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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO
POR  DANOS  MORAIS. REPORTAGEM  EM
JORNAL.  INFORMAÇÕES  DE  CRIME.
FOTOGRAFIA DO AUTOR DIVULGADA. OFENSA
À  HONRA.  ANIMUS  INJURIANDI.  NÃO
CONFIGURAÇÃO.  EXERCÍCIO  LEGÍTIMO  DA
LIBERDADE DE EXPRESSÃO. IMPROCEDÊNCIA
DO  PEDIDO.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO.

– A  notícia  veiculada  em  jornal  que  não
ultrapassa os limites de divulgação, da informação,
da expressão de opinião e livre discussão dos fatos,
não atinge a honra da pessoa, não sendo passível
de reparação de ordem moral.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, em DESPROVER o Recurso Apelatório, nos termos
do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl.118.

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível interposta por Leandro da Costa

Santos, irresignado com a Sentença proferida pelo Juiz de Direito da 14ª Vara

Cível  da  Capital  que julgou improcedente o pedido formulado na Ação  de

Indenização por Danos Morais proposta em face do S/A O Norte.
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Nas razões da Apelação, o Autor reiterou a ocorrência do dano

moral  passível  de  indenização  ante  os  constrangimentos  causados  pela

publicação da matéria  jornalística em que foi  apontado como assaltante de

banco.

Contrarrazões apresentadas às fls.101/105.

A Procuradoria Geral de Justiça não ofertou parecer de mérito

(fls.112/113).

É o relatório. 

VOTO

Trata-se de Ação de Indenização,  em que o Autor  requer  a

condenação do Réu ao pagamento de Indenização pelos Danos Morais que

afirma ter  sofrido  em virtude de matéria  jornalística  veiculada no Jornal  “O

Norte”, publicado no dia 01/02/2012, ilustrada por fotografia na qual afirma ter

sido identificado.

No caso, infere-se que o Autor que era funcionário da empresa

“preserve”  exercendo  função  de  vigilante,  quando  na  data  de  31.01.2012

ocorreu um assalto  na  agência  do Banco Santander,  localizada no Espaço

Cultural. Afirma que no dia posterior foi publicada uma reportagem, com uma

fotografia  dele  e  mais  dois  colegas  na  capa  do  jornal  O  NORTE  com

informações acerca do assalto.

Alegou, assim, que a reportagem teve intenção de lhe difamar,

injuriar e caluniar sua imagem, razão pela qual requer a condenação da parte

promovida pelos danos suportados. 

A sentença recorrida decidiu pela improcedência dos pedidos

iniciais,  condenando o  Promovente  ao  pagamento  de custas  processuais  e

honorários advocatícios, fixando estes últimos em 10% sobre o valor da causa,

suspensa a exigibilidade ante o deferimento da justiça gratuita.
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Inconformado, o Autor Apela, reiterando fazer jus à reparação

moral, pois o ilícito restou configurado pelo ato abusivo da ré em veicular uma

foto sua em matéria que se refere a prática de crime. 

Sem razão.

Com  efeito,  analisando  os  autos,  extrai-se  da  manchete  da

matéria  jornalística,  no  que  concerne  ao  fato  considerado

difamatório/calunioso,  que:  "Cinco  homens  armados  conseguiram  entrar  na

agência bancária  localizada dentro do  Espaço Cultural  depois  de  um deles

pediu permissão ao vigilante,  alegando era funcionário de uma empresa de

segurança. Dentro do banco, eles anunciaram o assalto e levaram o dinheiro

dos caixas, além de armas dos vigilantes e celulares”.

Assim, em que se pese a publicação de sua foto atrelada a

matéria jornalística supracitada, entendo que a referida publicação não causou

ato ilícito, porquanto não restou configurado o abuso no exercício do direito de

informação,  de  forma  a  transmudar  sua  finalidade  a  ponto  de  ficar

caracterizada como instrumento de calúnia, injúria ou difamação.

Na verdade, na foto utilizada na reportagem em questão, não

houve nenhuma menção ao nome do Autor e seus colegas, o que demonstra

que a utilização da referida imagem teve o intuito apenas de ilustrar a matéria

então  publicada,  sem  qualquer  intenção  de  violar  o  direito  individual  das

pessoas presentes nas cenas fotografadas. 

De fato, a empresa jornalística se limitou a publicar matéria de

utilidade pública e de cunho informativo sobre o fato ocorrido no interior do

Banco Santander,  a  fotografia  captou o cenário retratado,  não podendo ser

invocado a violação de intimidade de imagem se não houve referência à sua

pessoa, e nem identificada restou sua imagem. 

