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APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE 
OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  C/C  INDENIZAÇÃO  POR 
DANOS  MORAIS.  VEICULAÇÃO  DE  IMAGEM  DE 
PESSOA PRESA NO INTERIOR DA DELEGACIA SEM 
SUA AUTORIZAÇÃO. REPORTAGEM EM TELEVISÃO 
E SÍTIO ELETRÔNICO. PORTARIA DA SECRETARIA DE 
ESTADO  DA  SEGURANÇA  E  DEFESA  SOCIAL 
PROIBINDO O REFERIDO ATO. EXERCÍCIO REGULAR 
DE  DIREITO.  CONFRONTO  ENTRE  AS  GARANTIAS 
CONSTITUICIONAIS  DO  DIREITO  À  IMAGEM  E  À 
INFORMAÇÃO.  INEXISTÊNCIA  DE  PROVA  DE 
AUTORIZAÇÃO DA PARTE. ÔNUS QUE A RÉ NÃO SE 
DESINCUMBIU.  DANO  MORAL  CONFIGURADO. 
FIXAÇÃO  DO  QUANTUM.  LIVRE  ARBÍTRIO  DO 
MAGISTRADO.  RAZOABILIDADE  E 
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PROPORCIONALIDADE. DESPROVIMENTO  DO 
APELO E DO RECURSO ADESIVO.

- Existindo Portaria da Secretaria de Estado da Segurança 
de  Defesa  Social  proibindo  a  veiculação  de  imagem de 
pessoa  presa,  sem  sua  autorização,  deve  a  empresa 
jornalística  que  assim  procedeu  arcar  com  o  dever  de 
indenizar.

-  Nos termos do art.  333,  inciso  II,  do  CPC,  o ônus da 
prova  incumbe  ao  réu,  quanto  à  existência  de  fato 
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

-  O  valor  a  ser  pago  na  indenização  deve  ser  fixado 
observadas  as  circunstâncias  que  envolvem  o  caso,  de 
modo  a  não  restar  configurada  penalidade  excessiva  e 
desproporcional para o ofensor e fator de enriquecimento 
ilícito para o ofendido.

- Não merece reforma o valor arbitrado pelo magistrado, a 
título de indenização por danos morais,  quando este se 
mostra  razoável  e  atende  às  peculiaridades  do  caso 
concreto,  servindo  tanto  para  amenizar  o  dano  sofrido, 
quanto  fator  de  desestímulo,  a  fim  de  que  o 
recorrente/ofensor não volte a praticar novos atos de tal 
natureza. 

V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados.

A C O R D A  a  egrégia  Terceira  Câmara  Especializada 
Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,   à  unanimidade,  em   NEGAR 
PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto da relatora e, por maioria, 
AO RECURSO ADESIVO.

R E L A T Ó R I O
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Trata-se  de  Apelação  Cível  e  Recurso  Adesivo 
interpostos, respectivamente, por Rádio e TV Correio Ltda. e por Romário de 
Sousa  Falcão, contra  sentença,  fls.  109/112,  prolatada  pelo  Juízo  da  7ª  Vara 
Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de obrigação de fazer c/c 
indenização  por  danos  morais  ajuizada  pelo  segundo (Romário  de  Sousa), 
julgou procedente o pedido  inicial “condenando o promovido ao pagamento 
da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), incidindo, para tanto, a correção 
monetária desde a fixação do quantum, nos termos da Súmula 362 do STJ”. 

Ainda  condenou o  demandado  em custas  e  honorários 
advocatícios, estes últimos arbitrados em 15%  sobre o valor da condenação.

Em suas  razões recursais, fls. 91/101,  a demandada, ora 
apelante,  afirma que o autor ajuizou a presente ação visando ser  ressarcido 
moralmente , em razão da veiculação de sua imagem não autorizada, no dia 
11.12.1010, através do programa televiso Correio Verdade e do site Portal Correio.

Assevera que o juízo a quo julgou procedente o pleito, no 
entanto,  a  sentença  merece  reforma,  aduzindo  que  não  houve  qualquer 
exposição da imagem do promovente, tampouco de sua carteira de identidade, 
não tendo o apelado juntado provas dos fatos constitutivos de seu direito.

Alega que “o que houve, na realidade, foi que a equipe 
jornalística da Empresa de televisão João Pessoa Ltda., imbuída pelo dever de 
informação,  próprio  da  atividade  jornalística,  narrou,  tanto  na  matéria 
televisiva quando na matéria  publicada no site,  fato que realmente ocorreu, 
evento  este,  inclusive,  que  teve  o  apelado  como  peça  chave;  não  tendo  a 
apelante  emitido  qualquer  juízo  de  valor,  que  eventualmente  viesse  a 
desabonar o recorrido, tampouco expondo sua imagem (...)”.

