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APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA 
COM  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.  VEICULAÇÃO 
DE  IMAGEM  DO  AUTOR  EM  REPORTAGEM  POLICIAL  DE 
ÂMBITO  NACIONAL.  OPERAÇÃO  DA  POLÍCIA  FEDERAL. 
DESARTICULAÇÃO  DE  GRUPOS  CRIMINOSOS.  MATÉRIA 
QUE  SE  LIMITA A  NARRAR  OS  FATOS  E  A  DIVULGAR  AS 
IMAGENS  E  INFORMAÇÕES  CEDIDAS  PELA  POLÍCIA. 
ANIMUS  NARRANDI.  OFENSA  NÃO  CONFIGURADA. 
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

“Os  direitos  de  liberdade  de  manifestação  do  pensamento  e 
informação,  bem  assim  o  da  preservação  da  intimidade, 
privacidade e honra, devem co-existir harmonicamente, respeitada 
a  proporção  de  seu  exercício,  de  forma  a  não  caracterizar 
injustificado  endurecimento  contra  a  imprensa   censura  e,  por 
outro, o desrespeito à dignidade da pessoa humana. […] Deve o 
magistrado,  nessa  hipótese,  realizar  o  juízo  de  ponderação  dos 
valores  constitucionalmente  em conflito,  de  forma  a  propiciar  a 
solução mais justa e razoável para o caso concreto”.1 No caso, as 
imagens  foram  cedidas  por  instituição  de  alta  credibilidade 
(polícia federal), como resultado de quase um ano de investigações, 
daí  porque  não  teria  como  a  recorrida  contar  como  duvidosa  a 
informação  (mídia)  que  lhe  fora  repassada.  Portanto,  o  teor  da 
reportagem  demonstra  que  não  houve  qualquer  desvio  da 
perseguição do interesse público. Não foram inseridas afirmativas 
falsas  ou  distorcidas  dos  fatos,  sendo  que  os  profissionais 
envolvidos  limitaram-se  a  narrar  o  ocorrido,  de  acordo  com  as 
informações repassadas pelas autoridades policiais, o que afasta a 
ilegalidade apontada pelo autor.  Outrossim, “a diligência que se 
deve  exigir  da  imprensa,  de  verificar  a  informação  antes  de 
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divulgá-la, não pode chegar ao ponto de que notícias não possam 
ser  veiculadas  até  que  haja  certeza  plena  e  absoluta  da  sua 
veracidade.  O  processo  de  divulgação  de  informações  satisfaz 
verdadeiro  interesse  público,  devendo  ser  célere  e  eficaz,  razão 
pela  qual  não  se  coaduna  com  rigorismos  próprios  de  um 
procedimento  judicial,  no  qual  se  exige  cognição  plena  e 
exauriente acerca dos fatos analisados2. Desprovimento do recurso.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  estes  autos,  em  que  figuram  como 
partes as acima nominadas.

ACORDA  a  4ª  Câmara  Especializada  Cível  do  Egrégio  Tribunal  de 
Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do 
voto do relator, integrando a decisão a certidão de julgamento de fl. 109.

Relatório

Trata-se  de  apelação  interposta  contra  sentença  que  julgou 
improcedente  o  pedido  formulado  na  ação  de  obrigação  de  fazer  cumulada  com 
indenização por danos morais proposta por Severino José Ataíde em desfavor da Rádio e 
Televisão Record S. A.

Na sentença, o magistrado registrou não ser possível identificar se a 
pessoa mostrada no vídeo é, efetivamente, o autor, bem assim que este sequer teve seu 
nome  divultado  na  matéria  que  noticiava  operação  da  Polícia  Federal  (Squadre),  que 
desarticulou  três  grupos  criminosos  na  Paraíba,  integrado,  dentre  outras  pessoas,  por 
policiais  militares e civis. Acrescentou que a notícia foi transmitida sem sensacionalismo, 
pautando-se pela divulgação dos fatos apurados, “dentro do âmbito do tolerável que se 
espera da imprensa”, daí porque afastou a ilicitude alegada na inicial.

