceituado
jornalista brasileiro, com significativa credibilidade e força persuasiva em suas análises, com amplo
alcance e poder de difusão na sociedade..." , o que no entender do autor, exige que o promovido

detenha maiores cuidados nos comentários que faz e nos fatos que divulga, "especialmente
quando há, em seus textos, imputações graves – e falsas -, como é o caso dos autos."

Insurge-se o autor por aduzir que "...no dia 13 de março de 2021, o
jornalista Carlos Alberto Sardenberg publicou no sítio do periódico O Globo, na coluna Opinião,
bem como no jornal impresso, o artigo intitulado “Pária duas vezes”1, também reproduzido na
mesma data e sob o mesmo título em sua página pessoal na internet2, no qual, em linhas gerais,
veicula análise sobre a posição do Brasil na política internacional acerca do tema combate à
corrupção."

E, na mesma ocasião, segundo o autor, o requerido, "para justificar a
sua opinião, acusa os Poderes Judiciário e Legislativo, bem como seus membros, nominalmente
indicados no artigo, induzindo os leitores à crença – falsa, como se verá adiante - de que são todos
corruptos, agem aliados a corruptos e a advogados corruptos, mencionando, como exemplo desse
assaque, as conhecidas Operações Castelo de Areia, em 2009, e mais recentemente a Lava Jato."

Por tais fatos, acima sucintamente expostos, diz o autor que a opinião
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juízes e parlamentares, vindo a apontar o ora autor como um dos responsáveis "pela corrupção
presente no país, por conta de sua atuação, quando Presidente do STJ, na operação Castelo de
Areia." E ainda, complementando que o requerido noticiou que "... o êxito da Operação foi
barrado por um processo em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (“Mas logo apareceu um
recurso junto ao...”), e este teria caído com o então magistrado César Asfor Rocha, prosseguindo
Sardenberg: “E ele simplesmente cancelou toda a operação, com base numa ridícula formalidade: as
denúncias iniciais haviam partido de fontes anônimas.".

Diante de tais fatos, assevera o autor que não se está diante de uma
crítica jornalística, e "...sim de um verdadeiro desserviço à democracia, a mesma que protege e
ampara a plena liberdade de expressão e manifestação do pensamento pela imprensa."

Ressalta o autor que a decisão por si prolatada foi proferida em caráter
liminar, precário, "sem qualquer plausibilidade na afirmativa de que atuou para cancelar toda a
operação, ao contrário do que publicado."

E, para ratificar tal assertiva, o autor "destaca o caráter provisório da
sua decisão, submetida à reconsideração da I. Ministra Relatora e ao órgão colegiado. Mais do que
isso, Cesar Asfor Rocha deixa expressamente registrado que não estava ali cancelando quaisquer
atos investigatórios – e muito menos a Operação Castelo de Areia – mas, apenas, suspendeu o
trâmite da ação penal que dela decorreu, enquanto não apreciada a matéria de mérito pela C. Turma
– o que, em termos de técnica jurídica e de observância dos direitos fundamentais constitucionais, é
absolutamente comum e recorrente."

Irresigna-se ainda o autor ao aduzir que o requerido "... ao informar que
Márcio Thomaz Bastos era o Ministro da Justiça no momento da decisão liminar tomada por Cesar
Asfor Rocha, revela a sua completa negligência com os fatos, a total ausência de checagem das
informações e uma conduta absolutamente irresponsável, pois é notório que o então advogado havia
deixado o cargo de Ministro da Justiça em 2007, bem antes da apresentação do H.C 159.159/SP que foi em janeiro de 2010. Esse dado que parece lateral à presente causa, revela a negligência na
apuração dos fatos por parte do jornalista Réu, que pouco se preocupa com a fidelidade dos
acontecimentos para muito ocupar-se de acusações infundadas, objetivamente mentirosas, além de
ofensivas."

