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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0002860-37.2015.8.26.0296, da Comarca de Jaguariúna, em que é apelante 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA, são apelados RENAN 
ROBERTO ROVARIS, LUCAS GABRIEL ALVES (MENOR(ES) 
REPRESENTADO(S)) e KÁTIA REGINA ROBERTO SIMÕES 
(REPRESENTANDO MENOR(ES)).

ACORDAM, em 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. 
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), BORELLI THOMAZ 
E ANTONIO TADEU OTTONI.

São Paulo, 11 de abril de 2018.

DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 0002860-37.2015.8.26.0296
Apelante: Prefeitura Municipal de Jaguariuna 
Apelados: Renan Roberto Rovaris, Lucas Gabriel Alves e Kátia Regina 
Roberto Simões 
Interessados: Ricardo de Souza Marques e Associação Santa Maria de Saúde - 
Asamas
Comarca: Jaguariúna
Juiz: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
RELATOR: Djalma Lofrano Filho

Voto nº 12189

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. 
Divulgação indevida, por guarda municipal, de fotografias de 
cadáveres nus pela rede mundial de computadores. Pedido de 
indenização formulado pelos filhos dos falecidos. Preliminar  
Legitimidade da Municipalidade para figurar no polo passivo da 
ação. Atos que geraram o dano praticados por funcionário 
público municipal, no exercício de suas funções. Preliminar 
rejeitada. Mérito. Guarda Municipal que, no desempenho de sua 
função, enviou as imagens dos cadáveres para um grupo do 
aplicativo “whatsapp”, sendo, posteriormente, disseminadas 
para a internet. Responsabilidade objetiva do ente público, nos 
termos do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal. 
Patente violação ao direito de imagem, previsto no art. 20 do 
Código Civil. Conduta leviana e imprudente do guarda 
municipal, decisiva para o resultado danoso, reconhecendo-se o 
dever do Município de reparar os danos, ainda que não se saiba 
quem efetivamente veio a disseminar o conteúdo danoso na rede 
mundial de computadores. Fato com repercussão social em 
município de pequeno porte. Manutenção do valor da 
indenização fixado em primeiro grau, pois suficiente para 
reparar o abalo psicológico dos autores. Incidência dos juros de 
mora a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ), e da 
correção monetária desde o arbitramento (Súmula nº 362 do 
STJ). Juros e correção monetária calculados de acordo com o 
entendimento do STF, no julgamento do RE 870.947-SE 
(Repercussão Geral  Tema 810). Possibilidade de adequação de 
ofício do termo inicial e do cálculo dos juros de mora, por se 
tratar de matéria de ordem pública, não havendo “reformatio in 
pejus”. Sentença de procedência do pedido mantida.  Majoração 
da verba honorária, pela sucumbência recursal, nos termos do 
art. 85, § 11, do CPC. Recurso não provido, com observação. 

Vistos.
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Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos da 

ação de indenização por danos morais ajuizada por Renan Roberto Rovaris e 

Lucas Gabriel Alves, este representado por Katia Regina Roberto Simões em 

face de Ricardo de Souza Marques, Prefeitura Municipal de Jaguariúna e 

Associação Santa Maria de Saúde. Na sentença de fls. 461/472 e 479/479v, 

foi julgado procedente o pedido da autora, para condenar a apelante ao 

pagamento de R$ 15.000,00 de indenização para o autor Renan e R$ 

30.000,00 para o autor Lucas, valores corrigidos monetariamente a partir da 

data da sentença pelo índice IPCA-E e acrescida de juros de mora de 1% ao 

mês também da data da sentença. A parte vencida foi condenada, ainda, ao 

pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados 

em 10% sobre o valor da condenação. 

