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Sentença 
JOÃO ALVES PEIXOTO ajuizou Ação de Indenização por Danos 
Morais em face de ESDRAS D. PEREIRA e REVISTA SOMOS 
ASSIM-SUGAR CANE EDITORA LTDA., qualificados à fl. 02, 
alega que é Deputado Estadual do Rio de Janeiro em seu 
terceiro mandato; que foi publicada matéria pela ré que atenta 
diretamente contra a sua imagem, posto que é pessoa pública; 
que a matéria foi publicada em período eleitoral; que há 
perseguição realizada pelos réus, haja vista que semanalmente 
vem sofrendo com as matérias que são publicadas. Requer a 
condenação dos réus à indenização por danos morais. Com a 
petição inicial vieram os documentos de fls. 09/27. Decisão de fl. 
30 que determinou o trâmite do feito sob o procedimento sumário 
e a emenda da petição inicial. Emenda à petição inicial de fls. 
31/32, acompanhada de documentos de fls. 33/34. Audiência de 
Conciliação de fls. 43, na qual resultou infrutífera a tentativa de 
acordo. Neste ato as rés apresentaram Contestação de fls. 
44/61, acompanhada de documentos de fls. 62/65, na qual aduz 
preliminar de falta de interesse de agir e no mérito que inexiste 
ato ilícito em razão das notícias, sendo estas de interesse 
público e elaborada com base em informações oficiais; que é 
lícito a aplicação de humor nas notícias, desde que não 
envereda para o campo da ofensa pessoal; que a fotografia do 
autor com vestes de fazendeiro não é uma ofensa, pois é notório 
que possui várias fazendas; que não há danos morais passives 
de reparação em razão de ausência de conduta ilícita praticada 
pelo réu; que agiu dentro do exercício regular de direito. Requer 
a extinção do feito ou a improcedência do pleito autoral. Naquele 



 

 

ato o autor se manifestou em Réplica, tendo as partes pugnado 
pelo julgamento da lide. É o relatório. Decido. Ab inicio, afasto a 
preliminar de falta de interesse de agir, eis que esta se confunde 
com o mérito, e será analisada no bojo da sentença. Trata-se de 
ação indenizatória por dano à imagem e dano moral causados 
por publicações em magazine, tendo a ré considerado o seu teor 
atentatório à sua honra e dignidade, sendo o motivo do ingresso 
da presente demanda a reparação a esta violação, por parte da 
ré. Para se apurar a existência de dano moral no presente caso, 
é necessário verificar-se a ocorrência de ato ilícito, culpa, nexo 
causal e, por fim, dano. Considerando-se que a Constituição 
Federal, em seu capítulo ´Dos direitos e Garantias 
Fundamentais´, protege, igualmente, o direito à intimidade e o 
direito à liberdade de expressão, nos incisos IX e X do artigo 5°, 
deve ser feita uma análise do caso concreto, baseado nos 
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para se 
verificar a preponderância de quaisquer destes interesses, em 
face do princípio da unidade constitucional. Nestes termos, ´se o 
direito à livre expressão da atividade intelectual e de 
comunicação contrapõe o direito à inviolabilidade da intimidade 
da vida privada, da honra e da imagem, segue-se como 
conseqüência lógica que este último condiciona o exercício do 
primeiro´ (Cavalieri Filho, Sérgio; Programa de Responsabilidade 
Civil, Malheiros, 6ª edição, 2005). Desta forma, o presente caso, 
diante da aparente contradição de normas, da mesma hierarquia, 
a tratar do tema, deve ser analisado à luz do caso concreto e 
diante das partes envolvidas. Outrossim, deve-se considerar que, 
da forma disposta pelos incisos do referido artigo constitucional, 
o direito à expressão é genérico, sendo limitado, em casos 
específicos, pelo direito à intimidade, quando passível de 
violação, deste último, pelo primeiro. No entanto, embora o 
direito à intimidade condicione o direito à comunicação, em caso 
de pessoas dotadas de notoriedade, o que é o caso de políticos, 
este condicionamento é mitigado, havendo, assim, redução 
espontânea dos limites da privacidade. O eminente 



 

 

