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REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA – 24ª VARA CÍVEL 
APELANTE (1)  : RÁDIO E TELEVISÃO IGUAÇU S/A  
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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 
REPORTAGEM TELEVISIVA. COBERTURA DE ACIDENTE 
DE TRÂNSITO ENVOLVENDO O AUTOR. 
PRIMEIRO APELO:  
1. DIREITO AO ESQUECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE 
RETIRADA DO VÍDEO DA REDE MUNDIAL DE 
COMPUTADORES. JUÍZO DE PONDERAÇÃO E 
RAZOABILIDADE DIANTE DO CASO CONCRETO. 
INOCORRÊNCIA DE OFENSA À HONRA OU À IMAGEM DA 
PARTE. PREPONDERÂNCIA DOS DIREITOS À 
INFORMAÇÃO E À LIBERDADE DE IMPRENSA. SENTENÇA 
REFORMADA PARA MANTER O VÍDEO DISPONÍVEL NA 
INTERNET. SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DO AUTOR. 
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. 
SEGUNDO APELO:  
1. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. 
INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA 
SATISFATORIAMENTE IMPUGNADOS NO APELO. 
AFASTADA A PRELIMINAR ARGUIDA NAS 
CONTRARRAZÕES. RECURSO CONHECIDO. 
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2. REPORTAGEM BASEADA EM FATOS REAIS E 
DECLARAÇÕES DO PRÓPRIO AUTOR QUE, 
EMBRIAGADO, ENVOLVEU-SE EM ACIDENTE DE 
TRÂNSITO. TOM JOCOSO EMPREENDIDO PELO 
ENTREVISTADO. MANIPULAÇÃO E EDIÇÃO DE SUAS 
RESPOSTAS NÃO COMPROVADAS. ÔNUS PROBATÓRIO 
QUE INCUMBIA AO AUTOR. NÃO CONFIGURADO ATO 
ILÍCITO. EXERCÍCIO LEGÍTIMO DO DIREITO DE 
INFORMAR. CORRETA A SENTENÇA QUE AFASTOU O 
DANO E O NEXO DE CAUSALIDADE. MANTIDA A 
IMPROCEDÊNDIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO.   
APELAÇÃO CÍVEL (1) CONHECIDA E PROVIDA 
APELAÇÃO CÍVEL (2) CONHECIDA E DESPROVIDA 
 

 

 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível 

nº 1.639.597-6, do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba – 24ª 

Vara Cível, em que é apelante (1) RÁDIO E TELEVISÃO IGUAÇU S/A, e apelante (2) 

VALDECIR FERREIRA DE MORAIS e são apelados OS MESMOS. 

 
 
1. RELATÓRIO. 

 

Trata-se de ação de indenização ajuizada por Valdecir Ferreira 

de Morais em face de Rádio e Televisão Iguaçu S/A (autos nº. 0000130-

13.2016.8.16.0194), cuja pretensão inicial foi julgada parcialmente procedente, apenas 

para determinar a retirada do vídeo da rede mundial de computadores, julgando 

improcedente o pedido de indenização por danos de ordem moral. Por fim, em razão 

da sucumbência recíproca, cada parte foi condenada a arcar com 50% das custas 

processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (mov. 
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49.1). 

Nas razões de seu apelo (mov. 55.1), Rádio e Televisão Iguaçu 

S/A aduz que: 

a) resta incontroverso nos autos que a reportagem 

simplesmente veiculou acidente de trânsito causado pelo apelado em 28.09.2014, 

ocasião em que ele estava embriagado e foi preso em flagrante pela Polícia Militar; 

não obstante, foi acolhido o pedido de exclusão definitiva da reportagem da internet, 

com base no direito ao esquecimento, olvidando-se o julgador que tal determinação é 

contrária à orientação atual do STF e significa o mesmo que o recrudescimento da 

censura; 

b) no julgamento da ADPF 130 e da ADI 4815, o Supremo 

Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, mesmo em casos em que ocorre 

o chamado abuso da atividade da imprensa, o que não restou configurado nesta 

demanda, os remédios concedidos ao ofendido serão apenas o direito de resposta e a 

responsabilização civil/penal do ofensor; 

c) configura direito fundamental da imprensa a livre 

expressão, informação e opinião acerca de todos e quaisquer fatos do cotidiano, 

direitos e prerrogativas que não poderão ser censurados ou restritos, conforme 

preconizam os artigos 5º, IX e 220, § 1º, ambos da Constituição Federal. 