Inconformado, o apelante postulou a reforma da r. 

sentença, aos seguintes argumentos: a) ilegitimidade do Município para 

figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista que a responsabilidade é 

da Associação Santa Maria de Saúde; b) os funcionários do hospital são 

responsáveis pela integridade dos cadáveres e deveriam ter realizado a 

vigilância necessária e adequada, não autorizando a extração de fotos 

aleatórias; c) ausência de nexo de causalidade, vez que o guarda municipal 

enviou as fotos para um grupo fechado de whatsapp composto apenas por 

autoridades policiais, bem como enviou somente as fotos do cadáver homem e 

não da mulher; d) os autores não comprovaram como as fotos foram 

difundidas na rede mundial de computadores; e) redução do valor da 

indenização fixada a título de danos morais; f) redução do valor arbitrado a 

título de honorários advocatícios (fls. 482/493).

O recurso foi respondido a fls. 498/509. 
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A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo não 

provimento do recurso (fls. 515/518).

É o relatório.

Inicialmente, alega a Municipalidade sua ilegitimidade 

para figurar no polo passivo da presente ação.

Não há como excluir a responsabilidade do Município-

réu para responder à presente demanda, uma vez que, ao contrário do que 

alega o recorrente, o nosocômio presta serviços municipais de saúde pública, 

respondendo também o Ente Público pelas falhas cometidas e não somente a 

Associação Santa Maria de Saúde, como pretende a apelante.

E mais ainda, é sabido que nos termos do § 6º do artigo 

37 da Constituição da República, as pessoas jurídicas de direito público e as 

de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos 

que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito 

de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

No caso em tela, a responsabilidade pelos atos 

praticados foi de um funcionário público municipal, que exerce o cargo de 

Guarda Municipal. Logo, é evidente a pertinência subjetiva do Município de 

Jaguariúna com o objetivo da demanda, sendo afastada a preliminar de 

ilegitimidade passiva arguida.

Ao mérito.

Trata-se de ação de indenização por danos morais 
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ajuizada por Renan Roberto Rovaris e Lucas Gabriel Alves, este representado 

por Katia Regina Roberto Simões em face de Ricardo de Souza Marques, 

Prefeitura Municipal de Jaguariúna e Associação Santa Maria de Saúde.

Pelo que consta dos autos, em 31.05.2014, Cristiano 

Douglas Alves, pai de Lucas Gabriel Alves e Joseani Cristina Roberto, mãe 

de Lucas Gabriel Alves e de Renan Roberto Rovaris, foram vítimas de 

homicídio no Município de Jaguariúna, sendo os corpos encaminhados para o 

hospital local. 

Ali, Ricardo de Souza Marques, guarda municipal, tirou 

com o seu aparelho celular e a máquina fotográfica da corporação diversas 

fotografias dos corpos, enviando-as a outros colegas, através do aplicativo 

whatsapp.

Na sequência, as imagens dos cadáveres foram 

indevidamente disseminadas pela rede mundial de computadores, gerando 

evidente dano à imagem dos falecidos, com repercussão no direito de seus 

filhos, autores da presente ação indenizatória. 

Consoante mencionado acima, nos termos do § 6º do 

artigo 37 da Constituição da República, as pessoas jurídicas de direito público 

e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos 

danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o 

direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Na lição de Rui Stoco, os requisitos para que se 

configure a responsabilidade civil são: na etiologia da responsabilidade civil, 

estão presentes três elementos, ditos essenciais na doutrina subjetivista: a 
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ofensa a uma norma preexistente ou erro de conduta, um dano e o nexo de 

causalidade entre uma e outro (Tratado de Responsabilidade Civil. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 146).

No aludido dispositivo, a Constituição Federal 

consagrou a teoria da responsabilidade objetiva do Estado, na modalidade do 

risco administrativo. Para que haja o dever de indenizar, mister que o dano 

causado guarde uma relação direta de causa e efeito com a situação de risco 

criada pela atividade estatal. 

Neste caso, haverá a responsabilidade objetiva do 

Estado, sem campo para indagação quanto à culpa da Administração, haja 

vista que o importante a ser comprovado pelo ofendido é a relação de 

causalidade entre o dano sofrido e o ato comissivo do agente estatal. 

