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Sentença               
 
Processo nº 0353381-17.2015.8.19.0001 
 
S E N T E N Ç A 
 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA ajuizou ação indenizatória contra ASCÂNIO SELEME, CLEIDE 
CARVALHO e GERMANO OLIVEIRA.  
Alega que a edição impressa nº 29.955 do jornal O Globo (ano XCI - 12 de agosto de 2015), 
dedicou chamada  de  capa  e  fls.  06  do  jornal  para  mal informar os seus leitores e 
enxovalhar a imagem e a honra do autor, sendo também veiculada na versão digital do mesmo 
jornal.  Registra que na capa da revista, consta a chamada "exclusivo" com a afirmação de que 
"Youssef deu dinheiro à firma ligada à obra de prédio de Lula".  
Salienta que na página 06, encontra-se reportagem de autoria dos 2º e 3º réus, intitulada "Dinheiro 
liga doleiro da Lava-Jato a obra no prédio de Lula", que foi acompanhada de um gráfico com a 
afirmação de que seria proprietário de um apartamento tríplex no Edifício Solaris.  
Sustenta que a reportagem foi autorizada pelo 1º réu, Diretor de Redação e Editor Responsável do 
jornal. Afirma que os réus agiram de má-fé, com a intenção de difamar e injuriar o autor. Tanto 
assim que, faltando menos de 1 hora e 30 minutos para o encerramento do expediente do 
editorial, o co-réu Germano Oliveira enviou e-mail para o Instituto Lula solicitando esclarecimentos 
sobre os fatos. Ressalta que os esclarecimentos foram prestados, mas foram desconsiderados 
com o propósito de denegrir a imagem do requerente.  
Informa que não é proprietário de nenhum imóvel no município do Guarujá (SP), sendo certo que a 
sua esposa, Dona Marisa Letícia Lula da Silva, detém  apenas  uma  cota  da  Bancoop  -  
Cooperativa Habitacional  dos Bancários  vinculada  ao  empreendimento  "Residencial  Mar 
Cantábrico" e, ainda, (ii) que a família do autor não mantém qualquer relação com a empresa 
OAS, uma vez que até o momento Dona Marisa Letícia Lula da Silva não executou a opção entre 
a devolução dos valores investidos com base na cota antes  referida ou,  então,  a  compra  de  
uma  unidade  utilizando  como  parte  do pagamento esses mesmos valores já investidos - tal 
como foi facultado a todos os cooperados da Bancoop.  
Pretende o julgamento procedente do pedido para:  
I - reconhecer que o réu Ascânio Seleme praticou ato ilícito consistente na elaboração  e  
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publicação  da  matéria intitulada "Dinheiro  liga  doleiro  da  Lava-Jato  a  obra  no prédio  
de  Lula" na  edição  nº  29.955  do  jornal  O  Globo (ano  XCI  -  12  de agosto  de  
2015),  com  violação  aos artigos 1º, inciso III, e 5º incisos V e X, da Constituição Federal,  e  
os  artigos  12,  17  e 21,  do  Código  Civil, causando  ao autor  danos  morais  in  re ipsa;  
como corolário,  condenar  o  réu  Ascânio  Seleme  a reparar  os danos  morais  causados  
ao  autor,  em  valor  a  ser prudentemente  arbitrado  por  Vossa  Excelência,  não inferior  
a  R$ 22.500,00,  com  a  incidência  de  correção  monetária  e  juros  a partir da prática do 
ilícito, nos termos das Súmula nº 54 e 362, ambas do STJ; 
II - reconhecer que a Ré Cleide Carvalho  praticou  ato ilícito consistente  na  elaboração  e  
publicação  da  matéria intitulada  "Dinheiro  liga  doleiro  da  Lava-Jato  a  obra  no prédio  
de  Lula"  na  edição  nº  29.955  do  jornal  O  Globo (ano  XCI  -  12  de agosto  de  
2015),  com  violação  aos artigos 1º, inciso III, e 5º incisos V e X, da Constituição Federal,  e  
os  artigos  12,  17  e  21,  do  Código  Civil, causando  ao  autor  danos  morais  in  re  
ipsa;  como corolário,  condenar  a  ré  Cleide  Carvalho  a reparar  os danos  morais  
causados  ao  autor,  em  valor  a  ser prudentemente  arbitrado  por  Vossa  Excelência,  
não inferior  a  R$  22.500,  com a incidência de correção monetária e juros a partir da prática 
do ilícito, nos termos das Súmula nº 54 e 362, ambas do STJ;  
III - reconhecer que o réu Germano  Oliveira  praticou ato  ilícito  consistente  na  elaboração  
e  publicação  da matéria  intitulada  "Dinheiro  liga  doleiro  da  Lava-Jato  a obra no prédio 
de Lula" na edição nº 29.955 do jornal O Globo  (ano  XCI  -  12  de  agosto  de  2015),  com  
violação aos  artigos  1º,  inciso  III,  e  5º  incisos  V  e  X,  da Constituição Federal, e os 
artigos 12, 17 e 21, do Código Civil,  causando  ao  autor  danos  morais  in  re  ipsa;  como 
corolário, condenar o réu Germano Oliveira a reparar os danos  morais  causados  ao autor,  
em  valor  a  ser prudentemente  arbitrado  por  Vossa  Excelência,  não inferior  a  R$ 
22.500,00,  com  a  incidência  de  correção  monetária  e  juros  a partir da prática do ilícito, 
nos termos das Súmula nº 54 e 362, ambas do STJ; 
IV - condenar os réus, solidariamente, ao pagamento dos custos para publicação da sentença 
condenatória proferida nesta ação no jornal O Globo  ou  outro  que  venha  a substituí-lo,  no  
mesmo  espaço,  tamanho  e  caracteres utilizados  para  as  publicações  consideradas  
ilegais  e ofensivas;   
V - condenar todos os réus ao pagamento de  custas, despesas  processuais  e  honorários  
advocatícios,  a  serem arbitrados em 20% do valor da condenação. 