Inconformado, o autor recorre aduzindo que a decisão não observou 
que o direito à informação foi exercido de forma abusiva, uma vez que não buscou-se 
verificar se ele tinha ou não envolvimento com os grupos criminosos. Assevera não ter 
havido  cautela  quando divulgadas  as  imagens,  notadamente  com a inserção  de  efeito 
especial para encobrir seu rosto, daí porque o direito à informação teria sido exercido de 
forma abusiva e ilícita.

Sustenta  gozar  de  boa  conduta  profissional,  tendo sido,  inclusive, 
promovido por bravura e recebido elogios em várias oportunidades. Além disso, afirma 
não ter sido procurado pela apelada para autorização de sua imagem na matéria.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que a sentença 
seja reformada para julgar procedentes os pedidos, condenando a recorrida a veicular, no 
mesmo programa em que foi exibida a matéria, a informação de que não fazia parte de 
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qualquer  grupo  criminoso,  bem  assim  a  pagar  indenização  pelos  danos  morais 
experimentados.

Em sede de contrarrazões, a apelada defende que ausência de ilícito e 
de ofensa à honra e à imagem do recorrente.  Garante que a matéria seria de inegável 
interesse público e que não teria exorbitado do direito de informação, existindo apenas o 
animus narrandi e animus informandi. Por fim, pediu o desprovimento do recurso.

Diante  da  desnecessidade  de  intervenção  do  Ministério  Público, 
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 169, § 1º, do 
RITJPB c/c o art. 178 do CPC/2015.

É o relatório.

VOTO

Compulsando-se  os  presentes  autos  e  analisando-se  a  casuística 
posta  em deslinde,  urge adiantar  que  a  insurgência  em apreço  não merece  prosperar, 
porquanto a decisão impugnada se afigura irretocável e isenta de vícios.

Narra  o  autor,  policial  militar,  que  teve  imagens  suas  divulgadas 
durante reportagem veiculada em rede nacional pela empresa ré, em que se noticiava o 
desbaratamento de três  grupos criminosos integrados por policiais civis e militares do 
Estado da Paraíba.

Assevera  que  após  ter  seu  rosto  mostrado  na  reportagem,  vários 
amigos e parentes entraram em contato para saber o que estaria havendo, de maneira que 
a divulgação teria causado danos a sua imagem e honra.

De  início,  necessário  registrar  que  “os  direitos  de  liberdade  de 
manifestação do pensamento e informação, bem assim o da preservação da intimidade, 
privacidade e honra, devem co-existir harmonicamente, respeitada a proporção de seu 
exercício,  de forma a não caracterizar injustificado endurecimento contra a imprensa 
censura  e,  por  outro,  o  desrespeito  à  dignidade  da  pessoa  humana.  […]  Deve  o 
magistrado,  nessa  hipótese,  realizar  o  juízo  de  ponderação  dos  valores 
constitucionalmente em conflito, de forma a propiciar a solução mais justa e razoável 
para o caso concreto”.3

Em  outras  palavras,  a  liberdade  de  informação  tem  seu  raio  de 
atuação dentro da legalidade enquanto não enseja ofensa outros direitos de igual estirpe, 
como os direitos à imagem e à honra. Vislumbrando o magistrado possível conflito de 
direitos  de  natureza  fundamental,  impõe-se  sopesar,  no  caso  concreto,  se  o  grau  de 
realização do interesse lesivo (liberdade de informação) justifica o sacrifício do interesse 
lesado (direito à imagem e à honra)”.
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No caso,  não  há  controvérsia  de  que  houve sim a  divulgação  da 
imagem  do  recorrente  em  matéria  de  cunho  policial,  que  tem  o  potencial  de  levar  o 
expectador a associação da participação do autor nos grupos criminosos desarticulados 
pela polícia federal.

