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EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 
ENTREVISTA CONCEDIDA EM REVISTA DE CIRCULAÇÃO 
NACIONAL. DIFAMAÇÃO DE EX-PRESIDENTE DA 
REPÚBLICA.  DANOS MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO 
JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO 
RECORRIDO RELATIVAS À ANTIJURIDICIDADE DA CONDUTA E À 
EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL QUE NÃO PODEM SER 
AFASTADAS EM GRAU DE RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA 
SÚMULA Nº 7 DO STJ. VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE 
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. 
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de 
admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os 
termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do 
STJ na sessão de 9/3/2016.
2. Não está configurada a carência de justificação ou negativa de 
prestação jurisdicional quando o acórdão, por seus votos vencedores, 
se apresenta claro e fundamentado, enfrentando suficiente e 
adequadamente a controvérsia posta nos autos.
3. O direito à liberdade de pensamento e de expressão não é 
absoluto, encontrando limites na obrigação de respeitar as garantias 
fundamentais do próximo, em especial a inviolabilidade da honra. 
Desse modo, uma vez cruzado esse limite, ficam caracterizados danos 
morais passíveis de reparação, por infração aos direitos da 



personalidade.
4. A jurisprudência dessa Corte entende não ser possível, em grau de 
recurso especial, ultrapassar as conclusões fixadas no acórdão 
recorrido a respeito de eventual excesso no exercício dessa liberdade 
constitucional sem esbarrar na Súmula nº 7 do STJ.
5. Na linha dos precedentes desta Corte, o valor arbitrado a título de 
compensação por danos morais somente pode ser modificado 
em recurso especial quando se revelar manifestamente irrisório ou 
abusivo, o que não ocorre na hipótese.
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não 
provido. 

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, 
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, por 
unanimidade, conhecer em parte do recurso especial e, nesta parte, negar-lhe 
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Paulo de Tarso Sanseverino (Presidente), 
Ricardo Villas Bôas Cueva e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
 

Brasília, 24 de novembro de 2020.

Ministro MOURA RIBEIRO 
Relator
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RELATÓRIO

MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA (AUTOR/RECORRIDO) ajuizou 
ação indenizatória contra JOESLEY MENDONÇA BATISTA (RÉU/RECORRENTE), 
alegando que este concedeu entrevista à Revista Época, publicada na edição nº 991 de 
17/6/2017, contendo afirmações inverídicas, caluniosas, difamatórias e injuriosas que o 
ofenderam em sua honra e prejudicaram a sua reputação política (e-STJ, fls. 6/21 e 
74/76).

A sentença julgou improcedente o pedido sob o entendimento de que os 
fatos imputados naquela entrevista seriam, em geral, os mesmos já afirmados como 
verdadeiros no Acordo de Colaboração Premiada que o RÉU/RECORRENTE fez como 
o Ministério Público Federal, cujo sigilo havia sido previamente levantado por decisão 
do Ministro EDSON FACHIN, do Supremo Tribunal Federal (e-STJ, fls. 139/141).

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, por maioria, deu 
parcial provimento à apelação do AUTOR/RECORRIDO, entendendo que a entrevista 
foi concedida com o objetivo específico de macular a honra e a reputação do ex-
presidente, tendo fixado, em razão disso, reparação por danos morais no importe de R$ 
300.000,00 (trezentos mil reais).

Referido acórdão ficou assim ementado:

 
APELAÇÃO. DANOS MORAIS. HONRA. OFENSAS VEICULADAS EM 
REVISTA. CIRCULAÇÃO NACIONAL. DESPRESTÍGIO AO CARGO 
DO OFENDIDO. LIVRE MANIFESTAÇÃO. LIMITES AO DIREITO DE 
CRÍTICA ULTRAPASSADOS. ALTA REPERCUSSÃO. 
SUSCETIBILIDADE DO CARGO DA VÍTIMA DAS ACUSAÇÕES. ATO 
ILÍCITO CONFIGURADO. DEVER DE COMPENSAÇÃO.
1.Reportagem veiculada em revista de circulação nacional, com 
animus ofendi é grave, pois ofensas morais na área da política são 
sérias.



2. Uma vez configurada a intenção de ofender e verificado que a 
ofensa atingiu o seu destinatário, o valor do seu nome social e do 
cargo que ocupa, é possível vislumbrar a ocorrência de dano à moral e 
à honra da pessoa ali mencionada, ressaindo, desse modo, o dever de 
indenizar.
3. Recurso conhecido. Dado parcial provimento (e-STJ, fls. 212/213).