Assim sendo,  inexistindo ato ilícito  e  o nexo de causalidade

entre este o suposto dano a ser reparado, é medida de rigor a manutenção da

improcedência do pedido indenizatório,  porquanto não houve a intenção por
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parte do réu de publicar a imagem induzido que o Autor praticou crime, sendo

irrelevante  o  fato de  que  os  seus  familiares,  tenha  conseguido  identificá-lo

como autor do crime.

No que se refere ao valor dos honorários, levando-se em conta

o trabalho adicional realizado em grau recursal, devem ser majorados aqueles

fixados  na  origem de  10% para  20% sobre  o  valor  da  causa,  conforme o

disposto  pelo  art.  85,  §11,  do  Código  de  Processo  Civil.  Suspensa  a

exigibilidade ante o deferimento da gratuidade judiciária.

Por tais razões,  DESPROVEJO O RECURSO APELATÓRIO,

mantendo a sentença recorrida.

É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o  Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos, o  Excelentíssimo  Doutor  Tércio
Chaves  de  Moura  (Juiz  convocado  para  substituir  a  Excelentíssima
Desembargadora  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti)  e  o
Excelentíssimo Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dra.
Vasti Cléa Marinho Costa Lopes, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 10 de abril de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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Em  casos  semelhantes,  assim  já  se  manifestou  a

jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça: 

"AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - ACIDENTE

AÉREO  COM  MORTE  -  PUBLICAÇÃO  DE  FOTOGRAFIA  DA  VÍTIMA

ILUSTRANDO NOTÍCIA PELO JORNAL - FAMÍLIA QUE SE DIZ VÍTIMA DE

DANO MORAL RESPONSABILIDADE CIVIL - TRILOGIA AUSENTE - PEDIDO

JULGADO  IMPROCEDENTE  -  SENTENÇA  CONFIRMADA.  A

responsabilidade civil assenta-se na trilogia consistente no dano suportado pelo

autor, no ato culposo do requerido e no nexo causal entre o dano e a conduta

culposa, sendo de exclusiva incumbência do autor o encargo de demonstrar a

concorrência desses elementos, eis que eles, em seu conjunto, formam o fato

constitutivo  do  direito  que  se  reclama.  Não  delineada  de  forma satisfatória

existência de culpa da parte contra a qual é postulado o pedido reparatório, a

pretensão se vê despida de um dos pressupostos basilares. - Não há direito de

imagem  suscetível  de  indenização  se  a  fotografia  publicada,  embora  sem

expressa autorização, serviu apenas para ilustrar notícia verdadeira, sem haver

qualquer menção à identidade da pessoa que era estampada pela fotografia,

não gera direito a indenização por dano moral."(1.0319.07.029465-1/002, Rel.

Des. Antônio de Pádua, 05/10/2010 - g.n) 

"DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. DANOS MORAIS E À

IMAGEM. PUBLICAÇÃO EM JORNAL. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO.

RECURSO NÃO PROVIDO. A função informativa da imprensa pode prevalecer

sobre  o  direito  de  imagem  se  a  divulgação  se  dá  para  fins  estritamente

jornalísticos, não promocionais e não publicitários, e se a pessoa fotografada

se expõe em local público, em conduta suspeita e sujeita a investigação. 
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A responsabilidade civil  por  ato ilícito  exige,  para os fins de

reparação, que a vítima prove o dano e a conduta culposa do agente, ligados

pelo nexo de causalidade. A inocorrência de qualquer desses requisitos leva à

improcedência do pedido de indenização."(1.0024.09.497744-4/001, Rel. Des.

José Flávio de Almeida, DJe de 24/05/2012)

"APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE - PUBLICAÇÃO DE FOTO SEM

AUTORIZAÇÃO -  DIREITO DE IMAGEM -  VIOLAÇÃO -  INOCORRÊNCIA -

MATÉRIA  JORNALÍSTICA  -  AUSÊNCIA  DE  DANO  -INDENIZAÇÃO

INDEVIDA.  (...)  omissis.  A  liberdade  de  imprensa,  de  comunicação  e

expressão,  constitucionalmente  garantida,  não  é  absoluta,  e  os  órgãos  de

comunicação somente têm o dever de indenizar se extrapolados os limites do

exercício  regular  desse direito.  A  publicação de foto  em jornal  para  ilustrar

matéria jornalística de interesse social  não implica violação à imagem ou à

honra  a  ensejar  pagamento  de  indenização  por  dano  moral,  mesmo  que

inexista autorização do retratado. Preliminar de nulidade parcial do processo,

por  cerceamento  de  defesa,  não  acolhida.  Recurso  não  provido."