Desembargador Sérgio Cavalieri Filho, magistralmente, 
esclarece que ´fala-se, hoje, não mais em direitos individuais, 
mas em direitos do homem inserido na sociedade, de tal modo 
que não é mais exclusivamente com relação ao indivíduo, mas 
com enfoque de sua inserção na sociedade, que se justificam, no 
Estado Social de Direito, tanto o direito como suas limitações´ 
(Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade Civil, Malheiros, 
6ª edição, 2005). Observa-se que a parte autora é uma pessoa 
que pode ser considerada pública, sendo um político eleito e em 
processo de reeleição, que, além de ser conhecida de grande 
parcela dos eleitores, utiliza-se deste conhecimento como forma 
de prestígio e engrandecimento profissional, sendo ínsito à sua 
carreira a sua imagem pública. É evidente que o direito à 
intimidade, posto que constitucional, deve ser protegido. No 
entanto, esta proteção não pode ser limitada por padrões 
concretos e rígidos diante das partes envolvidas. Pessoas 
públicas chamam a curiosidade do público, e, invariavelmente, a 
atenção dos veículos transmissores de notícia e entretenimento 
para a sua existência. Claro que esta evidência está 
comprometida com padrões éticos e de veracidade. No entanto, 
a rigidez que se exige dos veículos de comunicação não pode 
ser tal a inviabilizar a sua própria existência, sob pena de se 
tolher o próprio direito à informação, do expectador, como o 
dever de prestá-la, dos veículos de comunicação autorizados a 
tal. Sob este prisma, o direito à intimidade e vida privada de 
pessoas já, objetivamente, consideradas públicas e notórias, 
como é o caso do autor da presente demanda, resta mitigado, 
diante de direitos e valores sopesados como preponderantes, 
bem como à luz do interesse público gerado pela vida daqueles 
ocupantes de cargos eletivos. Neste sentido, Matilde Salava de 
Gonzáles ensina que ´a proteção à honra das pessoas alheias à 
notoriedade deve alcançar maior força do que a tutela da honra 
das pessoas ditas públicas, que estão sujeitas a um controle 
social mais rígido, até porque perante elas sobrepõe-se a 
supremacia do interesse público´ (Ressarcimento de Danos, Vol. 



 

 

II, pág. 464). Diante dos argumentos acima mencionados, não há 
como se vislumbrar culpa das rés pelos danos alegados pela 
autora, já que se presume a ausência de animus laedendi 
direcionado ao autor, por parte da ré. Não, há, outrossim, 
qualquer informação concreta, acerca da parte autora, que tenha 
sido trazido à lume pelas rés, que, em primeiro lugar, possa ser 
considerada, objetivamente, inverídica, já que não foi 
impugnada, no presente feito, como tal, ou que, em segundo 
lugar, tenha sido inédita em sua abordagem. Neste sentido, já se 
decidiu que ´não configura ato ilícito a divulgação de fatos 
verdadeiros, acompanhada de opiniões acerca de tais fatos 
emitidas por pessoas a ele ligados e por elas não impugnadas. A 
liberdade de informar não se esgota na mera narração dos fatos, 
mas abrange também o direito de análise e crítica que, exercido 
sem o propósito de ofender, não caracteriza lesão a honra 
pessoal de quem se sentiu atingido pelos comentários´ (5ª 
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 
Janeiro, Rel. Des. Carlos Raymundo, Ap. Cível nº 12.565/99). Já 
se decidiu, inclusive, que ´sujeito (...) todas aquelas  
pessoas que gozam de notoriedade, a severa vigilância 
comportamental, no que respeita tudo que faz, que comenta, que 
diz ou pratica, e que acaba por se traduzir por versões favoráveis 
dos amigos, correligionários ou admiradores, e manifestações de 
desagrado de adversários, inimigos e até de indiferentes´ 
(Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Apelação Cível nº 
39.608-4/0). Não há, assim, qualquer ilicitude nos comentários 
feitos pela primeira ré em publicação da segunda ré, não se 
encontrando provados, no feito sub judice, os elementos 
ensejadores da responsabilidade civil. Pelo exposto, JULGO 
IMPROCEDENTE O PEDIDO DO AUTOR e extinto o processo 
com julgamento do mérito, com fulcro no artigo 269, inciso I, do 
Código de Processo Civil. Custas e honorários de advogado 
fixados em 15% sobre o valor da causa, a serem pagos pela 
parte autora. P.R.I. 
Comarca de Campos dos Goytacazes - 1ª Vara Cível  
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