Requer, ao final, seja conhecido e provido o apelo para 

reformar a sentença e julgar improcedente o requerimento visando a exclusão 

definitiva do vídeo intitulado “Tribuna da Massa – 29/09/2014 – Bêbado causa acidente 

e dá trabalho pra polícia” de site mantido pela apelante na internet. 

Por seu turno, Valdecir Ferreira de Morais aduz em suas 

razões recursais (mov. 56.1): 

a) a questão relativa às edições feitas no vídeo da entrevista 

concedida pelo apelante não foi considerada na análise do caso, não se podendo 

ignorar a conduta da apelada para incitar o deboche da situação, utilizando-se de trilha 

sonora jocosa, aproveitando-se da situação de vulnerabilidade do apelante para lhe 

fazer perguntas e, com truques de edição, encaixar as respostas no vídeo, distorcendo 

a entrevista concedida; 
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b) a reportagem se esquivou do caráter informativo, estando 

evidente a caracterização de ofensa à honra (objetiva e subjetiva) e à imagem do 

apelante, tendo a recorrida, ao veicular reportagem com caráter de humor e sátira, 

assumido a responsabilidade pelos danos que pudesse causar, nos termos do art. 

927, parágrafo único, do Código Civil; 

c) a liberdade de expressão não pode suprimir a proteção 

conferida à honra e à imagem de cada um, sendo evidente que há interesse 

jornalístico em relação ao acidente de trânsito ocorrido, em que o apelante estava 

embriagado, mas este interesse não observou o limite do respeito à honra e à imagem 

do envolvido que foi debochado e ridicularizado. 

Requer, pois, seja conhecido e provido o recurso para o fim de 

condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais ao apelante, no 

valor sugerido de R$ 20.000,00, condenando a ré ao pagamento dos ônus 

sucumbenciais. 

Valdecir Ferreira de Morais e Rádio e Televisão Iguaçu S/A 

apresentaram contrarrazões nos movimentos 63.1 e 64.1, respectivamente.  

Em síntese, é o relatório. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO. 
 

2.1 Breve relato 
 

Para melhor compreensão do litígio, cumpre fazer um breve 

retrospecto dos acontecimentos dos autos. 

Na peça inicial (mov. 1.1), Valdecir Ferreira de Morais alega 

que, em 28.09.2014, embriagado, envolveu-se em um acidente de trânsito e, enquanto 

os policiais atendiam a ocorrência, pela equipe da requerida, foi realizada reportagem 

sensacionalista, manipulada e desrespeitosa que malferiu sua honra e dignidade, pelo 

que requereu a concessão de tutela antecipada determinando a exclusão do vídeo da 

reportagem da rede mundial de computadores e a condenação da requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 39.400,00. 
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A tutela antecipada foi deferida (mov. 12.1) e cumprida (mov. 

20.1 e 20.5). 

Em contestação (mov. 22.1), a demandada defendeu a licitude 

de sua conduta, na medida em que noticiou fato verídico e de inegável interesse 

público, sem que tenha havido qualquer sátira ou ironia na reportagem, albergada pelo 

direito de imprensa (arts. 5º, IV, IX e XIV, e 220, § 1º, da CF). Rechaçou o direito à 

indenização pela inocorrência de dano ou nexo de causalidade e concluiu que o pleito 

de retirar a reportagem do canal do youtube importa em recrudescimento da censura. 

Postulou seja julgada improcedente a pretensão autoral. 

O MM. Juiz, ao prolatar a sentença (mov. 49.1), considerando 

que a reportagem se baseou em fatos verídicos e declarações do próprio autor, bem 

como que se trata de informação de interesse público, eis que o demandante dirigia 

alcoolizado, concluiu que não houve abuso de direito nem conduta ilícita por parte do 

veículo de informação e indeferiu o pleito indenizatório. Noutro turno, confirmou a 

liminar concedida para exclusão do vídeo com supedâneo no direito ao esquecimento, 

evitando a exploração midiática de fato passado quando todos os efeitos se exauriram. 

Ambas as partes interpuseram recurso de apelação pugnando 

pela reforma parcial do decisum e, por questão de lógica, analiso primeiramente o 

recurso manejado pelo autor, para depois analisar as razões recursais da requerida. 

 

2.2 Do recurso do autor 

 

2.2.1 Da admissibilidade recursal 
 

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do 

apelo, cabendo ressaltar que o demandante é beneficiário da justiça gratuita (mov. 

12.1). 

No tocante à violação ao princípio da dialeticidade, arguida 

pela ré em sede de contrarrazões, entendo que os fundamentos da sentença foram 
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satisfatoriamente impugnados pelo demandante em seu apelo, não sendo o caso de 

não conhecer do recurso, nesse sentido: 

 

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE 

MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE PACIENTE 

DIAGNOSTICADA COM COLANGIOCARCINOMA DE FÍGADO. 