No caso dos autos, como se viu, os genitores dos 

requerentes foram vítimas de homicídio e, ao serem levados para o necrotério 

do hospital local, foram fotografados pelo requerido Ricardo, guarda 

municipal, que estava de serviço naquela ocasião. As imagens dos cadáveres 

nús de Cristiane e Joseani foram feitas com o celular do servidor e uma 

câmera fotográfica da corporação, sendo repassadas via whatsapp e, depois, 

amplamente divulgadas na internet (fls. 56/70).

No depoimento pessoal de Ricardo, ele admitiu que foi 

ao hospital algumas horas após o crime e, embora não houvesse nenhuma 

ordem formal de seu superior, tirou diversas fotos dos corpos e as postou no 

grupo de whatsapp, composto por outros guardas municipais e um policial 

militar.
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Convém salientar que estes fatos estão bem 

comprovados nos autos e foram devidamente apurados em inquérito policial 

(fls. 18/112). 

Ao prestar seu depoimento, nos autos do inquérito 

policial, o corréu relatou que não houve ordem formal para adotar o aludido 

procedimento, mas que era costumeiro tirar as fotografias, neste tipo de 

situação (fls. 52/54).

Incontroverso, portanto, que os fatos ocorreram tal 

como descritos na petição inicial. 

Nos presente autos, foram ouvidas três testemunhas, 

conforme a mídia digital juntada aos autos (fls. 278).

A testemunha Carla Regina, irmã da vítima, afirmou 

que foi avisada sobre as fotos e que tais imagens foram divulgadas em todos 

os lugares, até mesmo na cidade vizinha  Mogi Mirim. Ouviu dizer que quem 

tirou as fotos foi um guarda municipal.

Fábio Henrique Fonseca, escrivão ad hoc, relatou que as 

vítimas eram conhecidas dos meios policiais e que era usual a Guarda 

Municipal tirar fotos durante as ocorrências.

É sabido que não compete à Guarda Municipal a 

investigação de crimes sem ordem superior. Ademais, pelo que se apurou, não 

houve, em nenhum momento, ordem superior para que o apelado e corréu 

Ricardo tirasse as fotografias dos corpos. 
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Logo, o servidor público municipal agiu por sua conta e 

risco e, estando a serviço, sua conduta incauta, danosa a terceiros, acarretou, 

sem qualquer dúvida, a responsabilidade da Municipalidade pela reparação 

dos danos dela advindos. 

É importante frisar que a conduta leviana e imprudente 

do guarda municipal foi decisiva para o resultado danoso, reconhecendo-se o 

dever do Município de reparar os danos, ainda que não se saiba quem 

efetivamente veio a disseminar o conteúdo danoso na rede mundial de 

computadores. 

Neste sentido, como bem lançado pelo magistrado a 

quo: “Mesmo que não haja prova de quem efetivamente veio a disseminar o 

conteúdo na internet, a causalidade emana justamente da leviana conduta do 

requerido Ricardo.

É evidente que em um Município pequeno a divulgação 

das imagens causaria forte repercussão na sociedade local, causando 

palpável e presumida dor aos filhos dos falecidos.

Oportuno recordar que os falecidos Cristiano e Joseani 

tiveram morte violenta e repentina, o que, por si só, gerou forte abalo 

emocional aos requerentes, o qual foi ampliado pela conduta do requerido 

Ricardo” (fls. 464).

A responsabilidade de todos os réus envolvidos no 

incidente é patente, tendo em vista o desrespeito à imagem dos falecidos, 

sendo devida a indenização por danos morais aos filhos do casal, que tiveram 

as imagens dos cadáveres nus de seus genitores divulgadas indevidamente, 

evento que teve grande repercussão na sociedade local, sobretudo por se tratar 

de município de pequeno porte, como bem pontuado na r. sentença. 
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Houve, à evidência, violação ao direito de imagem dos 

falecidos, consoante o disposto nos arts. 186 e 20 do Código Civil.