Procuração a fls. 33; reportagem a fls. 35/42; e-mail a fls. 43/45; página do sitio do Instituto Lula a 
fls. 46/51; ata de assembleia (Cooperativa Habitacional dos Bancários de São Paulo) a fls. 52/53; 
termo de acordo para finalização da construção do Residencial Mar Cantábrico a fls. 54/67; 
correspondência enviada pela Planner a fls. 68/69; página do sitio Infoglobo a fls. 70/74. A fls. 
78/79 houve conversão do feito para o rito sumário.   
Emenda a inicial a fls. 83/86 para adequá-la ao rito sumário, informando que pretende a produção 
de prova documental, consistente na expedição de ofício para a Construtora OAS, além de oral, 
consubstanciada na oitiva de testemunhas, juntando o respectivo rol, e no depoimento pessoal 
dos réus.  
A fls. 89/90 foi designada audiência de que se trata o art. 277 do CPC.  
Foi indeferido o pedido de expedição de ofício requerido visto que inexiste qualquer prova ou 
sequer indício de que o autor tentou obter os documentos junto à construtora, não justificando 
assim a intervenção judicial.   Ademais, a diligência ora indeferida diz respeito a bens, direitos e 
patrimônio de quem não é parte no feito.  
Foi deferido prazo suplementar para o autor juntar os documentos que entender pertinentes à 
comprovação de suas alegações, sob pena de preclusão. Preclusa tal decisão visto não ter sido 
afrontada por qualquer recurso.  
Manifestação do autor a fls. 106/108 e 145/148, informando que enviou à OAS Empreendimentos 
S.A. notificação, tendo sido explicado, em síntese que:  
a) em razão de alteração no  layout  do  prédio,  quando  assumiu  a finalização do 
empreendimento do então Residencial Mar Cantábrico, a unidade nº 141-A do Ed. Návia do 
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Residencial Mar Cantábrico passou a ser - no novo layout implementado pela OAS - a unidade nº 
131-A do Ed. Salinas do Residencial Solaris (doc. 06);  
b) o proprietário da unidade em referência é o Sr. Eduardo Bardavia e sua esposa, conforme 
matrícula da unidade apresentada com a resposta e anexa  à  presente  petição  (doc. 04)  e  
Contrato  de  Compromisso  de Venda e Compra (doc. 05);  
c) não existe nenhuma transação direta envolvendo a OAS e a Sra. Marisa Letícia Lula da Silva; 
 d) após  a  assinatura  do  Termo  de  Acordo  para  Finalização  da Construção do 
Residencial Mar Cantábrico, com Extinção da Seccional do Residencial mar Cantábrico e 
Transferência de Direitos e Obrigações para a OAS Empreendimentos S.A. (doc. 03), não foi 
exercido o direito de escolha pela Sra. Marisa Letícia Lula da Silva entre a restituição dos valores 
ou a adesão aos termos da OAS. 
Documentos juntados: notificação a fls. 110/113; contra notificação a fls. 114/115; termo de acordo 
para finalização da construção do Residencial Mar Cantábrico a fls. 116/129; certidão do RI a fls. 
130/133; contrato de compromisso de venda e compra a fls. 134/143. Estes documentos foram 
juntados a fls. 149/182. Certidão cartorária de fls. 183 noticiando que as petições de fls. 106/109 e 
145/148 possuem idêntico teor, assim como os documentos a elas anexados.  
Intimação da parte autora a fls. 206 (AR recebido em 21/9/2015). Citação e intimação (Ascânio) a 
fls. 203, recebida em 28/9/2015 e a fls. 216 (AR). Citação e intimação (Cleide) a fls. 212 (AR 
recebido em 21/9/2015). Citação e intimação (Germano) a fls. 209 (AR recebido em 21/9/2015). 
Em contestação, às fls. 221/231, os réus alegam que a reportagem jornalística não desrespeitou a 
intimidade do autor, mas apenas noticiou investigação promovida pelo Ministério Público, tendo 
informado sobre nota do Instituto Lula negando os fatos. Afirma que o autor, na inicial, não reputa 
a existência da referida investigação, mas se limita a negar os fatos nela contidos. 
Aduz que a imprensa não está obrigada a perscrutar todos os fatos que noticia. Seria vedada a 
divulgação de boatos, mentiras, o que a reportagem em questão não teria feito, bem como não o 
feria o jornal na qual foi publicada.  
Infere que a liberdade de imprensa é garantia constitucional irrestrita, de forma que o Judiciário 
não poderia punir os jornalistas e os jornais por publicar notícias verdadeiras.  
Entende que o cerne da presente lide recai sobre a existência ou não de investigação do 
Ministério Público sobre o fato narrado da matéria jornalística. A essa questão, atribui resposta 
positiva, justificando que o próprio autor não negou a existência da investigação.  
Informa ainda que: "em dezembro de 2014, o Instituto Lula, indagado acerca da propriedade do 
apartamento mencionado na investigação, declarou taxativamente, por e-mail subscrito por José 
Chrispiniano e Gabriela Gualberto, assessores de imprensa da entidade, que o autor era dono do 
imóvel, por ele ainda comprado na planta (doc. 4)".  
Acrescenta que o autor não sofreu qualquer dano moral, este entendido como sofrimento, 
angústia, dissabor. Alega não ser crível que o autor, após tantos anos de militância política, no 
qual foi reiteradamente atacado, se melindre com matéria jornalística que não teria lhe imputado 
qualquer ato ilícito, nem omitido a declaração negativa de propriedade do imóvel proferida pelo 
Instituto Lula.  