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.RECURSO INTERPOSTO PELA 

REQUERIDA. PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA 
DIALETICIDADE ALEGADA PELA AUTORA EM SEDE DE 
CONTRARRAZÕES. IMPUGNAÇÃO SATISFATÓRIA DOS 
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRELIMINAR AFASTADA. (...) 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 

(TJPR - 10ª C.Cível - AC - 1574248-8 - Curitiba -  Rel.: Guilherme 
Freire de Barros Teixeira - Unânime -  J. 01.12.2016) (grifei) 

 

 

2.2.2 Da análise de mérito  
 

Insiste o demandante que, não obstante sejam verdadeiros os 

fatos expostos na reportagem levada ao ar e disponibilizada no canal do Youtube da 

requerida, a edição da entrevista realizada com o autor e a inserção de áudios de 

caráter jocoso, infringiram seu direito à imagem e macularam sua honra, pelo que 

deve ser reformada a sentença para condenar a requerida ao pagamento de 

indenização pelos danos imateriais que lhe foram impingidos. 

Razão não assiste ao demandante. 

Efetivamente, a reportagem apresentada foi baseada em fatos 

reais e declarações do próprio personagem da notícia, o autor. 

A alegação de que a gravação da entrevista foi editada pela ré 

não foi comprovada. Poderia o autor postular a realização de prova pericial, a fim de 

comprovar eventual manipulação da gravação. Contudo, intimadas as partes para 
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especificação de provas (mov. 28.1), o demandante entendeu ser caso de julgamento 

antecipado (mov. 32.1). 

No que tange aos alegados danos morais suportados, é 

preciso salientar que a reportagem veiculada não se revestiu de qualquer ilicitude, 

porquanto a requerida se limitou a filmar a abordagem policial ao autor que, 

embriagado, causou acidente de trânsito, entrevistando-o, sem haver o menor indício 

de que a conduta da ré tivesse o intuito de prejudicar o demandante, causar-lhe 

constrangimento, humilhação, abalo à imagem, à honra e à dignidade. 

Aliás, se constrangimento houve, decorreu da conduta do 

próprio autor que, comprovadamente sob efeito de substâncias etílicas (resultado do 

bafômetro, registrado na reportagem), ignorou a gravidade das circunstâncias, portou-

se de forma jocosa, fazendo pilhéria da situação. 

Nesse sentido, consignou o MM. Juiz na sentença: 
 

Entendo que pode até ser entendida a reportagem com viés crítico ou 

satírico, todavia, isso não reflete conduta ilícita, na medida em que o 

próprio autor se manifestou no local, não foi obrigado a conceder a 

entrevista e, como fundamentei, ele próprio gerou o acidente. 

Procede a alegação da ré, no sentido de que qualquer sugestão de 

“sátira” ou “ironia” decorreu da conduta do próprio autor durante o 

episódio que dirigiu embriagado, causou acidente de trânsito e 

concedeu a entrevista. (mov. 491 – p. 06/07). 

 

Ao contrário do que quer fazer crer o autor em seu apelo, não 

se vislumbra no vídeo questionado que os funcionários da requerida tenham abusado 

de seu estado de embriaguez, ele não foi submetido a circunstância vexatória ou 

induzido a situação humilhante durante a reportagem. 

O dano moral decorrente de publicações de reportagens, seja 

pela imprensa escrita ou televisiva, somente é indenizável quando a dignidade da 

pessoa é lesionada por ato negligente e imprudente do meio veiculante. 
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No caso, como bem asseverou o MM. Juiz, houve exercício do 

legítimo direito de informar, não sendo a inserção de música ou “jingles” nas imagens 

do autor fazendo graça para as câmeras ato ilícito capaz de gerar o direito à 

indenização pretendida. 