Acrescenta a exordial que, após proferida a decisão do autor, datada de
14/01/2010, o MPF interpôs Agravo Regimental em 26/01/2010, vindo a decisão do autor a
ser mantida pela C. 6ª Turma, em Acórdão proferido em 04/03/2010, e ainda, quando do
julgamento do mérito do HC, a Turma acima mencionada julgou pela concessão da ordem,
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que, segundo o autor, não tiveram sua participação.
Irresigna-se o autor por sustentar que o requerido ao relembrar uma
decisão liminar proferida pelo autor, deveria ter buscado se informar sobre o desfecho do
processo (HC 159.159/SP), no qual foi exarada referida liminar, noticiando, pois, o
entendimento do colegiado da Turma no mesmo sentido da liminar de autoria do promovente.
Apresenta o requerente uma cronologia das medidas e recursos
judiciais utilizados no Habeas Corpus retromencionado (fls.16/17), inclusive com julgamento
pelo Supremo Tribunal Federal que teria mantido a decisão de mérito do dito HC, ou seja,
teria entendido pela ilegalidade na operação Castelo de Areia.
Diante de tais fatos, entende o promovente que há abuso no exercício
da atividade de imprensa, apontando não se tratar de liberdade de imprensa, "pois, apesar de
ser legítima à crítica – se fosse o caso -, não está ao alcance da imprensa persuadir o Poder
Judiciário e tentar influenciar nas convicções adotadas por membros da magistratura, muito menos
enxovalhar a honra de Juízes por contrariarem o clamor público."

Junto da inicial vieram os documentos de fls. 17/19, asseverando o
autor que o requerido deixou de lado a crítica à decisão judicial proferida pelo promovente há
mais de 11 (onze) anos, evidenciando, pois, a vontade do requerido a atacar o autor para
ganhar audiência.
Por esses fatos até aqui relatados, com os fundamentos contidos na
exordial, fatos esses que entende que se tratam de graves abusos e excessos praticados pelo
réu, gerando, pois, o dever de indenizar os alegados danos morais que diz o autor que veio a
sofrer.
Juntou à exordial os documentos de fls.32/172, cabendo destacar
dentre esses, os textos que entende o autor como o gerador de dano moral à sua pessoa, os
quais estão acostados às fls. 32/34 e 35/37.
Em contestação (fls. 183/206), em sede de preliminar, suscita
incompetência relativa deste juízo.
A seguir, adentrando no mérito, logo de início, o demandado aduz que
não nutre qualquer animosidade em relação ao autor, inclusive reconhecendo a sua prestigiada
carreira como magistrado e operador do direito.
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reconhecendo a ilegalidade dos atos havidos na Operação Castelo de Areia, julgamentos esses
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da coluna que ensejou o ajuizamento da ação, pois, com efeito, o texto versa sobre "...a
anulação das condenações aplicadas em face do ex-presidente Lula, nas ações penais provenientes
da Operação Lava Jato, por meio de uma liminar proferida pelo Ministro Edson Fachin, é que
tornaria, pelo que se depreende do texto, a imagem do Brasil como um pária mundial no combate a
corrupção, segundo a coluna do Demandado, e não, como aduzido na peça vestibular, a conduta do
Demandante, em uma operação já esquecida pelo grande público."

Quanto à matéria em sua integralidade, ressalta o promovido que "é
possível se inferir que o Demandante, a despeito do que alega em sua peça inicial, se tratou de
apenas uma personagem coadjuvante no gancho histórico realizado pelo colunista para
contextualizar o cerne principal do seu comentário político, a saber: a decisão liminar do ministro
Luís Edson Fachin, no sentido de anular as condenações proferidas no âmbito das ações penais
movidas em face do ex-Presidente Lula que tiveram sua instrução realizada pela 13ª (décima
terceira) Vara Federal de Curitiba/PR, em razão da discussão processual da (in) competência."

(fls.188/189) Assevera o promovido que "Em momento algum, o Demandado afirmou,
explícita ou implicitamente, que o Demandante, por si, prejudicaria a imagem do país e a sua
reputação perante a OCDE."

E ainda, ressalta que "O Demandante foi mencionado pelo Demandado,
única e exclusivamente, para demonstrar a opinião crítica do jornalista de que anulações, por
questões técnicas e procedimentais, de condenações em processos judiciais por parte dos Tribunais
Superiores, em ações de grande interesse público, que envolvem atores do cenário político, já
também teriam ocorrido anteriormente, tal como, por exemplo, na referida Operação Castelo de
Areia, muito aludida como o prenúncio da Operação Lava Jato."

Sustenta o requerido que opinar é um direito fundamental
constitucional, que não se conflita com qualquer outro nesse caso concreto, destacando
também que é um jornalista "especializado em comentários econômicos e políticos, e que, por tal
razão, não necessita se imiscuir nas peculiaridades, sempre confusas até mesmo para profissionais
da área, de denominações técnico processuais, em processos judiciais criminais bastante
complexos." Complementando que em seu editorial quis demonstrar que "algumas ações penais,
de grande repercussão social, que versam sobre questões afetas a corrupção, encontrem óbices
processuais e procedimentais e não sejam resolvidas no mérito."