Impugna também o pedido autoral de divulgação da integralidade da eventual sentença de 
improcedência no jornal onde trabalham os réus. Informa que tal pedido não se confunde com 
direito de resposta, não tendo previsão legal ou constitucional.  
Por fim, requerem a improcedência total dos pedidos da inicial.  
Documentos juntados: procurações, às fls. 233/235/237; troca de e-mail entre jornalistas de "O 
Globo" e assessoria de imprensa do Instituto Lula, datada de 04/dezembro/2014, Às fls. 239/240; 
reportagem do jornal O Globo sobre atraso nas obras do prédio em questão, datada de 
10/março/2010, às fls. 242/243. 
As partes e seus patronos compareceram à audiência de conciliação, conforme termo de 
audiência às fls. 247/253, não tendo sido alcançado acordo. Em seguida, foram colhidos os 
depoimentos pessoais da parte autora e dos réus. Restou acordado entre os patronos das partes 
que a apresentação de alegações finais dar-se-ia por memorais, no prazo comum de 5 dias, a 
contar daquela data. 
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 Em alegações finais, às fls. 256/279, a parte autora alega que os réus Germano e Cleide teriam 
deixado claro, em depoimento, que não apuraram a veracidade das informações contidas na 
reportagem jornalística, pois teriam confiado apenas nas suas "fontes". Da mesma forma, o réu 
Ascânio teria autorizado a publicação da reportagem sem averiguar a veracidade dos fatos, pois 
teria acreditado nos repórteres e nas "fontes" destes.   
Aduz que os esclarecimentos prestados pelo autor, que desmentiriam por completo a matéria, 
poderiam ter sido facilmente apurados pelos réus.  
Sobre os documentos juntados na contestação, o autor alega que não afastam a conclusão de 
inexistência dos fatos narrados na matéria jornalística, muito pelo contrário, viriam a corroborar as 
afirmações autorais. Notadamente, sobre os e-mails juntados, afirma que comprovam a alegação 
de que o autor prestou esclarecimentos aos jornalistas; sobre a matéria jornalística do ano de 
2010, esta só viria a demonstrar que o jornal no qual trabalham os réus seria reincidente na 
publicação de inverdades.  
Requer que seja considerado na análise do quantum debeatur da indenização por dano moral o 
fato, esclarecido pelo depoimento do réu Ascânio, de que a matéria em questão continua 
disponível no site do jornal, podendo ser livremente acessada, o que agravaria o dano moral 
sofrido pelo autor.  
No mais, reporta-se aos pedidos contidos na inicial. 
Em alegações finais, às fls. 281/286, os réus alegam que o autor pretende exigir que os jornalistas 
saibam distinguir conceitos técnicos com perfeição. Dessa forma, se a matéria afirma que o 
apartamento pertence ao autor, quando na verdade pertence à sua esposa, nada mais estariam 
fazendo do que se referindo ao cabeça do casal. De igual maneira, se se tomou como título de 
propriedade quota representativa dessa unidade, não se cometeria qualquer erro de monta, visto 
que a matéria é feita por leigos e destinada à leitura de pessoas comuns.  
Aduz que o réu Germano teria verificado a existência da investigação, o que o fez mediante 
análise de documentos da Operação Lava-Jato, por conversas com membros do MP Estadual e 
Federal, bem como por perguntas a empregados do "Edifício Solaris".  
Por fim, reitera o pedido de improcedência dos pedidos autorais. Os autos vieram conclusos em 
09/dezembro/2015. 
É O RELATÓRIO. 
DECIDO. 
Pretende o autor a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais, tendo 
em vista a publicação de matéria jornalística, produzida pelos segundo e terceiro réus e aprovada 
pelo primeiro réu, publicada na edição do jornal "O Globo" de 12/agosto/2015 e intitulada de duas 
formas: na primeira página do jornal, consta o título "Youssef deu dinheiro à firma ligada à obra de 
prédio de Lula" (fls. 35); na página 06 do jornal, seguido do texto informativo, consta o título 
"Dinheiro liga doleiro da Lava-Jato à obra no prédio de Lula" (fls. 36).    
Sustenta que a matéria jornalística de responsabilidade dos mesmos é falsa e possui a nítida 
intenção de denegrir a imagem do autor. Afirma ainda que (fls. 6): 
...a "reportagem" em questão e a sua chamada de capa  pretenderam  transmitir  ao  leitor,  à  
toda  evidência,  (i)  a  -  FALSA  - informação  de  que  o  Autor  seria  proprietário  de  
um  apartamento  "triplex"  no município do Guarujá (SP) e, ainda, a (ii) - também FALSA - 
impressão de que o Sr. Alberto Youssef, um dos protagonistas da chamada "Operação Lava Jato" 
e já condenado  em  processo  criminal  dela  decorrente,  teria  feito  algum  pagamento 
para beneficiar o Autor na aquisição ou na construção desse imóvel. 
Aduz que: 
"Registre-se, por relevante, que  na  véspera  da  publicação  da "reportagem",  o  Instituto  
Lula,  respondendo  a  e-mail  do  Corréu  Germano  Oliveira, havia esclarecido, dentre outras 
coisas, que (i) o Autor não é proprietário de nenhum imóvel no município do Guarujá (SP), sendo 
certo que a sua esposa, Dona Marisa Letícia  Lula  da  Silva,  detém  apenas  de  uma  cota  
da  Bancoop  -  Cooperativa Habitacional  dos  Bancários  vinculada  ao  empreendimento  
"Residencial  Mar Cantábrico" e, ainda, (ii) que a família do Autor não mantém qualquer relação 
com a empresa OAS, uma vez que até o momento a Dona Marisa Letícia Lula da Silva não 
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executou a opção entre a devolução dos valores investidos com base na cota antes  referida  ou,  
então,  a  compra  de  uma  unidade  utilizando  como  parte  do pagamento esses mesmos 
valores já investidos - tal como foi facultado a todos os cooperados da Bancoop.".  