 

Os embargos de declaração opostos pelo AUTOR/RECORRIDO foram 
acolhidos para incluir na condenação o pagamento das verbas sucumbenciais. Os 
declaratórios opostos pelo RÉU/RECORRENTE foram rejeitados.

Confira-se, a propósito, a ementa do acórdão respectivo:

 
CIVIL E PROCESSO CIVIL. DUPLO EMBARGOS DECLARATÓRIOS 
NA APELAÇÃOCÍVEL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE 
FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO COLEGIADA. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM UM DOS VOTOS 
DIVERGENTES. NÃO REFERIDA NO ACÓRDÃO. ACOLHIDO 
EMBARGOS NESSE PONTO. PRÉ-QUESTIONAMENTO. PREVISAO 
LEGAL.
1. O artigo 1.022, do Código de Processo Civil, estabelece as 
hipóteses em que os embargos declaratórios são permitidos, quais 
sejam, quando houver obscuridade, contradição e omissão.
2. Não há o que prover no recurso interposto pelo segundo recorrente, 
quando a omissão alegada quanto à fundamentação não foi 
evidenciada. No caso, deve-se levar em conta todas as manifestações 
proferidas pelos Desembargadores que divergiram do Relator, 
porquanto tratou-se de uma decisão Colegiada.
3. Deve ser acolhido os declaratórios manejados pelo primeiro 
embargante, na medida em que não constou na ementa o que 
decidido quanto aos honorários.
4. Embargos interpostos pelo primeiro embargante conhecidos e 
acolhidos para fazer constar a condenação em honorários e verbas 
sucumbenciais.
5. Embargos interpostos pelo segundo embargante conhecidos e 
negado provimento (e-STJ, fls. 302/303).
 
 
 

Irresignado, o RÉU interpôs recurso especial com fundamento no art. 105, 
III, a e c, da CF, alegando (1) dissídio jurisprudencial e ofensa aos arts. 489, 941 e 
1.022 do NCPC, pois (1.1) não foi lavrado o voto vencedor proferido pelo relator 
designado, o Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA; e (1.2) os votos vogais que 
seguiram a divergência foram excessivamente superficiais. Também alegou (2) 
violação aos arts. 186, 187, 188 e 927 do CC/02, uma vez que (2.1) os fatos narrados 
na entrevista coincidiam precisamente com aqueles afirmados como verdadeiros no 
Acordo de Colaboração Premiada homologado pelo STF; (2.2) referidas imputações já 
eram de conhecimento público, pois o sigilo da Colaboração Premiada 
havia sido levantado por decisão do Ministro EDSON FACHIN; (2.3) os destaques 
feitos pela Revista Época por ocasião da edição e diagramação da entrevista teriam 



deturpado sua fala, conferindo-lhe um viés ofensivo que não estava presente no 
diálogo original; (2.4) a entrevista, considerada na sua integralidade, não tinha em foco 
a pessoa do ex-presidente, nem lhe irrogava nenhuma ofensa; e (2.5) o ex-presidente  
seria pessoa pública, sujeitando-se, portanto, de forma natural, a críticas muito mais 
severas e ostensivas do que aquelas aceitáveis em relação às pessoas comuns. 
Sustentou, finalmente, (3) contrariedade aos arts. 884 e 944 do CC/02, pois o valor 
fixado a título de compensação por danos morais seria excessivo, merecendo redução.

Apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 581/600), o recurso foi admitido na 
origem (e-STJ, fls. 621/623).

É o relatório.

 

VOTO

 

De plano vale pontuar que as disposições do NCPC, no que se refere aos 
requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os 
termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 
9/3/2016:

 
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a 
decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos 
os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

 

(1) Ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional

O RÉU/RECORRENTE alegou ofensa aos arts. 489, 941 e 1.022 do NCPC, 
pois (1.1) o Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA, que abriu a divergência e ficou 
sendo o relator designado, não apresentou um voto escrito e ainda (1.2) os votos 
vogais que seguiram a divergência foram excessivamente superficiais.

Com relação à lavratura do voto vencedor cumpre anotar que, muito embora 
ele tenha sido proferido apenas oralmente, durante a sessão de julgamento, foi 
devidamente reduzido a termo e constou como parte integrante do acórdão recorrido.