Ainda em sua contestação, mais precisamente às fls. 192/193, destaca
o promovido que o autor deixou de ter mencionado na exordial "que já foram divulgados os
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Diz o requerido que a exordial não colacionou em seu bojo a íntegra
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vide adiante publicação veiculada no mesmo jornal da coluna que ensejou a demanda".

Traz em sua peça contestatória uma explanação acerca da "Liberdade
Constitucional de Imprensa e Regular Exercício da Atividade Jornalística", invocando como
fundamento os artigos 220 e 5º , IV, XIII, XIV da Constituição Federal.
Quanto a tal ponto, destaca o requerido que a imprensa tem o direito,
ou melhor, o dever de informar a população e se manifestar sobre os fatos do dia a dia,
ressaltando que a jurisprudência é pacífica ao afirmar que "não há responsabilidade quando a
imprensa visa informar ao público fatos aparentemente verdadeiros, de relevante interesse coletivo,
com intuito informativo, utilizando-se de fontes fidedignas, o que leva à conclusão de que os pedidos
autorais devem ser julgados improcedentes.", asseverando ainda que a crítica é permitida pelo

ordenamento jurídico, sendo, na verdade, condição para o exercício do Estado Democrático de
Direito. (fl.197)
Ainda quanto à responsabilidade civil do profissional de imprensa, diz
o contestante que para que venha a configurar abuso no exercício do direito de informar, fazse necessário que se tenha agido com culpa ou dolo, ou que se tenha praticado os delitos de
calúnia, injúria ou difamação, o que nega o requerido que tenha ocorrido no caso em questão.
Pelos fatos e fundamentos sucintamente relatados, e os demais
constantes na contestação, pugna o requerido pela improcedência da ação, sendo o autor
condenado nos ônus sucumbenciais.
Réplica às fls. 240/257.
À fl. 259 foi exarado despacho determinando a intimação das partes
para especificação de provas.
O demandado apresentou Embargos de Declaração às fls. 264/266,
apontando omissão deste juízo quanto à manifestação acerca da alegada incompetência
relativa da comarca de Fortaleza.
Impugnação aos embargos às fls. 267/272.
Sentença às fls. 273/277 não conhecendo os embargos, e saneando o
feito, enfrentando a questão da alegada incompetência relativa da comarca de Fortaleza, sendo
reconhecido como competente esta comarca, fixando como controvertidos os seguintes
pontos:- falsidade da notícia difundida: - demonstração da ilicitude da notícia; - ofensa à
honra do autor; - divulgação da notícia em rede nacional, atingido a cidade de Fortaleza.
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esclarecimentos prestados pelo Demandante, por meio de seus representantes, a respeito do assunto,
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controvertidos, foi, mais uma vez, facultado às partes a especificação de provas, ocasião em
que ambas as partes pugnaram pelo julgamento do feito no estado em que se encontra
(fls.282/290 e 291).
É o breve relato. Passo a decidir.