Acerca do tema, leciona Sérgio Cavalieri Filho, citando José 

Afonso da Silva: 

 

A liberdade de informação não é simplesmente a liberdade do dono 

da empresa jornalística ou do jornalista. A liberdade destes é reflexa 

no sentido de que ela só existe e se justifica na medida do direito dos 

indivíduos a uma informação correta e imparcial. A liberdade 

dominante é a de ser informado, a de ter acesso às fontes de 

informação, a de obtê-la. O dono da empresa e o jornalista têm um 

direito fundamental de exercer sua atividade, sua missão, mais 

especialmente têm um dever. Reconhece-se-lhes o direito de informar 

à coletividade de tais acontecimentos e idéias, objetivamente, sem 

alterar-lhes a verdade ou esvaziar-lhes o sentido original, do 

contrário, se terá não informação, mas deformação. (in Programa de 

Responsabilidade Civil, 8. ed., São Paulo, Ed. Atlas, 2008, p. 
109/110) 

 

A matéria jornalística claramente se identificou com o intuito 

meramente informativo de noticiar fato de interesse da comunidade, não veiculando 

qualquer comentário ou crítica às opiniões manifestadas pelo autor, limitando-se a 

seguir o modo jocoso ditado por ele próprio que, sem sombra de dúvidas, desdenhou 

da gravidade da situação.  

Convém frisar, ainda, que não estamos diante de dano in re 

ipsa, ou seja, era necessária a produção de prova do abalo moral alegado, ônus do 

qual não se desincumbiu o segundo recorrente. 
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Assim sendo, entendo escorreita a sentença no ponto em que 

entendeu inexistentes o dano e o nexo de causalidade e, por conseguinte, rejeitou o 

pedido de indenização por danos morais. 

 

2.3 Do recurso da requerida 

 

2.3.1 Da admissibilidade recursal  

 

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de 

admissibilidade, conheço do recurso. 

 

2.3.2 Da análise de mérito  

 

Pugna a requerida pela reforma da sentença quanto à 

determinação de exclusão do vídeo com a reportagem da rede mundial de 

computadores, análise que precisa ser feita à luz da confirmação daquele decisum no 

ponto em que afastou a ilicitude da conduta da requerida, concluindo que não houve 

intuito de denegrir a imagem e a honra do autor. 

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, XIV, assegura 

a todos o acesso geral à informação, resguardando, quando necessário ao exercício 

profissional, o sigilo da fonte. Trata-se da liberdade de informação, ou seja, do direito 

de informar e de ser informado.  

A Carta Magna, igualmente, garante a liberdade de expressão, 

quando prevê, em seu art. 5º, IV, que “é livre a manifestação do pensamento, sendo 

vedado o anonimato”, bem como no inciso IX, quando estabelece que “é livre a 

expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, 

independentemente de censura ou licença”. 

Em contrapartida e não aleatoriamente, logo em seguida, o 

Constituinte assegurou no inciso X, do art. 5º, da CF/88: “são invioláveis a intimidade, 
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a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização 

pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. 

As proteções à liberdade de imprensa e à dignidade da pessoa 

humana devem ser sopesadas para que, na situação concreta, se estabeleça qual 

desses direitos terá aplicabilidade ao caso.  

O magistrado, ao realizar esse juízo de ponderação, deve agir 

com serenidade e prudência, proibindo apenas a divulgação de matérias jornalísticas 

efetivamente carentes de interesse público e ofensivas à honra e à imagem do 

indivíduo, do contrário, não se justifica a chamada “censura judicial”. 

O direito ao esquecimento, sobre o qual está fundada a 

determinação do MM. Juiz para acolher em parte o pedido inicial e determinar a 

“retirada do vídeo da rede mundial de computadores” (mov. 49.1 – p. 09), decorre dos 

direitos da personalidade e resulta da proteção constitucional conferida à dignidade da 

pessoa humana.  

Nesse sentido, o enunciado nº 531 da VI Jornada de Direito 

Civil: “A tutela da dignidade da pessoa humana na sociedade da informação inclui o 

direito ao esquecimento”.  

É relevante registrar a justificativa do citado enunciado: 

 

Os danos provocados pelas novas tecnologias de informação vêm-se 

acumulando nos dias atuais. O direito ao esquecimento tem sua 

origem histórica no campo das condenações criminais. Surge como 

parcela importante do direito do ex-detento à ressocialização. Não 

atribui a ninguém o direito de apagar fatos ou reescrever a própria 

história, mas apenas assegura a possibilidade de discutir o uso que é 

dado aos fatos pretéritos, mais especificamente o modo e a finalidade 

com que são lembrados.1 

 

                               
1 Disponível em: http://www.migalhas.com.br/arquivo_artigo/art20130607-02.pdf. Consulta em 25.05.2017. 
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Como já assentado, na casuística, não se vislumbra tenha 

havido abuso do direito de informar, tanto que foi descartada a conduta ilícita da 

requerida. Nessa toada, a manutenção do vídeo da reportagem no canal do Youtube 

da emissora requerida, para acesso pelos internautas, não importa em ato ofensivo à 

honra, à imagem ou à dignidade do demandante. 