Isso significa que todos os motivos apresentados pelo 
Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA para fundamentar a sua posição puderam 
ser conhecidos, o que basta para atender a exigência formal de fundamentação das 
decisões judiciais.



Com relação ao aspecto material da garantia processual em testilha, é de se 
observar que o voto prolatado oralmente na sessão de julgamento trouxe, do ponto de 
vista jurídico, argumentação clara, coerente e suficiente.

Confira-se:

 
No entanto, afora isso, tenho conhecimento jurídico bastante para 
entender ou avaliar o que é uma reportagem, uma entrevista ou um 
animus ofendendi, o que é uma ofensa moral. Curiosamente, tenho 
mais formação na área penal do que na área cível, o que me leva a 
tecer esses comentários.
Ora, na área penal, não posso chamar um aleijado na cadeira de rodas 
de aleijado só com o interesse de ofendê-lo por ser aleijado. Se eu 
disser isso, estou fazendo uma ofensa moral, embora ele seja aleijado.
[...]
Com o ladrão ocorre da mesma forma. Às vezes, ele é condenado, 
está em grau de recurso, a sociedade inteira sabe que ele é ladrão, 
mas há uma chance de ele ser absolvido por alguma razão. Então, a 
ofensa a ele como ladrão é ofensa, desde que queira usar essa 
palavra como criação de situações próprias. E foi isso que o Joesley 
Batista quis criar, um casulo em que ele falasse a verdade e fora do 
casulo todos não prestassem, que seria, em tese e em primeiro lugar, 
o Michel Temer.
Digo com grande clareza que não é caso de defender alguém por ser o 
presidente, e não poder ser ofendido ou condenado porque tenha 
ouvido falar na imprensa. Entendo que as ofensas morais na área da 
política são muito graves e, infelizmente, nem 1% delas vem aos 
tribunais, possivelmente por não querer expor sua situação para não 
brigar aqui. Sabemos, por meio da imprensa ou de conhecimento 
público, eu diria empírico, vulgar, que esses fatos são praticamente 
verdadeiros, mas nos autos não são porque não estão aqui conosco.
[...]
Então, neste caso, entendo que houve o animus de ofender e a ofensa 
de quem se sentiu ofendido (e-STJ, fl. 240/242 - sem destaque no 
original).

 

Demais disso, ainda é preciso considerar que o resultado do julgamento não 
está amparado apenas nessa manifestação oral, sendo necessário considerar, de 
igual maneira, os votos das Desembargadoras MARIA DE LOURDES DE ABREU e 
FÁTIMA RAFAEL que, ao contrário do que sustentado nas razões do recurso especial, 
foram suficientemente fundamentados.

Anote-se:

 
 

Nessa quadra, tenho no particular que as declarações do réu, ora 
apelado, em diversas passagens transbordaram os limites da liberdade 
de livre manifestação de pensamento.
O exame da publicação de alta repercussão em periódico de alcance 
nacional (ID3898908 – págs. 1 e 9/19e ID3898909 – pág. 1/2) 
evidencia o intuito ofensivo direto do apelado para denegrir a 
reputação do apelante ao utilizar expressões como “é o chefe da 
quadrilha mais perigosa do Brasil” (que, inclusive, dá origem à capa da 
revista), “quem não está preso está hoje no Planalto”, além de 



relacionar diversos fatos e ilações desabonadoras do exercício do 
cargo do apelante e que, naquele contexto, pendem de averiguação 
diante das investigações em curso.
Sintomático também ponderar que, a despeito de ter como pano de 
fundo para a entrevista fatos delatados em colaboração premiada 
anteriormente firmada com a justiça, o que se explora com luzes nesta 
lide são as ofensas irrogadas pelo apelado em reportagem que, 
decerto, deveria ter consciência da alta repercussão.
No ponto, é curial perceber que o argumento se limita à análise da 
publicação no concernente ao ataque com a utilização de expressões 
e referências utilizadas dentro do ânimo de ofender e de profanar a 
reputação do apelante, ocupante então do cargo máximo da 
República, sem se perquirir aqui, sob nenhum espectro, acerca 
propriamente da veracidade dos fatos em si narrados, o que deverá 
ser objeto de enfrentamento na instância competente.
Reconhecidamente, sem dúvidas, o agente político, no caso detentor 
do cargo de Presidente República, está naturalmente mais suscetível à 
alta exposição e às opiniões públicas, pois é da legitimidade do jogo 
político-democrático e da própria fiscalização cidadã opor-se 
criticamente a determinadas atuações no trato da coisa pública.
No entanto, entendo, com as vênias devidas ao voto condutor, que tal 
exercício de liberdade não pode ser realizado de maneira 
irresponsável, com ofensas particulares e ilações até então 
especulativas dentro do contexto em que postos os fatos, sobretudo 
quando a invectiva é realizada no bojo de entrevista que, sabidamente, 
teria repercussão midiática nacional (e-STJ, fls. 244/245 - sem 
destaque no original).