O feito encontra-se apto para julgamento, já tendo havido manifestação
acerca da alegada incompetência desta comarca, foram fixados os pontos controvertidos, e,
por sua vez, as partes nada requereram a título de dilação probatória, ocasião em que ambas
pugnaram pelo julgamento do feito no estado em que se encontra.a
Ademais, é de se reconhecer que o processo tramitou respeitando as
normas constitucionais e legais processuais, não havendo de se falar em qualquer nulidade.
É certo que a liberdade de imprensa é um dos desdobramentos do
direito à informação e da liberdade de expressão, direitos fundamentais reconhecidos pela
Constituição Federal em diversos momentos, mas principalmente por meio do Art. 5º, inciso
IV, que dispõe “é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato”.
Por outro lado, o direito à honra, à imagem e à vida privada também se
inserem nos conceituados direitos fundamentais, nos termos do Art. 5º, X, da Constituição
Federal.
Desta forma, está claro, no presente caso, a existência de colisão de
direitos fundamentais, classificados ambos como de primeira dimensão, garantidos
constitucionalmente e merecendo no plano teórico a mesma proteção.
Contudo, no plano concreto, há que se fazer o balizamento dos direitos
fundamentais em colisão para que se estabeleça qual deles deve preponderar sobre o outro.
Esse entendimento é muito bem desenvolvido pelo eminente Robert
Alexy, na chamada "Teoria dos Princípios e Ponderações", a qual orienta que deve se usar a
"fórmula do peso" como função para solucionar o conflito concreto entre princípios e direitos
fundamentais, atribuindo, em uma situação fática posta, peso aos princípios conflitantes, a
fim de que se possa estabelecer se, e em que medida, um deve preponderar sobre o outro.
Desta forma, resolve-se, ou pelo menos, se tem um norte para resolução
do problema pela preponderância de um dos direitos sobre o outro, uma vez que por meio do
Princípio da Cedência Recíproca dos Direitos Fundamentais, ambos são válidos e não perdem
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E ainda, na mesma decisão, considerando a fixação dos pontos
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direito cedente abre espaço para a preponderância do direito que prevalece.
Registre-se, por oportuno, que não se trata de conflito de regras, que se
resolveria por meio da declaração acerca da vigência destas, na análise de critérios
hermenêuticos já há muito conhecidos, a exemplo de 'lei especial preponderando sobre lei
geral', dentre outros (plano da validade).
O dilema não se resolve no plano da validade, pois ambos os direitos
são válidos. Resolve-se por meio da aplicação do princípio da proporcionalidade, princípio
implícito na Constituição Brasileira, e muito bem trabalhado e difundido pelo autor
supramencionado.
Em síntese, a colidência entre os dois direitos fundamentais deve ser
resolvida em face do caso concreto e levando-se em conta que, numa sociedade democrática,
o Estado tem papel não só de garantidor passivo dos direitos e liberdades individuais –
primeira dimensão de direitos, mas também de promotor desses direitos, devendo o Estadojuiz concorrer para que esses direitos individuais (fundamentais) se concretizem.
Destarte, optar, no caso concreto, pela prevalência de um direito
fundamental sobre o outro é perfeitamente possível, e não implica em inobservância de um
direito vigente no ordenamento jurídico.
Assim o sendo, há de se inferir que não há direito constitucional
absoluto e inflexível, sob pena de criar-se um cenário de insegurança jurídica. Nesse contexto,
a adoção de medidas de compatibilização entre as normas contrastantes, no caso concreto,
mostra-se a melhor formar de dirimir o conflito posto. É o que defende o ministro do STF,
Alexandre de Morais:
Desta forma, quando houver conflito entre dois ou mais direitos ou
garantias fundamentais, o intérprete deve utilizar-se do princípio da
concordância prática ou da harmonização, de forma a coordenar e
combinar os bens jurídicos em conflito, evitando o sacrifício total de uns em
relação aos outros, realizando uma redução proporcional do âmbito de
alcance de cada qual (contradição dos princípios), sempre em busca do
verdadeiro significado da norma e da harmonia do texto constitucional com
sua finalidade precípua” (MORAES, 2016, p. 93).

Desse modo, ainda que a liberdade de expressão seja garantia
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a vigência ao ser decidido por um em detrimento de outro. Tão somente, no caso concreto, o
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de outrem, sob pena de dissuadir o fim precípuo da norma.
É de fundamental importância mencionar que o direito à liberdade de
expressão e de imprensa não são absolutos, encontrando limites, um dos quais o direito à
preservação da imagem e da honra.
Neste sentido: “A Constituição Federal, em seu artigo 5º, incisos IX e
XIV, assegura a plena liberdade de informação e expressão, independentemente de censura.
No entanto, o mesmo texto constitucional também garante o direito à
honra e à imagem através do referido dispositivo, no inciso X, tendo a mesma importância e
relevância que a liberdade de informação.
Acrescente-se que a todo direito corresponde uma responsabilidade. E
nenhum direito se apresenta absoluto, sendo, portanto, ponderados diante do conjunto de
direitos

que

com

determinado

direito

estejam

interagindo.

(Apelação

n.