Ressalta  que  o  foco  das  reportagens  não  é  caluniar, 
macular a honra ou a dignidade de quem quer que seja, mas apenas informar à 
população da crescente onda de crimes que atinge a capital paraibana, estando, 
assim, exercício regular de seu direito, nos termos do art. 188, I, do CC.
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Argumenta que não pôde disponibilizar as gravações do 
programa de televisão requeridas, “uma vez que as mantêm em seu domínio, 
isto é, não conserva nenhuma gravação de nenhum programa televisivo ou de 
rádio, já que não tem qualquer obrigação legal para tanto”.

Afirma que o magistrado de 1º  grau julgou de maneira 
parcial, “pois apenas pressupôs que a veiculação da matéria em TV se deu da 
maneira como descreveu o apelado, mesmo sem que este tenha apresentado 
provas”.

Acrescenta  ser  impossível  avaliar  se  houve dano moral, 
ante a inexistência da reportagem, assegurando que toda a matéria jornalística 
estava norteada de idoneidade, sem ofensas pessoais ou a imagem de quem 
quer que seja.

Sustenta ausência dos requisitos necessários ao dever de 
indenizar, ante a inexistência de nexo causal entre a conduta e o alegado dano, 
assegurando não ser verdade que a matéria jornalística feriu a órbita emocional 
do apelado.

Assegura que a empresa de TV não emitiu juízo de valor, 
nem  divulgou  imagem  sem  autorização,  ressaltando  possuir  liberdade  de 
informação. Requer, assim, a reforma do decisum e, caso o tribunal entenda pela 
existência do dano moral,  a minoração do valor da indenização.

Devidamente  intimado  para  oferecer  contrarrazões,  o 
promovente ofereceu resposta, fls. 105/108, e apresentou Recurso Adesivo, fls. 
109/112, pleiteando a reforma da sentença, no tocante ao quantum indenizatório, 
aduzindo que se o  valor  continuar  irrisório  (R$  5.000,00),  não servirá  como 
desestímulo para que o promovido não volte a praticar atos desse tipo.

Pugna,  assim  pelo  provimento  do  recurso,  com  a 
consequente reforma da sentença no que concerne ao  quantum indenizatório, 
requerendo o arbitramento para, no mínimo, R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Contrarrazões  ao  recurso  adesivo,  utilizando-se  dos 
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argumentos constantes nas razões da apelação, fls. 115/129.
A Procuradoria de Justiça, através do seu Procurador Dr. 

Francisco  Paula  Ferreira  Lavor,  entendeu  não  ser  o  caso  de  intervenção 
ministerial, fls. 136/139.

É o relatório.

V O T O

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes - Relatora

Inicialmente,  registre-se  que  analisarei  os  recursos 
simultaneamente, considerando que ambas as partes encontram-se irresignadas 
com  a  sentença  de  1º  grau.  A promovida  apela,  aduzindo  que  estava  no 
exercício regular de seu direito e que não feriu a honra e imagem do autor, ao 
veicular  notícia  em  que  ele  era  “peça  chave”.  Alternativamente,  pede  a 
minoração do valor arbitrado pelo juízo  a quo.  Por sua vez, o autor interpõe 
recurso adesivo, alegando que o quantum arbitrado não serve como desestímulo 
à conduta da empresa de telecomunicações, requerendo a respectiva majoração.

Extrai-se dos autos que Romário de Sousa Falcão ajuizou 
a presente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em face 
da Rádio e TV Correio Ltda., aduzindo que se viu constrangido moralmente ao 
ter  sua  imagem  veiculada,  sem  autorização,  no  site e  programa  de  TV  da 
empresa demandada.

Narrou  que  no  dia  10.12.2010  foi  detido  por  policiais 
militares  e  conduzido  a  uma  delegacia  de  polícia,  onde  uma  equipe  de 
reportagem da promovida se encontrava, realizando matérias para o programa 
Correio Verdade.

Afirmou  que,  preocupado  com  a  movimentação  dos 
repórteres,  evitou qualquer tipo de comentário  com os profissionais  que ali 
estavam, não autorizando qualquer exposição de sua imagem.