Os réus alegam em sua defesa o exercício da liberdade de expressão. Sustentam que (fls. 222): 
"Com a finalidade de mascarar o teor da reportagem referida na inicial, o autor propôs esta ação e 
várias outras, encenando o papel de vítima de uma agressão que não houve, já que a matéria 
publicada em "O Globo", não o insultou, não lhe dirigiu doesto, não desrespeitou sua intimidade, 
mas se limitou a noticiar a existência de uma investigação do Ministério Público, mesmo assim 
com o cuidado de informar que o Instituto Lula negou os fatos.  
Já se vê que a reportagem do jornal, feita em termos comedidos e respeitosos, não lança qualquer 
invectiva ao demandante. Limita-se a noticiar um fato, e só.".  
Cumpre ressaltar, de plano, que o ponto de conflito da presente lide encontra-se na afirmação feita 
em matéria jornalística produzida pelos réus de que determinado apartamento seria de 
propriedade do autor. Este nega tal fato, alegando que os réus reproduziram uma inverdade, pois 
não seria proprietário do referido imóvel, com o intuito apenas de vinculá-lo à agentes presos na 
Operação Lava-Jato, que investiga esquemas de corrupção entre agentes públicos e empreiteiras 
que teriam feito "aporte" de valores para a realização do empreendimento imobiliário.   
A solução da questão, vez que se trata de afirmação feita em matéria jornalística, passa pela 
delimitação do exercício do direito à liberdade de imprensa, previsto nos arts. 220 e seguintes da 
Constituição da República Federativa do Brasil e corolário ao princípio constitucional da liberdade 
de expressão, previsto no art. 5º, IV, também da CRFB. Sobre os limites do exercício da liberdade 
de imprensa, destaco o seguinte acórdão deste Egrégio Tribunal: 
APELAÇÕES CÍVEIS. FESTA RAVE. TEORIA DA ASSERÇÃO.  LIBERDADE DE IMPRENSA.  
PROTEÇÃO AO DIREITO DE IMAGEM. PROGRAMA DE TELEVISÃO. EXPOSIÇÃO DE 
ADOLESCENTE.  DANO MORAL IN RE IPSA. 1. Afastada a preliminar de ilegitimidade passiva. 
Aplicação da teoria da asserção, pela qual a presença das condições da ação é examinada à luz 
das afirmações feitas pelo autor na peça inaugural, na análise do mérito. Precedentes do TJRJ.  
2.Liberdade de Imprensa, que decorre da garantia constitucional da livre manifestação do 
pensamento, que esbarra em outros valores constitucionalmente guarnecidos, como a dignidade 
da pessoa humana, intimidade, honra e imagem. Precedentes do STF e do STJ. 3. Reiterada 
exibição de imagens da autora em companhia do seu namorado, morto em razão do consumo de 
entorpecentes, que se divorcia do fato jornalístico. Demandante que, embora não tendo seu nome 
divulgado, teve sua imagem relacionada ao consumo de drogas por jovens em festas rave. 4. 
Dano moral decorrente da exposição não autorizada que ocorre in re ipsa. 5. Autora que contava 
com apenas 16 (dezesseis) anos na época da divulgação das imagens, a demandar maior 
proteção em razão da condição de adolescente. 6. Manutenção da verba indenizatória, uma vez 
que o quantum foi fixado proporcionalmente à ofensa. Precedentes do TJRJ.7. Correção 
monetária desde a fixação da compensação extrapatrimonial. Incidência do verbete nº 97 da 
Súmula de Jurisprudência do TJRJ. 8. Alteração, de ofício, do termo inicial dos juros moratórios, 
que devem incidir a contar do evento danoso. Incidência do verbete nº 161 da Súmula de 
Jurisprudência do TJRJ e verbete nº 54 da Súmula de Jurisprudência do STJ. 9. Apelo da autora 
que não segue e provimento parcial do recurso da ré. (APELAÇÃO. Processo 
0078908-54.2009.8.19.0001. Des. JOSÉ CARLOS PAES.  DÉCIMA QUARTA CÃMARA CÍVEL - 
Julgamento: 09/09/2011) 
Como se vê, liberdade de imprensa é direito fundamental inerente ao Estado Democrático de 
Direito, mas isso não quer dizer que seja irrestrita. A todos os direitos fundamentais é imposta 
limitação lógica quando há colisão entre um direito fundamental e outro.  
Há, no presente caso, a colisão bastante corriqueira entre a liberdade de expressão e o direito à 
privacidade, à intimidade. A solução desse conflito entre princípios deve ser feita pela técnica da 
ponderação, proposta por Alexy e explicada por Paulo Gustavo Gonet Branco (Curso de Direito 
Constitucional / Gilmar Ferreira Mendes e Paulo Gustavo Gonet Branco - 10 ed. rev. E atual - São 
Paulo: Saraiva, 2015):  
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"Figure-se o exemplo de um conflito entre o direito fundamental da liberdade de expressão com o 
direito fundamental à privacidade que ocorrerá se um jornalista desejar expor dados pessoais de 
alguém numa reportagem. Os dois direitos têm a índole de princípios, eles não se diferenciam 
hierarquicamente, nem constituem um a exceção do outro. (...) Não seria impróprio, assim, 
considerar que, se o indivíduo retratado não vive uma situação pública relevante, a privacidade 
terá maior peso do que se ele é ator de algum fato de interesse público significativo, quando o 
interesse geral na matéria poderá ser arguido para emprestar maior peso à liberdade de 
expressão.". 