 

E

 
Da análise dos autos, verifica-se que o Apelado não se limitou a 
retransmitir as informações prestadas no termo de colaboração 
premiada firmado com o Ministério Público Federal. Fato é que afirmou 
ser o Apelante chefe de organização criminosa, tendo proferido outras 
graves ofensas à sua honra.
Considero que o Apelado não agiu com a cautela esperada de quem 
dá entrevista a revista de circulação nacional, a qual foi reproduzida e 
divulgada diversas vezes por outros meios de comunicação.
Malgrado seja a todos assegurada a liberdade de expressão, a 
Constituição Federal, dentre as garantias individuais, insere a 
inviolabilidade à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das 
pessoas, assegurando o direito a indenização pelo dano material ou 
moral decorrente de sua violação.
No caso, foi imputado ao ora Apelante, pessoa pública ocupante do 
cargo de Presidente da República, fato criminoso, sem qualquer 
comprovação, o que, sem dúvida, ultrapassou os limites de liberdade 
de expressão.
Embora se possa alegar que haja divulgação de graves fatos 
atribuídos ao Apelante, não se conhece, no entanto, qualquer 
condenação sua em processo criminal.
Tenho para mim que houve sim, dano à moral do Apelante (e-STJ, fls. 
248/249 - sem destaque no original).
 

Incabível cogitar, portanto, de carência de fundamentação ou negativa de 
prestação jurisdicional.

 



(2) Configuração do dano moral

Nas razões do seu recurso especial, o RÉU/RECORRENTE afirmou que não 
poderia ser condenado a reparar os danos morais alegados na petição inicial, 
porque (2.1) os fatos narrados na entrevista coincidiram com aqueles afirmados como 
verdadeiros no Acordo de Colaboração Premiada homologado pelo STF; (2.2) referidas 
imputações já eram de conhecimento público, pois o sigilo da Colaboração Premiada 
havia sido previamente levantado por decisão do Ministro EDSON FACHIN, do 
Supremo Tribunal Federal; (2.3) os destaques feitos pela Revista Época, por ocasião 
da edição e diagramação da entrevista, teriam deturpado sua fala e conferido-lhe um 
viés ofensivo inexistente; (2.4) a entrevista, considerada na sua integralidade, não tinha 
em foco a pessoa do ex-presidente nem lhe irrogava nenhuma ofensa; e (2.5) o ex-
presidente seria pessoa pública, sujeitando-se, portanto, a críticas muito mais severas 
e ostensivas do que aquelas aceitáveis às pessoas comuns.

Como se sabe, o direito à liberdade de pensamento e de expressão não é 
absoluto, encontrando limites na obrigação de respeitar as garantias fundamentais do 
próximo, em especial a inviolabilidade da honra, que é direito natural de personalidade, 
categoria especial de direitos situada na subjetividade individual de cada um os quais 
podem ser definidos como aqueles "cujo objeto são os diversos aspectos da própria 

pessoa do sujeito, bem assim da sua projeção essencial no modo exterior" (FRANÇA, 
R. LIMONGI. Instituições de Direito Civil. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 1996. p. 1.031).

Segundo PONTES DE MIRANDA, o direito à personalidade é inato, no 

sentido que nasce com o indivíduo; é aquele poder "in se ipsum", [...] que não é direito 

sobre a própria pessoa: é direito que se irradia do fato jurídico da personalidade 

(=entrada, no mundo jurídico, do fato do nascimento do ser humano com vida). (
Tratado de Direito Privado. Tomo VII. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. pp. 
68/69).

Doutrinariamente, afirma-se que os direitos de personalidade são absolutos, 
mas isso apenas para ressaltar sua oponibilidade erga omnes. Nesse sentido a lição de 
de NESTOR DUARTE: 

 
Os direitos de personalidade são absolutos, extrapatrimoniais e 
perpétuos. De seu caráter absoluto decorre a oponibilidade erga 
omnes, na medida em que geram o dever geral de abster-se de sua 
violação. (Código Civil Comentado. PELUZO, CESAR (coord.). 6 ed. 
Barueri: Manole, 2012. p. 28). 