Diz o art. 20 do citado diploma legal que: Salvo se 

autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção 

da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a 

publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão 

ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, 

se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se se 

destinarem a fins comerciais. 

Parágrafo único. Em se tratando de morto ou de 

ausente, são partes legítimas para requerer essa proteção o cônjuge, os 

ascendentes ou os descendentes.

Conforme se extrai dos comentários ao Código Civil, de 

coordenação do Ministro Cezar Peluso: O direito à integridade moral abarca, 

dentre outros, os aspectos referentes à intimidade, ao segredo e à imagem. A 

observância desses direitos é sempre exigível e sua violação acarretará 

indenização se atingir a honra ou se tiver objetivos comerciais.

(...)

Não obstante a cessação da personalidade com a morte, 

alguns aspectos do direito da personalidade são preservados, como a honra, 

a boa fama da pessoa falecida, o que, aliás, também legitima a revisão 

criminal de condenado falecido (art. 623 do CPP), de modo que a respectiva 

proteção pelo ser reclamada pelo cônjuge, ascendente ou descendente, 

compreendendo-se nesse rol também o convivente (in Código Civil 

Comentado, Manole, 2012, pg. 39/40).

Ademais, no texto constitucional, a liberdade de 
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expressão é assegurada no inciso IV do artigo 5º; no inciso seguinte, está a 

garantia de reparação ao dano à imagem, sendo nítida a relação de causa e 

efeito entre a má utilização do direito à livre expressão e o direito à 

indenização. Isto é dizer que a obrigação de indenizar decorre do simples uso 

indevido da imagem, independentemente da ocorrência de dor moral  embora 

muitas vezes ambas as espécies de dano ocorram concomitantemente. 

Nesse sentido, ensina Silvio de Salvo Venosa que “o 

dano moral abrange também, e principalmente os direitos da personalidade 

em geral, direito à imagem, ao nome, à privacidade, ao próprio corpo etc. 

Por essas premissas, não há que se identificar o dano moral exclusivamente 

com a dor física ou psíquica. Será moral o dano que ocasiona um distúrbio 

anormal na vida do indivíduo; uma inconveniência de comportamento ou, 

como definimos, um desconforto comportamental a ser examinado em cada 

caso” (Direito Civil: responsabilidade civil. 6ª edição. São Paulo: Atlas, 2006, 

p. 36). 

Afinal, a imagem é uma das principais projeções da 

personalidade, e seu uso indevido pode trazer constrangimento e prejuízo. 

Nos termos do art. 20 do Código Civil, quando a honra, a boa fama ou a 

respeitabilidade da pessoa são atingidas pela divulgação de sua imagem, tal 

utilização pode ser proibida, sem prejuízo da indenização cabível.

Assim sendo, o dano moral é devido, pois tem caráter 

compensatório para a vítima, além de possuir cunho inibitório, que se 

concretiza por meio da imposição de uma punição ao causador do dano. 

Com tais fundamentos, conclui-se que o d.  magistrado 

a quo agiu corretamente ao condenar o apelante a pagar a indenização de R$ 
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15.000,00 para o autor Renan, que teve as fotos da mãe divulgadas e R$ 

30.000,00 para o autor Lucas, que teve as fotos do pai e da mãe divulgadas.

Convém observar que os autores não passaram por mero 

aborrecimento, mas também suportaram sofrimento, angústia e abalo 

psicológico. Neste contexto, considera-se suficiente a indenização fixada na 

sentença, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, 

não sendo cabível qualquer redução. 

Quanto aos juros, a r. sentença merece um pequeno 

reparo tanto no tocante ao termo inicial, quanto à aplicação da Lei nº 

11.960/09.

Com efeito, os juros de mora não incidem a partir da 

sentença, como fixado em primeiro grau, mas a partir do evento danoso, uma 

vez aí constituídos os réus em mora, consoante entendimento consolidado no 

Superior Tribunal de Justiça no Enunciado da Súmula nº 54 (“Os juros 

moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade 

extracontratual”).