Acrescentou  que,  para  sua  surpresa,  no  dia  seguinte 
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(11.12.2010),  o  programa Correio  Verdade  veiculou  a  notícia  de  sua  prisão, 
utilizando-se de sua imagem, inclusive, da foto de documento de identidade,  
mesmo sem sua autorização.  

Aduziu ainda que a matéria, disponibilizada na internet, 
no sítio eletrônico da empresa demandada, tinha o seguinte título: “Don Juan se  
passa  por  policial  militar  para  conquistar  mulheres”,  consoante  documentos 
acostados às fls. 12/14.

Pois bem. A temática envolve matéria relativa a direitos e 
garantias  resguardados  pela  Constituição  Federal.  De  um  lado,  tem-se  a 
proteção  dos  direitos  fundamentais  inerentes  à  personalidade  humana,  tais 
como a honra, a intimidade e a imagem. De outra banda, exsurge o direito à 
liberdade  de  comunicação  social,   corolário  da  livre  manifestação  do 
pensamento.

No tocante à legislação aplicável à espécie, ressalte-se que 
o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou, no julgamento da ADPF n. 
130,  como  não  recepcionado  pela  Constituição  Federal  todo  o  conjunto  de 
dispositivos da Lei nº 5.250/67 (Lei de Imprensa), de modo que, no caso em 
apreço,  se aplicam as normas constitucionais  e aquelas previstas no Código 
Civil para dirimir as controvérsias.

Partindo para o campo infraconstitucional,  temos que a 
pretensão indenizatória depende do preenchimento dos requisitos insculpidos 
no Código Civil acerca da responsabilidade civil subjetiva extracontratual. Com 
efeito, o art. 186 do CC exige a presença da ação ou omissão, do ano e do nexo 
de  causalidade  entre  o  primeiro  e  o  segundo  pressupostos.  Restando  estes 
configurados, dispõe o art. 927 do mesmo diploma civil que “aquele que, por 
ato ilícito (art. 186 e 187), causar dano a outrem , fica obrigado a repará-lo”.

A jurisprudência,  por  sua vez,  vem exigindo que o  ato 
lesivo seja dotado de animus caluniandi,  animus difamandi ou animus injuriandi,  
mediante a exacerbação da mera narração dos fatos e de seus desdobramentos 
de interesse público.

No  caso  dos  autos,  restou  incontroversa  a  exibição  de 
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imagens do autor. Tanto é assim que a própria demandada afirma que ele “era 
peça chave” da respectiva matéria, aduzindo, no entanto, que as notícias não 
teriam sido veiculadas da forma como alegada na inicial.

Ademais,  observa-se  que  não  foram divulgadas  apenas 
fotografias do autor, mas uma reportagem (de vídeo) com diversas imagens de 
sua pessoa, inclusive, dentro da delegacia e com exposição de seu documento 
de identidade, fls. 12/14.

De  acordo  com  o  atual  entendimento  jurisprudencial, 
apenas a exposição do autor, sem maiores repercussões não enseja a obrigação 
de reparação civil. No entanto, no caso em análise, existe uma peculiaridade 
que merece relevância e evidencia que o magistrado agiu acertadamente.

Conforme se observa, às fls. 15/26, foi acostada a Portaria 
nº  129/2009/SEDS  da  Secretaria  de  Estado  da  Segurança,  decorrente  de 
recomendações advindas do Ministério Público Federal (nº 09/2009 e 20/2009), 
determinando:

Art. 2º Fica proibida qualquer forma de exposição pública de 
preso ou pessoa sob sua guarda, devendo a autoridade policial 
adotar  ainda  as  providências  a  seu  alcance  para  impedir  a 
exposição indevida do preso.

Art.  3º Fica Proibida a entrevista com qualquer preso,  exceto 
quando houver autorização deste.

A referida portaria deixa clara a proibição de “qualquer 
forma de exposição pública de preso” e entrou em vigor em outubro de 2009, 
ou seja, antes da veiculação das imagens do autor (em 2010), sendo, portanto, 
indevida sua exposição, sem a devida autorização. 

Por outro lado, não merece prosperar os argumentos do 
apelante no sentido de que o autor não trouxe aos autos prova constitutiva de 
seu direito, porquanto acostou cópias das imagens que foram reproduzidas no 
sítio  eletrônico  da  demandada,  não  havendo  dúvidas  acerca  da  veiculação. 
Ainda, acostou a portaria supramencionada dando conta da proibição de sua 
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exposição.
Caberia,  sim, à apelante,  nos termos do art.  333,  II1,  do 

CPC, trazer aos autos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito 
do autor, ou, no mínimo, comprovar que este teria autorizado a exibição de sua 
imagem em vídeo ou fotografias.