 
 

Assim, uma vez cruzado o limite advindo do dever de respeito a honra 



alheia, é cabível cogitar de danos morais passíveis de reparação.

Esta Terceira Turma, recentemente, no julgamento do REsp nº 
1.793.052/SP, sob a relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, reiterou que eventual 
conflito entre o direito à honra e à liberdade de informação não pode ser solucionado 
pela negação absoluta de nenhum desses valores, cabendo ao legislador e ao 
aplicador da norma buscar o ponto de equilíbrio onde ambos os princípios 
mencionados possam conviver, exercendo, assim, uma verdadeira função 
harmonizadora. 

A respeito da colidência entre direitos fundamentais, LUIZ ROBERTO 
BARROSO ensina que a solução das controvérsias apresentadas, via de regra, não 
pode se dar em abstrato, reclamando, ao contrário, a análise de elementos fáticos:

 
A colisão de direitos fundamentais é um fenômeno contemporâneo e, 
salvo indicação expressa da própria Constituição, não é possível 
arbitrar esse conflito de forma abstrata, permanente e inteiramente 
dissociada das características do caso concreto. (Colisão entre 
Liberdade de Expressão e Direitos da Personalidade. Critérios de 
Ponderação. Interpretação Constitucionalmente adequada do Código 
Civil e da Lei de Imprensa. disponível em 
&lt;https://migalhas.uol.com.br/arquivo_artigo/art_03-10-01.htm&gt; 
acesso aos 18/11/2020)

 

Bem por isso, a jurisprudência desta Corte entende não ser possível, em 
grau de recurso especial, ultrapassar as conclusões fixadas pelas instâncias de origem 
a respeito de eventual excesso no exercício da liberdade constitucional de pensamento 
ou de expressão sem esbarrar na Súmula nº 7 do STJ.

A propósito:

 
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DE 
JORNALISTA. COMENTÁRIO DESABONADOR SOBRE 
INSTITUIÇÃO DE ENSINO EM FAN PAGE (FACEBOOK). DENÚNCIA 
GRAVE. DIREITO DE LIBERDADE EXTRAPOLADO. VALOR. 
REPERCUSSÃO DA NOTÍCIA QUE PROPAGA. PRINCÍPIOS DA 
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. AGRAVO 
PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR 
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
[...]
2. A Corte de origem concluiu, diante das provas produzidas, em que 
pese não terem sido revestidas de juízo de valor, que mencionam 
"denúncia grave e que sem dúvida, ultrapassaram o animus narrandi", 
resultando em nítida ofensa à honra e à imagem da ora agravada, 
capaz de gerar danos morais. A pretensão de revisar tal entendimento 
demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em 
sede de recurso especial, consoante preconiza a Súmula 7/STJ.
(AgInt no AREsp 1.503.272/SE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta 
Turma, DJe 4/6/2020)



 
 
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 
RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA. ABUSO 
DO DIREITO DE INFORMAR. CONFIGURAÇÃO. CONJUNTO 
FÁTICO DELINEADO PELO TRIBUNAL A QUO. IMPOSSIBILIDADE 
DE REEXAME. SÚMULA 7 DO STJ. 2. QUANTUM INDENIZATÓRIO 
RAZOÁVEL. REVISÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO 
CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 
7/STJ. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é assente em entender que "a 
garantia constitucional de liberdade de manifestação do pensamento 
não é absoluta. Seu exercício encontra limite no dever de respeito aos 
demais direitos e garantias fundamentais também protegidos, dentre 
os quais destaca-se a inviolabilidade da honra das pessoas, sob pena 
de indenização pelo dano moral provocado" (REsp n. 1.334.357/SP, 
Relator o Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 
19/9/2014, DJe 6/10/2014) 1.1. Constatado pelo acórdão recorrido que 
a noticia veiculada pela insurgente extrapolou os limites da liberdade 
de imprensa, na medida em que permitiu aos leitores o acesso à 
decisão proferida em Reclamação Disciplinar, exarada por Corregedor 
Nacional de Justiça, para a instauração de sindicância contra 
magistrado, torna-se inviável rever tal conclusão, pois imprescindível o 
reexame de provas e incidência da Súmula 7/STJ.
(AgInt no AgRg no AREsp 688.875/SP, Rel. Ministro MARCO 
AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 1º/9/2020)
 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE 
DANOS MORAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 
PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA SUPOSTAMENTE OFENSIVA À HONRA 
DO AUTOR. CONCESSÃO DO DIREITO DE RESPOSTA NO 
VEÍCULO EM QUE PUBLICADA A OFENSA. JULGAMENTO EXTRA 
PETITA. OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO 
CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA 
SUPOSTAMENTE OFENSIVA À HONRA DO AUTOR. EXERCÍCIO 
REGULAR DO DIREITO DE INFORMAR. SÚM. 7/STJ.
[...]
8. A desconstituição das conclusões a que chegou o Tribunal de 
origem, no tocante à ausência de extrapolação dos limites de informar, 
bem como ao afastamento da responsabilidade da editora e do 
jornalista pelo dever de compensar os danos morais sofridos pelo 
autor, ensejaria a incursão no acervo fático-probatório da causa, o que 
não é viável nos estritos limites do recurso especial, a teor do que 
dispõe a Súmula 7/STJ.
(REsp 1.771.444/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira 
Turma, DJe 18/9/2020);