A correção monetária incide desde a data do 

arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ. 

No que se refere ao cálculo dos juros e correção 

monetária, nas condenações impostas à Fazenda, convém salientar que o 

Supremo Tribunal Federal, em 20.09.2017, no julgamento do RE 870.947/SE 

(Tema de Repercussão Geral nº 810), cujo acórdão foi publicado em 

20/11/2017, sendo rel. Ministro Luiz Fux, reconheceu, relativamente à 

correção monetária, com força vinculante, a inconstitucionalidade da 
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utilização da TR para fins de atualização monetária das condenações impostas 

à Fazenda Pública, no período anterior à expedição do precatório ou da 

requisição de pequeno valor, fixando-se a seguinte tese: 

“O artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada 

pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das 

condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da 

caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição 

desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que 

não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da 

economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”

Assim, conforme orientação firmada, a atualização 

monetária do valor devido deve observar o Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial  IPCA-E (IBGE), índice oficial de medição 

inflacionária criado em 30.12.1981, ou eventualmente outro índice que venha 

a ser determinado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no RE acima 

referido, em eventual modulação, considerando-se que ainda não houve 

trânsito em julgado daquele recurso.

Já no que diz respeito aos juros moratórios, decidiu o 

STF, no mesmo RE 870947/SE, que, nas condenações oriundas de relação 

jurídica não tributária, a aplicação dos índices de remuneração das cadernetas 

de poupança é constitucional e deve ser aplicada a regra do art. 1º-F da Lei 

Federal nº 9.494/1997, com a redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/2009, 

fixando-se a seguinte tese: 

“O artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada 

pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios 
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aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir 

sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser 

aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera 

seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia 

(CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica 

não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de 

remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo 

hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997 com a 

redação dada pela Lei 11.960/2009.”

De outro lado, na forma da jurisprudência do STF, “a 

decisão de inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia erga 

omnes desde a publicação da ata de julgamento e não da publicação do 

acórdão. A ata de julgamento publicada impõe autoridade aos 

pronunciamentos oriundos desta Corte” (STF  Tribunal Pleno  Rcl 3.632 

AgR/AM  Rel. p/ acórdão Eros Grau DJU 18.08.2006).

No mais, não há falar em modulação dos efeitos, 

porquanto, a decisão proferida pela Suprema Corte, no julgamento das Adins 

n.º 4.357/DF e 4.425/DF, que declarou inconstitucional a atualização 

monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de 

remuneração da caderneta de poupança, objetivou reconhecer a validade dos 

precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse 

modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. 

Na hipótese, em que não há expedição de precatório ou 

ofício requisitório, mostra-se descabida tal modulação, anotando-se, ainda, 

que a decisão do STF nada mencionou a esse respeito.
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Convém, portanto, que sejam adequados de ofício o 

termo inicial e o cálculo dos juros moratórios. Tratando-se de matéria de 

ordem pública, pode ser corrigida de ofício, não havendo “reformatio in 

pejus”, consoante pacífica orientação dos Tribunais Superiores. 

Descabido, ainda, o pedido do apelante de redução dos 

honorários advocatícios, que foram fixados no percentual mínimo legal (10% 

sobre o valor da condenação) e não podem, por óbvio, serem considerados 

excessivos. Ao revés, traduzem adequada retribuição pelo trabalho 

desenvolvido pelos causídicos, remunerando dignamente o serviço prestado. 

Por fim, ante a sucumbência recursal, desprovido o 

recurso, os honorários advocatícios devidos pela apelante aos patronos do 

apelado ficam majorados para 11% do valor da condenação, em atenção ao 

art. 85, § 11, do CPC/15. 

Diante do exposto, nega-se provimento à apelação, com 

observação referente à adequação de ofício do termo inicial e do cálculo dos 

juros de mora, nos termos acima especificados. 

DJALMA LOFRANO FILHO
Relator 
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