Ora, partindo dessa explicação, não é equivocado afirmar que os jornalistas teriam uma maior 
amplitude de exercício do direito à liberdade de expressão por ser o autor agente político de alta 
notoriedade e importância no cenário nacional, vez que é ex-presidente da República. A liberdade 
de imprensa, nesse caso, vem reforçada pelo direito à informação (art. 5º, XIV, da CRFB), que 
assiste a todos os cidadãos, principalmente quando se trata de fatos que envolvem representantes 
ou, no caso, ex-representante do povo. De outro lado, o autor, na qualidade de pessoa pública, 
teria o direito à privacidade e à intimidade, reduzido.  
A questão não é de simples solução. A sua complexidade está no fato de, justamente por ser o 
autor figura pública, de espaço de intimidade reduzido, é que quando este espaço é atingido, por 
exemplo, por uma notícia falsa sobre o seu envolvimento com pessoas criminosas, o dano sofrido 
é muito maior do que se o mesmo fato falso se referisse a pessoa comum do povo.  
Dessa forma, embora o exercício da liberdade de expressão quando se trata de pessoa pública 
seja muito mais amplo do que quando se trata de pessoa comum, é que este deve ser exercício 
com muito mais cautela, pois qualquer inverdade ou malícia exposta na imprensa pode trazer 
consequências desastrosas à imagem daquele agente público, principalmente se tiver a qualidade 
de político, dependente do voto popular.  
Na tentativa de demonstrar que a matéria jornalística produzida pelos réus se encontra dentro dos 
limites do exercício do direito de expressão, notadamente, na forma do direito de imprensa, a 
defesa traz acórdão paradigma do STF, que afirma, em síntese, que não merecem ser censuradas 
as matérias jornalística de cunho crítico. Segue decisão: 
"Não induz responsabilidade civil a publicação de matéria jornalística cujo conteúdo divulgue 
observações em caráter mordaz ou irônico ou, então, veicule opiniões em tom de crítica severa, 
dura ou, até, impiedosa, ainda mais se a pessoa a quem tais observações forem dirigidas ostentar 
a condição de figura pública, investida, ou não, de autoridade governamental, pois, em tal 
contexto, a liberdade de crítica qualifica-se como verdadeira excludente anímica, apta a afastar o 
intuito doloso de ofender. Jurisprudência." (AI 705630/SC, 2ª Turma, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 
j. 22.3.11) 
Entretanto, é mister destacar que tal decisão não se amolda ao presente caso. Isso porque a 
matéria jornalística aqui tratada tem claro objetivo informativo. Não traz qualquer teor de crítica. 
Esse é inclusive um dos argumentos da defesa para afastar qualquer cunho ofensivo que possa 
vir a ser observado na reportagem, pois insiste que esta "Limita-se a noticiar um fato, e só" (fls. 
222).  
Estabelecidas tais premissas, passo a analisar o teor da matéria jornalística produzida pelos réus.  
A matéria foi veiculada em jornal de grande circulação e prestígio, Jornal O Globo, tendo destaque 
na primeira página da edição do dia 12/agosto/2015 daquele jornal.  
É de notório conhecimento que o país vive momento histórico impar, iniciado pela chamada 
"Operação Lava-Jato", promovida por iniciativa da Polícia Federal e Ministério Público Federal, 
que busca deflagrar esquemas de corrupção em empresas públicas, e entre empreiteiras e 
agentes públicos. Qualquer fato que possa estar ligado a essa operação é de grande interesse 
público e merece ser noticiado pela imprensa. 
A reportagem jornalística contida na página 06 da edição do jornal já referida (fls. 36 deste 
processo) noticia investigação do MPF sobre investimento promovido por empresas de Alberto 
Youssef, preso na Operação Lava-Jato, na obra do edifício Solaris, construído pela empreiteira 
OAS e pela Bancoop. Afirma ainda que tal investigação teria sido deflagrada a partir de processo 
criminal em trâmite na 5ª Vara Criminal de São Paulo, que trata de supostas irregularidades na 
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Bancoop. 
Em nenhum momento a matéria afirma que o autor figuraria como investigado ou indiciado naque 
procedimento do MPF, ou em qualquer outra. Apenas faz a seguinte afirmação categórica: "O 
Edifício Solaris é emblemático. Lula é dono de um tríplex avaliado entre R$ 1,5 milhão e R$ 1,8 
milhão.".  
Logo após a citada afirmação, a matéria traz esclarecimento de que "O Instituto Lula voltou a 
negar ontem que o ex-presidente possua apartamento no Edifício Solaris. Afirmou que a família de 
Lula é dona de uma cota no empreendimento, adquirida em nome de dona Marisa Letícia Lula da 
Silva em 2005 e quitada em 2010. A família não teria escolhido se receberá de volta o dinheiro 
investido ou um dos apartamentos.".  
Essa nota do Instituto Lula, que é a assessoria de imprensa do autor, consta, nos termos citados 
na matéria jornalística, em fls. 43/44. O esclarecimento contido na matéria também se adequa à 
versão do autor dos fatos, prestada em audiência:  
"A esposa do autor tinha quotas de participação na BANCOOP para a construção de um edifício 
na cidade do Guarujá, Praia das Astúrias. (...) 
Afirma que sua esposa, aconselhada pelo depoente, preferiu não fazer a opção de adquirir o 
apartamento, tendo preferido pedir a restituição dos valores pagos, que serão recebidos em 
parcelas.".  
Diante desses fatos, não haveria qualquer conduta capaz de ensejar a presente demanda. A 
matéria noticiou um fato, baseado em uma investigação, e expos a versão do próprio autor.  