Em que pese tal fato, necessário anotar, de logo, que as imagens que 
foram  divulgadas  não  foram  produzidas  pela  empresa  recorrida.  Em  verdade,  foram 
imagens cedidas pela autoridade policial responsável pela operação, captadas durante as 
investigações que levaram à desarticulação das quadrilhas.

O  registro  se  faz  necessário  para  esclarecer  que  não  houve 
direcionamento ou tentativa, por parte da empresa, de associar a imagem do recorrente às 
pessoas presas na ação policial. Em verdade, a recorrida limitou-se a divulgar o fato e as 
imagens, sem tecer comentários depreciativos ou identificar o nome do recorrente, que 
aparece falando ao celular rapidamente.

Ademais,  o  apelante  é  exibida  uma  só  vez  e  fora  do  contexto 
principal, que gira em torno da reunião de três ou quatro membros do grupo destinada a 
acertar detalhes da morte de uma vítima. Outrossim, como bem ressaltou o magistrado, a 
matéria não tem cunho sensacionalista, mas apenas jornalístico e informativo, cumprindo 
seu  dever  de  informar  acerca  de  fatos  relevantes  para  a  sociedade,  com  amparo  na 
liberdade de imprensa.

Quanto  à  alegação  de  que  haveria  a  necessidade  de  prévia 
autorização  do  recorrente  para  divulgação  da  matéria,  necessário  lembrar  que  “a 
diligência que se deve exigir da imprensa, de verificar a informação antes de divulgá-la, 
não  pode chegar  ao  ponto  de  que  notícias  não  possam ser  veiculadas  até  que  haja 
certeza plena e absoluta da sua veracidade. O processo de divulgação de informações 
satisfaz verdadeiro interesse público, devendo ser célere e eficaz, razão pela qual não se 
coaduna  com  rigorismos  próprios  de  um  procedimento  judicial,  no  qual  se  exige 
cognição plena e exauriente acerca dos fatos analisados.4

Reitere-se,  neste  particular,  que  as  imagens  foram  cedidas  por 
instituição de alta  credibilidade (polícia federal),  como resultado de quase um ano de 
investigações, daí porque não teria como a recorrida contar como duvidosa a informação 
(mídia) que lhe fora repassada. Portanto, o teor da reportagem demonstra que não houve 
qualquer desvio  da perseguição do interesse público.  Não foram inseridas  afirmativas 
falsas ou distorcidas dos fatos, sendo que os profissionais envolvidos limitaram-se a narrar 
o ocorrido, de acordo com as informações repassadas pelas autoridades policiais.

Este, aliás, é o papel da imprensa moderna, que de forma vigilante 
comedida e responsável procura divulgar os fatos ocorridos, sempre se preocupando em 
oferecer à coletividade informações do seu legítimo interesse.
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Neste contexto, penso que o direito à informação foi exercido sem 
abuso,  dentro  dos  limites  da  razoabilidade,  não  sendo  possível  exigir  da  empresa  de 
comunicação outra forma de conduta senão aquela que cuidou de veicular. Infelizmente o 
recorrente  findou  por  aparecer  nas  imagens,  provocando  o  imbróglio  que  ensejou  a 
demanda. Expostas estas considerações, nego provimento ao recurso, mantendo a decisão 
atacada. É como voto.

DECISÃO

A Quarta Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do 
Estado da Paraíba decidiu,  por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do 
voto do relator.

Presidiu a sessão o Exmo. Des.  João Alves da Silva.  Participaram do 
julgamento o Exmo. Des. João Alves da Silva, o Exmo. Juiz Convocado Dr. Ricardo Vital de 
Almeida  (com jurisdição  plena  para  substituir  o  Exmo.  Des.  Romero  Marcelo  da  Fonseca 
Oliveira) e o Exmo. Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho.

Presente ao julgamento a Exma. Dra. Vanina Nóbrega de Freitas Dias 
Feitosa, Promotora de Justiça.

Sala de Sessões da Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal de 
Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 07 de junho de 2016.

João Pessoa, 09 de junho de 2016.

Desembargador João Alves da Silva
Relator