1092841-37,2013,8,26,0100, Rel. Des. Elcio Trujillo, j. em 01.09.2015).
E como acima dito, para solução do problema, deve-se enfrentar e
analisar o caso concreto, e é o que se passa a fazer.
Após essa breve passagem jurídica e doutrinária, consigna-se que o
direito à informação é protegido na Constituição, devendo ser interpretado em conjunto com a
inviolabilidade à honra, à imagem, à vida privada e a intimidade (Art. 5º, X, da CF), isso é
uma consequência do Princípio da Unidade da Constituição, e nenhuma outra interpretação é
aceitável.
Como relatado acima, um dos pontos da insurgência do autor é quanto
à forma como a notícia de uma decisão por si prolatada foi divulgada em em veículo de
comunicação e site de abrangência nacional pelo requerido.
É fato incontroverso que a decisão da lavra do autor foi proferida em
caráter liminar, o que não foi impugnado pelo requerido em sua contestação.
No entanto, uma das irresignações do autor é quanto a não prestação da
informação em sua completude pelo requerido, no exercício de sua atividade laboral,
jornalismo, ou seja, o autor não nega que proferiu a liminar objeto de crítica pelo requerido,
porém, o autor se irresigna pelo fato de que o requerido não divulgou que referida liminar foi
mantida nas instâncias superiores, em decisões colegiadas.
Com efeito, a falta de noticiar o desfecho do processo, que há muito já
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constitucional, esta não pode ser utilizada como subterfúgio para ofensas à honra e à imagem
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requerido se limitou a assim dizer: ".....Mas logo apareceu um recurso junto ao Superior Tribunal
de Justiça, que caiu com o magistrado Cesar Asfor Rocha. E ele simplesmente cancelou toda a
operação, com base numa ridícula formalidade: as denúncias iniciais haviam partido de fontes
anônimas. Ridícula, para não dizer outra coisa, porque as denúncias recebidas anonimamente foram
objeto de uma ampla investigação que encontrou, sim, grossa corrupção. Não foi mera coincidência
que o ministro da Justiça na época era o advogado Márcio Thomaz Bastos, uma espécie de grande
chefe dos criminalistas especialistas em anular processos e adiar processos indefinidamente...."
(fl.32)

Analisando a sequência dos atos processuais da ação a que se refere à
decisão citada pelo requerido, no caso uma liminar da lavra do autor, impende consignar que o
Agravo Regimental que adversou a liminar, não foi conhecido, e, ao final, em sede de Habeas
Corpus, foi anulado o recebimento da denúncia da Ação Penal nº 2009.61.81.006881-7,
restando, pois, em colegiado, ratificada a liminar proferida pelo autor.
Seguem links referentes a decisões do colegiado:
https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=949960&num_registro=201
000040393&data=20100322&peticao_numero=201000008772&formato=PDF

https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1003299&num_registro=20
1000040393&data=20110530&peticao_numero=-1&formato=PDF

Portanto,

nitidamente

se

tratou

de

uma

informação

FRAGMENTADA, sendo a fragmentação um dos vícios da notícia. E, por mais leigo que seja
o leitor, é possível depreender que o jornalista requerido pretende dizer que se trata de uma
decisão de caráter duvidoso, tanto é que diz que a decisão cancelou a operação numa
"ridícula" formalidade, completando ainda que "ridícula para não dizer outra coisa". (fl.92)
Destarte, claramente deixa subtendido que havia algo atípico na
decisão proferida pelo autor. Decisão essa que, repita-se, o demandado não informou que se
tratava de liminar, nem, muito menos, que foi confirmada pela Turma Julgadora, formada por
um Colegiado.
Em sua defesa, o requerido afirma que é jornalista especializado na
área política e econômica, não tendo a obrigação de conhecer as nuances, muitas vezes de alta
complexidade, das decisões judiciais. Porém, há de se reconhecer que se o requerido acha que
o processo judicial é complexo, deveria evitar adentrar nas questões processuais, ou, pelo
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se concluiu, ou pelo menos sua sequência, impacta sim na repercussão da notícia, pois o
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operadores do Direito envolvidos na decisão quando de sua publicação em veículos de
comunicação.
Ademais, o fato de não deter conhecimento das denominações técnicoprocessuais de ações judiciais, gera o dever de adotar maior cautela na divulgação da
informação, pois, dentre os leitores pode haver sim pessoas com esse conhecimento técnico
da área jurídica que venha a depreender a matéria em seu caráter técnico, ou seja,
interpretando de acordo com a denominação utilizada, com seus termos jurídicos.
Quanto ao fato do requerido aduzir que quis dizer que as ações penais
esbarram em óbices processuais, não seria necessário mencionar o nome do prolator da
decisão, nem tão pouco dizer que foi usada como fundamento uma "ridícula formalidade",
poderia sim, expressar sua opinião como o fez em sua peça de defesa, dizendo que "algumas
ações penais, de grande repercussão social, que versam sobre questões afetas a corrupção,
encontrem óbices processuais e procedimentais e não sejam resolvidas no mérito." Pois assim o

fazendo, não estaria pondo o seu prolator em uma situação que levante suspeita no decidir,
estaria sim, informando ao leitor que há regras procedimentais e processuais que criam óbices
na resolução de mérito. Óbices esses, que incumbe esclarecer, tratam-se de normas legais, que
devem ser observadas e seguidas pelos operadores de Direito, especialmente pelo magistrado
em seu ato de decidir.
Ainda em sua contestação, mais precisamente às fls. 192/193, destaca o
promovido que o autor deixou de ter mencionado na exordial "que já foram divulgados os
esclarecimentos prestados pelo Demandante, por meio de seus representantes, a respeito do assunto,
vide adiante publicação veiculada no mesmo jornal da coluna que ensejou a demanda.".