 
 
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. 
MATÉRIA JORNALÍSTICA. EXTRAPOLAÇÃO DO DIREITO DE 
INFORMAR. OFENSA À HONRA CONFIGURADA. REEXAME DE 
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. CONDENAÇÃO À 
PUBLICAÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. LEI DE IMPRENSA. NÃO 
RECEPÇÃO. STF. ADPF Nº 130/DF. OBRIGAÇÃO DE FAZER 
INSUBSISTENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU 
CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL DE RESPOSTA. 
DISTINÇÃO.
1. Consoante a jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior, os 
direitos à informação e à livre manifestação do pensamento, apesar de 



merecedores de relevante proteção constitucional, não possuem 
caráter absoluto, encontrando limites em outros direitos e garantias 
constitucionais não menos essenciais à concretização da dignidade da 
pessoa humana, tais como o direito à honra, à intimidade, à 
privacidade e à imagem.
2. No desempenho da nobre função jornalística, o veículo de 
comunicação não pode descuidar de seu compromisso ético com a 
veracidade dos fatos narrados e, menos ainda, assumir postura 
injuriosa ou difamatória com o simples propósito de macular a honra 
de terceiros.
3. A desconstituição das conclusões a que chegou o Tribunal de 
origem - no tocante ao conteúdo ofensivo da matéria jornalística 
publicada na revista VEJA com o título "Sequestro Fajuto" e à 
responsabilidade da editora ré pelo dever de indenizar os danos 
morais dessa publicação resultantes - ensejaria incursão no acervo 
fático-probatório da causa, o que, como consabido, não se coaduna 
com a via do recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula nº 
7/STJ.
(REsp 1.297.426/RO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 
Terceira Turma, DJe 10/11/2015);

 
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 
INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA. 
MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. 
SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A Corte de origem concluiu, diante das provas produzidas nos 
autos, pela configuração de dano moral à honra do agravado em razão 
da veiculação de seu nome à prática de ato em matéria jornalística 
inverídico de cunho sensacionalista. Deste modo, não obstante o 
caráter informativo inerente à liberdade de imprensa, verificou-se o 
abuso no exercício desse direito ao imputar, por meio de matéria 
sensacionalista, prática de ato à pessoa sem que este restasse 
comprovada e sem a adoção de cautela necessária a resguardar a 
imagem da mesma. Dessa forma, alterar esse entendimento 
demandaria, necessariamente, reexame do acervo fático probatório 
dos autos, o que é inviável em recurso especial a teor do que dispõe a 
Súmula n. 7/STJ.
(AgInt no AREsp 1.640.652/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 
Quarta Turma, DJe 26/8/2020).

 
 

Impossível assim, reexaminar as conclusões do acórdão recorrido no 
tocante a antijuridicidade da conduta (itens 2.1, 2.3, 2.4 e 2.5 supra) ou ao nexo de 
causalidade entre essa conduta e o resultado danoso (item 2.2) tendo em vista a 
incidência da Súmula nº 7 do STJ.

 

(3) Valor do dano moral

De acordo com o RÉU/RECORRENTE, estariam violados os arts. 884 e 944 
do CC/02, pois o valor fixado a título de compensação por danos morais foi excessivo.