O que provoca espécie, na verdade, não é o conteúdo da matéria jornalística em si, mas os títulos 
a ela conferidos: "Youssef deu dinheiro à firma ligada à obra de prédio de Lula" (fls. 35) e "Dinheiro 
liga doleiro da Lava-Jato à obra no prédio de Lula" (fls. 36).    
Os títulos dão ênfase à alegação feita no corpo da matéria de que o autor seria dono de 
apartamento na obra investigada pelo MPF. Aliás, a utilização da expressão "prédio de Lula", 
indicando que o autor seria dono de apartamento naquele prédio, é o que chama a atenção para a 
matéria, uma vez que o autor é ex-presidente da República.  
O autor, se sentindo incomodado com a citação de seu nome em matéria jornalística que noticia 
investigação criminal, veio ao Judiciário, entendendo que os réus deveriam demonstrar 
minimamente que a alegação categórica de que ele é dono do referido apartamento se baseou em 
elementos reais, devendo provar os réus que buscaram se informar da verdade dos fatos.  
Nesse ponto, assiste razão ao autor.  
Como dito, a liberdade de expressão, no presente caso, por se tratar de pessoa pública, tem seu 
âmbito de exercício ampliado, podendo e, até mesmo, devendo a imprensa noticiar fatos 
relacionados ao agente político que interessem à população. Trata-se esse último ponto do direito 
à informação, também já tratado nesta sentença. Ocorre que a liberdade de expressão, na qual 
esta contida a liberdade de imprensa, não permite a divulgação de mentiras. Isso por que, se o 
objetivo da liberdade de imprensa é prestar um serviço ao direito de informação do cidadão, a 
divulgação de inverdades é inadmissível. Ora, quem recebe uma mentira travestida de informação 
não está sendo informado, mas desinformado.  
Não pode ser confundida, entretanto, a divulgação deliberada de uma mentira, com a divulgação 
de uma informação que vem, a posteriori, ser esclarecida, percebendo-se que não correspondia à 
verdade dos fatos. No primeiro caso, há uma malícia por parte dos jornalistas ou ao menos uma 
negligência em apurar os fatos informados. No segundo caso, não há intenção: há o objetivo de 
informar ao leitor, mas há uma falsa percepção da realidade, tendo sido os jornalistas induzidos 
por diversos fatores a noticiarem uma determinada situação que não corresponde aos fatos.  
A verdade com limite à liberdade de expressão é tratada por Gilmar Mendes (Curso de Direito 
Constitucional / Gilmar Ferreira Mendes e Paulo Gustavo Gonet Branco - 10ª ed. rev. E atual - São 
Paulo: Saraiva, 2015), merecendo seus ensinamentos serem aqui expostos:   
"A publicação da verdade é a conduta que a liberdade proclamada constitucionalmente protege, 
mas daí não se deduz que só a verdade da notícia seja suficiente para legitimá-la em qualquer 
circunstância.  
Isso não impede que a liberdade seja reconhecida quando a informação é desmentida, mas houve 
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objetivo propósito de narrar a verdade - o que se dá quando o órgão informativo comete um erro 
não intencional. O requisito da verdade deve ser compreendido como exigência de que a narrativa 
do que se apresenta como verdade deve ser compreendido como exigência de que a narrativa do 
que se apresenta como verdade fatual seja a conclusão de um atento processo de busca de 
reconstrução da realidade. Traduz-se, pois, num dever de cautela imposto ao comunicador. O 
jornalista não merecerá censura se buscou noticiar, diligentemente, os fatos por ele diretamente 
percebidos ou a ele narrados, com a aparência de verdadeiro, dadas as circunstâncias.".   
 
Esse também é o entendimento da jurisprudência deste Tribunal: 
Apelação cível. Ação de indenização por danos morais. Matéria jornalística. Liberdade de 
imprensa. Direito/dever de informar. Matérias jornalísticas relativas à investigação para apurar 
suposta manipulação de resultados em jogos de futebol do Campeonato Carioca. Mera 
divulgação. Fatos de interesse público. Inexistência de divulgação de notícia falsa. Apelante que 
não foi citado na reportagem como autor dos ilícitos, mas elemento cuja conduta era objeto de 
investigação. Abuso não configurado. Danos morais inexistentes. Sentença de improcedência que 
comporta confirmação. Irrelevância do resultado da investigação para justificar o pedido 
indenizatório. Segundo precedente do Superior Tribunal de Justiça, "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. 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" 
(Resp 680.794/PR). Honorários sucumbenciais corretamente arbitrados. Desprovimento de ambos 
os recursos. (AC 0024705-32.2011.8.19.0209, DES. LUCIANO RINALDI - Julgamento: 
16/09/2015, 7ª CC) 
Note-se que não é objetivo desta decisão esclarecer se o autor é ou não dono do referido imóvel 
ou se possui ele ligação com pessoas ou empresas envolvidas em procedimentos e processos 
criminais. Com efeito, a fim de sustentar o legítimo exercício da liberdade de imprensa, é preciso 
observar se os réus demonstraram minimamente que buscaram a verdade dos fatos ou, ainda, 
que noticiaram o fato daquela maneira pela análise de outros fatos e circunstâncias que os 
levaram àquela conclusão.  
Analiso, primeiramente, os depoimentos pessoais dos réus. 
O primeiro réu (Ascânio) é Diretor de redação do Jornal O Globo, do qual os demais réus eram, à 
época da reportagem, repórteres. Afirmou que "aprova apenas aquelas (matérias) que vão para a 
primeira página (...) sendo que a matéria objeto deste processo foi publicada na primeira página e, 
assim, o depoente a aprovou." (depoimento às fls. 248). 
Aduziu que "os fatos mencionados na matéria são objeto de uma investigação levada a efeito pelo 
Ministério Público Federal e pela Polícia Federal o que ficou sabendo através da informação e 
apuração dos demais réus a despeito de o depoente não ter visto qualquer comprovação nesse 
sentido.".  