Ora, apesar de um dos pilares da sociedade democrática 
ser  o  direito  à  liberdade  de  imprensa  e  à  informação,  este  direito  não  é 
absoluto, notadamente ante o confronto com outras garantias constitucionais 
referentes à imagem, privacidade, sobretudo em relação à pessoa do preso, em 
relação ao qual existe recomendações federais anteriores ao ato.

Ressalte-se que a empresa recorrente, no exercício regular 
de seu direito, possui até mesmo o dever de repassar informações à população. 
Nesse sentido, a Ministra Nacy Andrighi, ao julgar o Resp. 984.803/ES assim 
discorreu: “(…) A honra e imagem dos cidadãos não são violados quando se divulgam  
informações verdadeiras e fidedignas a seu respeito e que, além disso, são do interesse  
público (...)”.

Assim, devem-se sopesar as garantias constitucionais do 
direito de livre expressão à atividade de comunicação (art. 5º, IX e 220, §§ 1º e 
2º, da CF) e da inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da 
imagem das  pessoas,  assegurando o  direito  à  indenização pelo  dano moral 
decorrente de sua violação (art. 5º, X, da CF), em consonância com o princípio 
da proporcionalidade. 

No  entanto,  a  presente  análise  não  está  adentrando  no 
mérito da matéria jornalística em si, mas se atendo à exposição de imagem sem 
autorização expressa de pessoa presa, independente do conteúdo da matéria 
veiculada, mesmo após a vigência de Portaria proibindo tal ato. 

Configurada, pois, a ilicitude do ato e, por conseguinte, o 
dano suportado pelo autor, nos termos do art. 927 do Código Civil.  E, como 
toda lesão exige reparação, visto ser essa a única forma de compensar o dano 

1 Art. 333 - O ônus da prova incumbe:(...)
     II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
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sofrido,  forçoso  reconhecer  o  dever  de  indenizar  na  hipótese.  É  cediço, 
portanto,  que  a  honra  subjetiva  é  a  valoração  que  cada  um  tem  de  si, 
porquanto, ao ser ferida, o conforto encontrar-se-á por meio de compensação 
pecuniária.

No tocante ao dimensionamento do valor da indenização, 
acerca do qual ambas as partes se insurgem, entendo que não merece reparos 
aquele arbitrado pelo juízo a quo.

Acerca  do  tema,  convém  esclarecer  que  os  critérios 
utilizados, para a fixação da verba compensatória moral, devem estar de acordo 
com  a  melhor  orientação  doutrinária  e  jurisprudencial  que  versam  sobre  a 
matéria  sub  examine,  consoante  a  qual  incumbe  ao  magistrado  arbitrar, 
observando  as  peculiaridades  do  caso  concreto,  bem  como  as  condições 
financeiras do agente e a situação da vítima, de modo que não se torne fonte de 
enriquecimento, tampouco que seja inexpressivo a ponto de não atender aos 
fins a que se propõe. 

Desse modo, atenta às circunstâncias do caso em concreto 
e às condições socioeconômicas das partes, bem assim que a demandada é um 
empresa de jornal de circulação regional, e atenta aos parâmetros adotado por 
esta Câmara em situações análogas, adequado e suficiente o montante fixado 
em primeiro grau, ou seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por  tais  motivos,  não  merece  reforma a  sentença  de  1º 
grau, cujo valor foi equilibrado e atendeu às peculiaridades do caso concreto, 
servindo tanto para amenizar o dano sofrido, quanto fator de desestímulo, a 
fim de que o recorrente/ofensor não volte a praticar novos atos de tal natureza. 

Com  essas  considerações,  NEGO  PROVIMENTO  À 
APELAÇÃO CÍVEL E AO RECURSO ADESIVO, mantendo todos os termos 
da sentença de primeiro grau.

É o voto.

Presidi o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta 

Apelação Cível e Recurso Adesivo nº 0011615-24.2011.815.2001                               9



Terceira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 
31  de  julho  de  2014,  conforme  certidão  de  julgamento  de  fl.  148,  dele 
participando, além desta Relatora, o eminente Desembargador José Aurélio da 
Cruz e o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida (juiz convocado para substituir o 
Des. Saulo Henrique de Sá e Benevides). 

Gabinete  no  TJ/PB,  em João Pessoa-PB,  1º  de  agosto  de 
2014.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Relatora
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