(1.0479.10.007224-4/001, Rel. Des. Gutemberg da Mota e Silva, 17/02/2012) 

"AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO À

IMAGEM.  APARIÇÃO  NÃO  AUTORIZADA  EM  MATÉRIA  JORNALÍSTICA.

RESPEITO AOS LIMITES ÉTICOS. AUSÊNCIA DE ABUSO. LIBERDADE DE

IMPRENSA GARANTIDA. Quando atua dentro dos limites da legalidade e dos

princípios éticos,  a  participação da imprensa na formação da democracia é

fundamental e, nesse contexto, a liberdade de imprensa passa a ter um caráter

preferencial  sobre  os  demais  direitos  constitucionais.  Somente  a  notícia

negativa ou a exposição não autorizada da imagem, que violem a intimidade e

ultrapassem os limites da divulgação e da informação, atingindo a honra da

pessoa,  são passíveis  de reparação por  danos morais."  (1.0024.06.280836-

5/001, Rel. Des.(a) Duarte de Paula, 23/08/2008) 

Nesse sentido:
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"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO -

DANOS  MORAIS  -  LIBERDADE  DE  IMPRENSA  E  DE  INFORMAÇÃO  -

VEICULAÇÃO DE MATÉRIA EM JORNAL E INTERNET -  EXCESSO NÃO

VERIFICADO - RESPONSABILIDADE CIVIL - NÃO VERIFICAÇÃO - DEVER

DE  INDENIZAR  -  AUSÊNCIA  -  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS  -

MAJORAÇÃO  -  RECURSO  PRINCIPAL  NÃO  PROVIDO  E  RECURSO

ADESIVO PROVIDO. - A imprensa deve ser livre para informar à sociedade

acerca de fatos cotidianos de interesse público, sendo de ressaltar-se que o

direito de informação não é absoluto, porque vedado o excesso na divulgação

de notícias, que possam expor indevidamente a intimidade ou acarretar danos

à honra e à imagem das pessoas, ou que venha a ofender a dignidade do

cidadão. - Somente haverá dano moral indenizável em razão de informação

jornalista, no caso de excesso com violação de direitos da personalidade. - A

notícia  veiculada  em  jornal  e  internet,  que  não  ultrapassa  os  limites  de

divulgação da informação, da expressão de opinião e livre discussão dos fatos,

não atinge a honra da pessoa, não sendo passível  de reparação de ordem

moral. - (...) omissis. (AC Nº 1.0024.09.597562-9/001 - REL. DES. MARCIO DA

PAOLI  BALBINO  -  17ª  CÂMARA  CÍVEL  -  PUB.  17.07.2012  -  g.n.)  

"INDENIZAÇÃO  -  DANOS  MORAIS  -  LIBERDADE  DE  IMPRENSA  -

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - DECISÃO MANTIDA. A notícia veiculada

em  jornal  que  não  ultrapassa  os  limites  de  divulgação,  da  informação,  da

expressão  de  opinião  e  livre  discussão  dos  fatos,  não  atinge  a  honra  da

pessoa,  não  sendo  passível  de  reparação  de  ordem  moral."(AC  Nº

1.0024.09.549419-1/001 - REL. DES. MOTA E SILVA - 18ª CÂMARA CÍVEL -

PUB.  04.03.2011  -  g.n.)  

"INDENIZAÇÃO  -  DANO  MORAL  -  REPORTAGEM  TELEVISIVA  -

INFORMAÇÕES SOBRE O AUTOR DIVULGADAS PELO RÉU - OFENSA À

HONRA  -  ANIMUS  INJURIANDI  -  NÃO  CONFIGURAÇÃO  -  EXERCÍCIO

LEGÍTIMO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. Para que seja caracterizado o

direito  à  reparação  de  danos,  devem  concorrer  os  seguintes  elementos

caracterizadores da responsabilidade civil: o ato ilícito e culposo do agente, a

lesão causada e o nexo entre os dois  primeiros.  A divulgação pelo réu de

informações sobre  o patrimônio do autor  não fere  o  direito  constitucional  à
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privacidade  e  intimidade  quando  o  conteúdo  da  reportagem  mostra-se

relevante ao interesse público. Não constitui ato ilícito a veiculação de notícia

em televisão, se inserido o fato na amplitude do direito de informar, garantido

constitucionalmente,  despido  do  ânimo  de  difamação,  calúnia  ou  injúria.

Procede-se à relativização dos direitos e garantias individuais e coletivos com o

objetivo de busca do verdadeiro significado da norma e da finalidade precípua

do que é garantido pela Carta Magna."(AC Nº 1.0024.09.632822-4/001 - REL.

DES. FERNANDO BRANT - 11ª CÂMARA CÍVEL - PUB. 08.05.2012 - g.n.)  
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