Na linha dos precedentes desta Corte, o valor fixado a título de 
compensação por danos morais somente pode ser modificado em grau de recurso 
especial quando se revelar manifestamente abusivo ou irrisório.



A propósito:

 
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO 
ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 
INEXISTÊNCIA. COLUNA HUMORÍSTICA PUBLICADA NO JORNAL 
FOLHA DE SÃO PAULO. COLUNISTA QUE FAZ REFERÊNCIA 
DEPRECIATIVA E DE CUNHO SEXUAL À EXPRESSÃO 
IDENTIFICADORA DA CANDIDATURA DA AGRAVADA AO CARGO 
DE VEREADORA DA CIDADE DE INDAIATUBA. OFENSA À HONRA 
PESSOAL. DANO MORAL. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. 
SÚMULA N. 7/STJ. VALOR RAZOÁVEL. JUROS DE MORA. TERMO 
INICIAL. SÚMULA N. 54/STJ.
[...]
3. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 
excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a 
título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado.
(AgInt no AREsp 1.227.648/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL 
GALLOTTI, Quarta Turma, DJe 9/12/2019)
 
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DE 
JORNALISTA. COMENTÁRIO DESABONADOR SOBRE 
INSTITUIÇÃO DE ENSINO EM FAN PAGE (FACEBOOK). DENÚNCIA 
GRAVE. DIREITO DE LIBERDADE EXTRAPOLADO. VALOR. 
REPERCUSSÃO DA NOTÍCIA QUE PROPAGA. PRINCÍPIOS DA 
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. AGRAVO 
PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR 
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
[...]
3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais 
somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando 
irrisório ou exorbitante.
(AgInt no AREsp 1.503.272/SE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta 
Turma, DJe 4/6/2020)
 
 
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO, 
CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES, INDENIZAÇÃO 
POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. 
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 
211/STJ. REEXAME DE FATOS E INTERPRETAÇÃO DE 
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. DANOS 
MORAIS. PEDIDO DE REDUÇÃO. REVISÃO QUE SE ADMITE 
SOMENTE NOS CASOS EM QUE O VALOR SE APRESENTAR 
IRRISÓRIO OU EXORBITANTE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. 
COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
[...]
4. A revisão da compensação por danos morais só é viável em recurso 
especial quando o valor fixado for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas 
hipóteses, incide a Súmula 7/STJ, impedindo o conhecimento do 
recurso.
(AgInt no AREsp 1.683.809/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 
Terceira Turma, DJe 24/9/2020)
 
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
ACIDENTE. MORTE. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. SÚMULA 
Nº 7/STJ. DANOS MORAIS. VALORES. REVISÃO. 
IMPOSSIBILIDADE.



[...]
4. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula nº 
7/STJ, tem reexaminado o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a 
título de danos morais apenas quando irrisório ou abusivo.
(AgInt no AREsp 1.626.688/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS 
CUEVA, Terceira Turma, DJe 3/9/2020)
 
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO 
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO 
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÍVIDA NÃO CONTRAÍDA 
PELO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE 
PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. PRETENSÃO DE 
MAJORÁ-LOS. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO 
PROVIDO.
[...]
2. A jurisprudência desta Corte também é firme no sentido de que a 
redução ou majoração do quantum indenizatório é possível somente 
em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou 
exorbitante a indenização arbitrada, sob pena de incidência do óbice 
da Súmula nº 7 do STJ. Proporcionalidade e razoabilidade observadas 
no caso dos autos, a justificar a manutenção do quantum indenizatório.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1.678.458/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, 
Terceira Turma, DJe 1º/7/2020)

 
No acórdão recorrido, prevaleceu o voto médio da Desembargadora MARIA 

DE LOURDES DE ABREU, que fixou um quantum compensatório de R$ 300.000,00 
(trezentos mil reais), com juros de mora de 1% a partir do evento danoso (17/6/2017).

Considerando a repercussão nacional dos fatos narrados e a condição 
pessoal da vítima que, ao tempo da publicação, ainda era Presidente da República, 
penso que esse valor não se mostra contrário aos princípios da razoabilidade ou da 
proporcionalidade.

Incabível, portanto, sua modificação em grau de recurso especial.

Nessas condições, pelo meu voto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso 
especial para, na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

MAJORO em 5% o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais 
anteriormente fixados em desfavor de JOESLEY na forma do art. 85, § 11, do NCPC.
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