Não se trata aqui de reviver o passado através da exploração 

daquelas imagens pelo canal televisivo, mas de mera disponibilização da reportagem 

na rede mundial de computadores. 

Se, por um lado, é certo que o demandante tem o direito a 

recomeçar, mesmo que tenha errado no passado, podendo o esquecimento ser o 

primeiro passo desse recomeço, por outro, a lembrança da conduta registrada na 

reportagem (dirigir alcoolizado, causar acidente e manter comportamento jocoso) 

também tem caráter educativo, não só ao autor como à sociedade, face ao grau de 

sua reprovabilidade. 

Em caso similar, já decidiu esta Corte: 
 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PLEITO DE 

DESVINCULAÇÃO DOS NOMES DOS AUTORES E O ACÓRDÃO 

HOSPEDADO EM SITES DE PESQUISA JURÍDICA - SENTENÇA 

DE IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO 

PROVEDOR DE PESQUISA PELA CONDUTA DOS USUÁRIOS, 

NOS TERMOS ART. 19, CAPUT E § 1º, DA LEI 12.965/2014 - MERO 

MECANISMO DE PESQUISA - PUBLICIDADE DOS ATOS 

JUDICIAIS E DIREITO À INFORMAÇÃO VERSUS DIREITO AO 

ESQUECIMENTO - ANÁLISE DO CASO CONCRETO, COM BASE 
EM JUÍZO DE PONDERABILIDADE E RAZOABILIDADE - 
AUSÊNCIA DE ILICITUDE OU OFENSA À HONRA DA DECISÃO 
JUDICIAL QUE SE BUSCA DESVINCULAR - PREVALÊNCIA DO 
DIREITO À INFORMAÇÃO E DA PUBLICIDADE DOS ATOS - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. "(...) o direito 
ao esquecimento não pode ser compreendido como um cartão 
em branco para o indivíduo escrever a sua própria história, e, 
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assim, prejudicar a própria utilidade informativa daquele fato, a 
que pretende ser reesquecido em prejuízo do interesse público". 

(Cintia Rosa Pereira de Lima - Direito ao Esquecimento e Internet: O 

fundamento legal no direito comunitário europeu, no direito italiano e 

no direito brasileiro. RT, São Paulo, nº 946) (TJPR - 6ª C.Cível - AC - 

1505140-0 - Curitiba -  Rel.: Prestes Mattar - Por maioria -  J. 
21.06.2016) (grifei) 

 

Assim, analisando o caso concreto, não vislumbro que a 

manutenção do vídeo na rede mundial de computadores importe em dano de tal 

proporção que possa sobrepujar a liberdade de imprensa e de expressão. 

Razão assiste à recorrente Rádio e Televisão Iguaçu S/A, 

impondo-se a reforma parcial da sentença para afastar a obrigação de retirar a 

reportagem do canal do Youtube da emissora. 

 

2.4 Dos ônus da sucumbência 
 

Reformada em parte a sentença para julgar improcedentes 

todos os pedidos, é de se reconhecer a sucumbência integral do autor, condenando-o 

a arcar com as custas e despesas processuais, bem como a pagar honorários 

advocatícios ao patrono da requerida de 10% (dez por cento) do valor atualizado da 

causa e, ainda, em atenção ao §11 do art. 85 do CPC/2015, honorários recursais de 

3% (três por cento) do valor atualizado da causa. Ressalte-se, no entanto, que o 

demandante é beneficiário da gratuidade judicial.  

 
3. CONCLUSÃO. 
 

Diante do exposto, conheço e nego provimento à Apelação 

Cível interposta pelo autor (2), bem como conheço e dou provimento à Apelação Cível 

interposta pela requerida (1), para reformar parcialmente a sentença e julgar 

improcedente o pedido de exclusão do vídeo objeto do litígio da rede mundial de 
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computadores, condenando o demandante a arcar com os ônus da sucumbência e os 

honorários advocatícios devidos ao patrono da requerida, inclusive recursais.  

 

4. DECISÃO. 

  
ACORDAM os integrantes da Décima Câmara Cível do 

Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, em conhecer e 

dar provimento ao primeiro apelo (da ré), bem como em conhecer e negar provimento 

ao segundo apelo (do autor), nos termos da fundamentação.  

Presidiu a sessão o Desembargador Guilherme Freire Teixeira, 

com voto, e dela participaram e acompanharam o voto do Relator os Excelentíssimos 

Senhores Desembargadores Domingos Thadeu Ribeiro da Fonseca e Luiz Lopes. 
 

Curitiba, 27 de julho de 2017. 
 

GUILHERME FREIRE TEIXEIRA 
Desembargador Relator 
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