No que se refere a tal ponto, faz-se importante destacar que foi sim
divulgado na coluna de autoria do requerido (fls.192/193), o esclarecimento do autor, mas, por
outro lado, o requerido, em sua resposta vinda juntamente com o esclarecimento do autor,
traça diversos comentários jurídicos, inclusive informando período em que o processo esteve
suspenso, e ainda mencionando decisões do STJ em sentido contrário a do autor, o que
demonstra que, ao contrário do que afirmara anteriormente, mesmo sendo jornalista
especializado na área econômica e política, detém sim de um conhecimento jurídico, capaz de
se imiscuir nas peculiaridades processuais e nas denominações técnico processuais.
No entanto, mesmo assim, naquele primeiro momento, quando da
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menos, informar-se acerca do processo para que a notícia não venha a atingir a honra dos
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jurídico-processuais, sob o argumento de que, por ser jornalista da área econômica e política,
não detinha conhecimento aprofundado das questões de Direito.
Invoca ainda o requerido, em sua tese de defesa (fls.188/189), que na
notícia objeto desta ação, o autor era " apenas uma personagem coadjuvante no gancho histórico
realizado pelo colunista para contextualizar o cerne principal do seu comentário político, a saber: a
decisão liminar do ministro Luís Edson Fachin, no sentido de anular as condenações proferidas no
âmbito das ações penais movidas em face do ex-Presidente Lula que tiveram sua instrução realizada
pela 13ª (décima terceira) Vara Federal de Curitiba/PR, em razão da discussão processual da (in)
competência."

De logo, e sendo de suma importância, saliento que este juízo, EM
MOMENTO ALGUM, está a emitir manifestação quanto ao mérito das decisões aqui citadas,
nem sobre a decisão da lavra do autor, e muito menos sobre a decisão liminar do ministro Luís
Edson Fachin supramencionada. Cabendo tão somente a este juízo a análise quanto ao fato de
que a forma como foi publicada a notícia tenha sido apta ou não a configurar ato a gerar dano
moral indenizável ao autor.
No que tange à assertiva do demandado acerca do alegado papel de
coadjuvante do autor na notícia, não há como este juízo afastar a responsabilidade do autor da
notícia frente à repercussão junto ao promovente, pelo simples fato de que este tenha sido
invocado como "....coadjuvante no gancho histórico realizado pelo contextualizar o cerne principal
de seu comentário...".

Noutras palavras, o autor teria sido invocado a título de exemplo de
uma situação que estaria a se repetir, ou pelo menos a se assemelhar. Ora, o fato de não ser o
protagonista da notícia, não autoriza que o que foi dito em referência a um "personagem
coadjuvante" não seja submetido à responsabilização, caso tenha gerado abalo à honra ou à
moral do citado "coadjuvante", pois é possível que este também venha a se sentir lesado em
seu patrimônio moral.
Nesse passo, observo que no presente caso, o direito à preservação da
imagem e honra do autor prepondera sobre o direito à liberdade de expressão, de imprensa e
informação exercido da forma que o foi, uma vez que a conduta do réu desbordou os limites
da liberdade de imprensa, descuidando dos cuidados básicos de sua atividade profissional,
especialmente quanto a não divulgação da sequência processual que veio a manter a decisão
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publicação da notícia objeto desta ação, o requerido não se ateve a adentrar nas questões
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Nesse sentido, segundo ensinamentos de José Afonso da Silva, in
Curso de Direito Constitucional Positivo, 20ª ed., p. 216, “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 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 atividade, sua missão, mas especialmente têm um dever. Reconhece-se-lhes o direito 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.” (GN)