É fato que esse réu, na qualidade de diretor de redação de um jornal de grande circulação, 
dificilmente tem capacidade de averiguar, a fundo, todas as matérias que autorizam a publicação. 
Nada obstante, cumpre a ele apenas tratar com funcionários de extrema confiança, uma vez que a 
impossibilidade de averiguar todas as informações contidas na matéria não retira sua 
responsabilidade civil pela divulgação de matérias de conteúdo inverídico ou, por vezes, ofensivo.  
Se não averigua os fatos narrados nas matérias publicadas a seu mando, o faz por omissão 
voluntária ou negligência e, assim, deve responder, junto àqueles que formularam as alegações, 
por qualquer dano que possa ser causado pelo teor das matérias jornalísticas que aprovou. 
Note-se o dispositivo do Código Civil que trata da reponsabilidade civil por atos ilícitos: 
Art. 186. "Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e 
causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.".  
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A segunda ré (Cleide) é uma das responsáveis pela confecção da matéria jornalística em questão. 
Alegou, de plano, que teve notícia dos fatos através de "fontes", nas quais "não tem motivo algum 
para delas duvidar". Afirmou que "não se preocupou em aprofundar a investigação, o que não é 
função da depoente, constatar que a investigação mencionada na reportagem efetivamente 
existia, até porque, assegura, não é a sua função." (depoimento às fls. 248/249). 
Aduziu que "Sabe que o edifício mencionado na reportagem já foi objeto de outras anteriores 
reportagens do próprio jornal "O Globo"". 
Pela breve síntese do depoimento dessa ré, nota-se que, realmente, não buscou averiguar os 
fatos por ela noticiados. Se teve notícia das investigações por fontes, não precisa revela-las, vez 
que o sigilo da fonte é direito constitucionalmente garantido (art. 5º, XIV, da CRFB), mas é mister 
que a jornalista averigue minimamente as informações que leva a público. Ao contrário do que 
alega a ré, é sua função sim apurar minimente a verdade dos fatos que noticia, sob pena de ser 
responsabilizada por quaisquer danos causados pelas matérias jornalísticas as quais empresta o 
seu nome, penal e civilmente, neste último caso, nos termos do art. 186 do CC. Seria de todo 
conveniente que os jornalistas e repórteres recebessem informações mínimas a respeito do 
enquadramento legal e jurídico de suas funções até porque a ignorância a respeito da lei não 
beneficia quem quer que seja. 
O único fato narrado pela ré que indica que pode ter sido induzida a erro é a existência de matéria 
anterior do jornal "O Globo" que trata sobre a propriedade do imóvel em questão pelo autor. Essa 
referida reportagem é trazida aos autos pela defesa, às fls. 242/243, a qual protrai-se a análise 
para momento adiante. 
O terceiro réu (Germano) era repórter do jornal "O Globo" a época da publicação da matéria em 
questão, da qual participou da confecção. Informou que "todos os fatos narrados na reportagem 
objeto do presente processo lhe foram informados por Promotores tanto do MP do Estado de São 
Paulo, que investiga a BANCOOP quanto do MP Federal que investiga a OAS e outras pessoas e 
fatos. Afirma ainda que possui quase que totalmente os documentos de tais investigações até 
porque está auxiliando na elaboração de um livro sobre a chamada "operação lava-jato". Afirma 
ainda que conversou com pessoas e funcionários do Edifício mencionado na reportagem que 
afirmaram que a OAS efetivamente "reservou" um apartamento ao autor, não sabendo, no entanto, 
a qual título haveria essa reservada visto que a investigação nesse sentido ainda se encontra em 
curso." (depoimento à fls. 249).   
Aduziu que "chegou a consultar no cartório de registro de imóveis e o apartamento 164-A se 
encontra em nome da OAS. (...) Assegura que em 2010 quando o autor ainda era Presidente da 
República a Assessoria de Imprensa confirmou que a esposa do autor era proprietária do 
apartamento. No entanto, afirma que na declaração de bens e rendas do autor de 2006 consta o 
apartamento como sendo de propriedade do autor.". Retifica, ao final, que "Na declaração de bens 
do autor consta uma "quota de um apartamento" visto que eram quotistas da Bancoop.".  
Observo que, embora não tenha alcançado juízo de certeza sobre a propriedade do imóvel 
referido na matéria de sua autoria, esse réu ao menos buscou averiguar os fatos por ele 
noticiados, buscando certidões, analisando os autos das investigações dos MP's, ouvindo pessoas 
do Edifício, enfim, realizando verdadeiro trabalho investigativo a qual se deve prestar um jornalista 
antes de divulgar qualquer informação ao público. 
Não há noticia nos autos de que as investigações preliminares levadas a efeito em sede policial ou 
do Ministério Público e mesmo as ações criminais sejam resguardadas pelo segredo de justiça 
eventualmente determinado pelo magistrado condutor do processo. Se porventura houver tal 
segredo a transmissão de informações por Promotores e policiais acarreta suas responsabilidades 
pessoais tanto a nível civil, quanto criminal e administrativo.  
Contudo, não basta o mero depoimento dos réus para provar que efetivamente buscaram a 
verdade dos fatos e que foram induzidos, por qualquer fator, a afirmar categoricamente que o 
apartamento referido na matéria jornalística em questão é de propriedade do autor, ainda que 
tenham esclarecido, logo após, no corpo do mesmo texto jornalístico, que o autor nega ser 
proprietário daquele imóvel. 