Assim, impende reconhecer o notório dano às honras objetiva e
subjetiva do requerente, uma vez que ocorreram ofensas de cunho tanto pessoal, ao dizer que
proferiu uma decisão "ridícula", quanto social, uma vez que por se tratar de um veículo de
informação de abrangência nacional, certamente atingiu o meio social em que convive o autor.
No que tange ao alegado pelo demandado de ausência de
responsabilidade civil no caso em questão, importante consignar que, como o próprio
requerido aduz, para que venha a ser configurado abuso no exercício do direito de informar,
faz-se necessário que se tenha agido com culpa ou dolo.
Destarte, no caso em apreço, entendo presente o elemento culpa, pois,
por se tratar de profissional, no exercício de sua profissão, de seu mister, teria o demandado a
obrigação de prestar a informação por completo, sem fragmentar, uma vez que foram
omitidos importantes fatos que ocorreram após a decisão mencionada na notícia, ora objeto
desta ação. Fatos esses consistentes nas decisões proferidas em instâncias superiores, em
colegiado, que vieram a ratificar a decisão proferida pelo autor.
No mais, é cediço que o Código Civil, em seu artigo 186, define,
genericamente, como ato ilícito a ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência das
quais decorram a outrem violação de direito e dano, ainda que de ordem exclusivamente
moral. O mesmo diploma legal, em seu artigo 927, caput, consignou o dever da reparação do
dano.
O dano moral, afirma o magistério de SÉRGIO CAVALIERI FILHO,
“à luz da Constituição vigente, nada mais é do que violação do direito à dignidade e, portanto,
qualquer agressão à dignidade pessoal lesiona a honra, constitui dano moral e é por isso
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do autor, repita-se, em decisão colegiada, fragmentando, pois, o fato noticiado.
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pela AMB, p. 206), razão pela qual é lição corrente a de que o dano moral está inserido em toda
prática que atinja os direitos fundamentais da personalidade

que nada mais são senão manifestações

do direito maior à dignidade da pessoa humana, princípio informador do Estado Democrático de
Direito, segundo o inciso III do art. 1º da Constituição Federal

trazida no sentimento de sofrimento

íntimo da pessoa ofendida, suficiente para produzir alterações psíquicas ou prejuízos tanto na parte
social e afetiva de seu patrimônio moral. Em síntese, os danos morais são aqueles “impostos às
crenças, à dignidade, à estima social ou à saúde física ou psíquica, em suma, aos que são
denominados direitos da personalidade ou extrapatrimoniais” (RICARDO DE ANGEL YÁGÜEZ,
“La Responsabilidad Civil”, Universidad de Deusto, Bilbao, 1988, p. 224).

Logo, infere-se que, no significado de patrimônio moral, inserem-se os
mais sagrados bens da pessoa humana, merecedores, por isso mesmo, dada essa especial
densidade axiológica, de proteção intensificada da ordem jurídica, cuja tutela se dá através da
expiação

terminologia adotada por GEORGES RIPERT

do dano moral, de sorte que,

“sobrevindo, em razão de ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranqüilidade,
nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de
indenização” (RSTJ 34/284, Relator Ministro BARROS MONTEIRO).
No presente caso, o repositório dos bens ideais da parte autora,
composto por seus atributos incorpóreos, essenciais e indisponíveis da personalidade,
experimentou ofensa que lhe marcou negativamente, ou seja, restou cabalmente demonstrado
o dano moral alegado, enquanto decorrência da situação a que fora submetida, uma vez que
teve suas honras objetiva e subjetiva afetadas pela notícia da forma como foi passada pelo
requerido. Aqui, repita-se mais uma vez, sem adentrar no mérito da multicitada decisão, tão
somente fazendo menção à forma de noticiar e a não prestação da informação por completa do
caso.
Assim, restou comprovado o dano moral pleiteado pelo requerente,
estando presente o nexo causal entre o fato e o dano, assim como a culpa do demandado,
gerando, pois, o dever de indenizar.
Todavia, no que se refere ao quantum indenizatório, deve se ponderar
os critérios para seu estabelecimento, sempre respeitando princípios como o da
proporcionalidade e razoabilidade.
Dentre os critérios de ponderação, conforme decisão do E. Superior
Tribunal de Justiça no REsp 1445240-SP, relatado pelo Ministro Luis Felipe Salomão, deve-
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indenizável” (“Visão Constitucional do Dano Moral”, Revista Cidadania e Justiça, n. 6, 1999, Editada
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ofensa à honra e à imagem da pessoa, direitos da personalidade de cunho constitucional), com
base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes.
Deve-se ainda levar em conta circunstâncias do caso concreto, tais
como, (I) a ação danosa, sem conteúdo informativo ou interesse público; (II) o meio utilizado
para divulgação das imagens; (III) o dano psicológico sofrido; (IV) a gravidade do fato; e (V)
a condição da vítima.
Além destas balizas, nada impede que outros critérios sejam utilizados
para apreciação equitativa pelo magistrado, como por exemplo, as condições econômicas do
ofensor, as consequências do ato lesivo para a vítima e também o meio pelo qual a ofensa
repercutiu.
A liquidação do valor indenizatório referente ao agravo moral,
conforme firme entendimento jurisprudencial pátrio, fundado em consolidado magistério
doutrinário, submete-se ao justo e equitativo arbitramento do julgador, haja vista a falta de
parâmetros definidos na legislação para tanto, cujo convencimento deve considerar e ponderar
a natureza dúplice de que se reveste, a saber: (a) o caráter expiatório – indenizar
pecuniariamente o ofendido, proporcionando-lhe meios de amenizar, de arrefecer a dor e o
constrangimento havidos em função da agressão sofrida, em um misto de compensação e
satisfação – e (b) o punitivo – punir o causador do dano, inibindo-o de reincidir em novas
lesões à moral alheia (neste sentido: STJ, EDcl no REsp 845001, Relatora Ministra ELIANA
CALMON). “A reparação do dano moral cumpre, portanto, uma função de justiça corretiva ou
sinalagmática, por conjugar, de uma só vez, a natureza satisfatória da indenização do dano moral
para o lesado, tendo em vista o bem jurídico danificado, sua posição social, a repercussão do agravo
em sua vida privada e social, e a natureza penal da reparação para o causador do dano, atendendo a
sua situação econômica, a sua intenção de lesar (dolo ou culpa), a sua imputabilidade, etc” (MARIA
HELENA DINIZ, “Indenização por dano moral”, Consulex, 1997, n. 3).