Nesse ponto, merecem destaque, novamente, duas alegações prestadas em depoimentos 
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pessoais dos réus. A primeira, prestada pela segunda ré, de que "Sabe que o edifício mencionado 
na reportagem já foi objeto de outras anteriores reportagens do próprio jornal "O Globo"; e outra do 
terceiro réu de que "Assegura que em 2010 quando o autor ainda era Presidente da República a 
Assessoria de Imprensa confirmou que a esposa do autor era proprietária do apartamento" 
(rectius, de quotas do empreendimento) 
Em sintonia com essas duas alegações, a defesa traz, junto à contestação, troca de e-mail entre 
jornalistas do jornal "O Globo" e o Instituto Lula, assessoria de imprensa do autor, data de 
04/dezembro/2014 (fls. 239/240); e matéria jornalística do jornal "O Globo", datada de 
10/março/2010 e intitulada "Caso Bancoop: Triplex do casal Lula está atrasado" (fls. 242/243).   
A referida troca de e-mails se dá entre os mesmos interlocutores do e-mail de fls. 43/44, este que 
foi citado na matéria jornalística em questão: o réu Germano, por parte do jornal "O Globo" e José 
Chrispiniano, este último por parte do Instituto Lula.  
Na troca de e-mails realizada em 2014, o Instituto Lula informa ao terceiro réu que "O 
ex-presidente informou sobre o imóvel, adquirido ainda na planta, e pago em prestações ao longo 
dos anos, na sua declaração pública de bens como candidato em 2006. O apartamento ainda não 
foi entregue. O próprio jornal noticiou em 2010 o atraso na conclusão do empreendimento e outras 
questões perguntadas: (...)" e junta link da reportagem citada (fls. 239).  
Essa reportagem, constante em fls. 242/243 deste processo, é que foi referida pela segunda ré 
como tendo sido utilizada como base para a alegação de propriedade do imóvel pelo autor na 
matéria jornalística aqui tratada. Naquela reportagem de 2010 há a alegação peremptória de que o 
imóvel pertence ao casal Lula, se referindo ao autor e sua esposa, dando detalhes da compra o 
imóvel e da obra. 
Causa espécie que o autor à época dessa reportagem de 2010, quando ainda era Presidente da 
República, não tenha se sentido ultrajado com a reportagem, tal qual se sente com a reportagem 
tratada neste processo. Ora, se alega não ser proprietário do imóvel hoje, também não o era 
aquela época e, da mesma forma que alega hoje que a reportagem feita pelos réus é ultrajante 
porque buscaria relacioná-lo a transações objeto de investigação criminal, também aquela 
reportagem de 2010 trata de transações sujeitas a investigação criminal, a qual é denominada 
inclusive de "Caso Bancoop".  
Maior estranheza ainda é o fato de o mesmo funcionário do Instituto Lula afirmar, por e-mail, em 
dezembro/2014 (fls. 239/240), que o apartamento é do autor e, em agosto/2015 (fls. 43/44), negar 
tal fato, afirmando que o apartamento não é do autor.  
A conduta da assessoria de imprensa do autor se revela contraditória, ora afirmando ser o imóvel 
de propriedade do autor e de sua família, ora negando.  
Essa nebulosidade atende às razões dos réus, que, na qualidade de jornalistas, devem noticiar os 
fatos, ainda que pendentes de certa clareza. Censurar que a imprensa noticie fatos nebulosos 
seria inviabilizar o trabalho jornalístico/investigativo da imprensa, inerente ao seu direito 
constitucional de liberdade de expressão.  
Nesse caso, cumpre aos jornalistas apresentarem os fatos da forma que se apresentam e os réus 
assim fizeram: destarte afirmarem que o apartamento é do autor, baseados em investigações dos 
MPs de São Paulo e Federal, bem como na declaração do Instituto Lula prestada em 2014; 
indicaram que "O Instituto Lula voltou a negar ontem que o ex-presidente possua apartamento no 
Edifício Solaris. Afirmou que a família de Lula é dona de uma cota no empreendimento, adquirida 
em nome de dona Marisa Letícia Lula da Silva em 2005 e quitada em 2010. A família não teria 
escolhido se receberá de volta o dinheiro investido ou um dos apartamentos." (fls. 36).  
Torno à questão da ponderação dos princípios da liberdade de expressão, notadamente, na 
modalidade da liberdade de imprensa, e da proteção à intimidade e privacidade. O autor é 
ex-presidente da República, figura pública de alta relevância. O fato de o autor ser ou não 
proprietário de apartamento na cidade do Guarujá pode ou não ser de interesse do povo. Na 
hipótese de haver investigações criminais em curso sobre as obras do edifício em que o autor 
seria proprietário de unidade, ou que sua esposa teria quotas conversíveis em unidade do edifício, 
tal fato não deve passar despercebido pela imprensa. 
Tem sim esta o direito, mais que isso, o dever, de noticiar tais fatos, desde que devidamente 
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embasadas as suas afirmações e apresentadas as versões dos envolvidos, o que é observado na 
matéria jornalística tratada neste processo.  
Os réus, dessa forma, não praticaram qualquer ato ilícito, compreendido este como o descrito no 
art. 186 do CC, não tendo extrapolado os limites do seu direito de liberdade de expressão e, 
consequente, de liberdade de imprensa, previstos, respectivamente, nos arts. 5º, IV e 220 e 
seguintes, todos da CRFB. 
Por tais motivos e considerando o mais que consta dos autos JULGO IMPROCEDENTE o pedido 
contido na peça preambular e por força da sucumbência condeno o autor ao pagamento das 
custas processuais, taxa judiciária e honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 a cada um 
dos réus em aplicação do artigo 20, § 4º do CPC.  
P.R.I  
CUMPRA-SE 
Rio de Janeiro, 15/dezembro/2015. 
  
MAURO NICOLAU JUNIOR 
          Juiz de Direito  
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