No entanto, o juízo deve levar em conta que os critérios informativos
de seu arbitramento, antes de terem função lenitiva, têm, fundamentalmente, função
repressiva, na medida em que a eficácia da contraprestação pecuniária está na idoneidade de
produzir no agressor impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado.
A indenização não é primordialmente vocacionada a compensar o
abalo moral. A bem da verdade, cuida-se, sobretudo, de reprimir a conduta do ofensor,
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se considerar inicialmente, o interesse jurídico lesado (direito à intimidade, privacidade,
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imateriais alheios, tanto que o mestre GEORGES RIPERT chega a afirmar que “o que na
realidade visa a condenação não é a satisfação da vítima, mas a punição do autor. As perdas
e danos não têm caráter de indenização, mas caráter exemplar” (“A Regra Moral nas
Obrigações Civis”, p. 352). Só assim, a tutela civil reparatória será capaz de satisfazer os fins
educativo e preventivo a que se destina, gerando, no ânimo da vítima, a certeza de que o ato
ofensivo não ficou impune.
Bem se vê, portanto, que, para a vítima, a indenização satisfaz o
caráter expiatório não só à medida que compensa os danos morais experimentados, mas
também, e principalmente, à proporção que cumpra, em relação ao ofensor, sua função
punitiva, dissuadindo-o de reincidir na prática dos atos lesivos.
Com isso, a soma em dinheiro, na qual deve ser convertida a
indenização, precisa ser expressiva, significativa, sob pena de não repercutir no ânimo do
agressor e, assim, de funcionar como estímulo a novas agressões, não o demovendo da
reincidência, deixando de lhe corrigir a conduta, sendo certo que a sua obrigação expiatória
seja sentida financeiramente, porque é onde mais lhe pesará como advertência, pois, como
bem adverte CARLOS ALBERTO BITTAR, “o peso de ônus financeiro é, em um mundo em
que cintilam interesses econômicos, a resposta pecuniária mais adequada a lesionamentos de
ordem moral” (“Reparação Civil por Danos Morais”, RT, 1999, p. 220/222).
Deste modo, levando em conta estes critérios, tendo em vista as
repercussões psicológicas ao autor e as condições do requerido, entendo que a quantia de R$
50.000,00 (cinquenta mil reais) se mostra razoável, tendo em vista as características do caso
concreto acima analisadas, sua perduração temporal, além de trazer à lume um fato ocorrido
há vários anos, sem que o tenha feito em sua integralidade.

Ante o exposto, com fundamento nos normativos supracitados,
JULGO PROCEDENTE a pretensão vindicada na exordial pelo autor, para CONDENAR o
requerido CARLOS ALBERTO SARDENBERG, a título de indenização por Danos Morais,
ao pagamento ao autor, da quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), corrigidos
monetariamente e acrescidos de juros legais de 1% ao mês, ambos, a partir da presente data.
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influenciando o seu ânimo para, com isso, inibir novas e futuras investidas contra os bens
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honorários advocatícios sucumbenciais, estes arbitrados no valor de 10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação (CPC, artigo 85).
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado da presente sentença e cumpridas as
formalidades legais, inclusive quanto ao recolhimento das custas, arquivem-se os presentes
autos.
Fortaleza/CE, 16 de novembro de 2021.

Mirian Porto Mota Randal Pompeu
Juíza de Direito
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