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CONSTITUCIONAL. IMPRENSA. LIBERDADE DE EX-
PRESSÃO E DE INFORMAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIGNI-
DADE DA PESSOA HUMANA (CR, ARTS. 5º, X, E 220). 
PROGRAMA DE TELEVISÃO QUE MOSTRA FOTOGRA-
FIAS DE MENOR DE IDADE, SUPOSTAMENTE ENVOL-
VIDO EM ATOS INFRACIONAIS. REPORTAGEM RELA-
CIONADA A FATO CRIMINOSO DURANTE O QUAL FOI 
ASSASSINADO. REPÓRTER QUE A ELE E A OUTRO SE 
REFERE COMO “VAGABUNDOS”, AFIRMANDO QUE 
“BANDIDO NÃO TEM IDADE”, QUE “LOCAL DE BANDI-
DO É NA CADEIA”. PRETENSÃO À COMPENSAÇÃO DO 
DANO MORAL POSTULADA POR SEUS GENITORES 
JULGADA PROCEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE 
PROVIDO, TÃO SOMENTE QUANTO AO TERMO INICIAL 
DA CORREÇÃO MONETÁRIA.

01. Comete ato ilícito “o titular de um direito que, ao 
exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos 
pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos 
bons costumes” (CC, art. 187). Cumpre-lhe reparar o da-
no dele resultante, ainda que exclusivamente moral (arts. 
186 e 927).

02. Todo ordenamento jurídico contém princípios. 
São eles, "normalmente, regras de ordem geral, que 
muitas vezes decorrem do próprio sistema jurídico e não 
necessitam estar previstos expressamente em normas 
legais, para que se lhes empreste validade e eficácia" 
(Nelson Nery Junior).

Não raro, os princípios de direito conflitam entre si. 
Ocorrendo a hipótese, "é preciso verificar qual deles 
possui maior peso diante das circunstâncias concretas. 
[...] No plano do abstrato, não há uma ordem imóvel de 
primazia, já que é impossível saber se ela seria aplicável 
a situações ainda desconhecidas. A solução somente 
advém de uma ponderação no plano concreto, em fun-
ção da qual se estabelece que, naquelas condições, um 
princípio sobrepõe-se ao outro" (Humberto Bergmann Á-
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vila).
No título “Dos Direitos e Garantias Fundamentais”, a 

Constituição da República proclama que "são invioláveis 
a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 
pessoas" (CR, art. 5º, X); naquele que trata “Da Comuni-
cação Social”, que: I) “A manifestação do pensamento, a 
criação, a expressão e a informação, sob qualquer for-
ma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restri-
ção, observado o disposto nesta Constituição” (art. 220); 
II) “Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir 
embaraço à plena liberdade de informação jornalística 
em qualquer veículo de comunicação social, observado 
o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV” (§ 1º).

Quando em confronto esses princípios, é necessário: 
I) atentar que “o direito de informar encontra limite no 
direito individual da pessoa à imagem, à intimidade, à 
honra e à vida privada. A solução prática e a perfeita in-
teração e convivência dos preceitos exige de cada qual 
que se comporte com cautela e seriedade, pois a divul-
gação de informação é um direito; a fidelidade ao fato, a 
ausência de excessos e de sensacionalismo é um dever. 
Não se admitem insinuações, interjeições, dubiedades, 
sensacionalismo ou dramatização ofensiva ou pernicio-
sa sobre fatos verdadeiros. Condena-se e pune-se no 
âmbito civil tanto a notícia falsa, forjada e sem pertinên-
cia fática, ou seja, a notícia inexistente no plano fenomê-
nico, como a notícia verdadeira mas travestida, desvir-
tuada ou divulgada com excesso ou abuso” (Rui Stoco); 
II) ponderar que “a honra – sentenciou Ariosto – está a-
cima da vida. E a vida – pregou VIEIRA – é um bem i-
mortal: a vida, por larga que seja, tem os dias contados; 
a fama, por mais que conte anos e séculos, nunca lhe há 
de achar conto, nem fim, porque os seus são eternos: a 
vida conserva-se em um só corpo, que é o próprio, o 
qual, por mais forte e robusto que seja, por fim se há de 
resolver em poucas cinzas: a fama vive nas almas, nos 
olhos e na boca esculpida nos mármores e repetida so-
noramente sempre nos ecos e trombetas da mesma fa-
ma. Em suma, a morte mata, ou apressa o fim do que 
necessariamente há de morrer; a infâmia afronta, afeia, 
escurece e faz abominável a um ser imortal, menos cruel 
e mais piedosa se o puder matar” (Antonio Chaves); III) 
perquirir se há “interesse público” – e não apenas inte-
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resse no público, nos índices de audiência – a justificar a 
veiculação de matéria jornalística ofensiva à honra alhei-
a.

03. Viola o princípio da dignidade da pessoa humana 
a exposição – em programa de televisão que tem por fo-
co, primordialmente, aspectos da atividade policial e da 
criminalidade – de fotografia de menor de idade, falecido 
durante a ocorrência do fato noticiado, atribuindo-lhe o 
repórter apresentador a pecha de “vagabundo” e afir-
mando que “bandido não tem idade”, que “local de ban-
dido é na cadeia”.

Cumpre à empresa jornalística compensar o dano 
moral – que nesses casos é presumido (“damnum in re 
ipsa”) – causado aos genitores do menor, pois, “embora 
a proteção da atividade informativa extraída diretamente 
da Constituição garanta a liberdade de 'expressão, da a-
tividade intelectual, artística, científica e de comunica-
ção, independentemente de censura ou licença' (art. 5º, 
inciso IX), também se encontra constitucionalmente 
protegida a inviolabilidade da 'intimidade, vida privada, 
honra e imagem das pessoas, assegurado o direito à in-
denização pelo dano material ou moral decorrente de 
sua violação' (art. 5º, inciso X)" (STJ: T-4, REsp n. 
1.331.098, Min. Luis Felipe Salomão; T-3, REsp n. 
1.369.571, Min. Paulo de Tarso Sanseverino).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 
0047086-69.2011.8.24.0023, da Comarca da Capital (4ª Vara Cível) em que 
é/são Apte/RdoAd(s) TV O Estado Florianópolis Ltda e Apdo/RteAd(s) Ivanete 
Kepmer Lessa e outro:

A Segunda Câmara de Direito Civil decidiu, por votação unânime, 
dar parcial provimento ao recurso da ré e negar provimento ao recurso dos au-
tores. Custas na forma da lei.

Participaram do julgamento, realizado no dia 1º de junho de 2017, 
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os Exmos. Srs. Des. Newton Trisotto (Presidente), João Batista Góes Ulysséa e 
Sebastião César Evangelista.

Florianópolis, 20 de agosto de 2017

Desembargador Newton Trisotto
RELATOR
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RELATÓRIO

Ivanete Kepner Lessa e Archelau Aristides Lessa ajuizaram 

“AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS” contra TV O Estado Floria-

nópolis Ltda.

Na petição inicial, no capítulo reservado à descrição “DOS FATOS”, 

inscreveram:

“A ré, nos dias 04/06/2011 e 06/06/2011, fez a exibição do progra-
ma 'meio dia' apresentada pelo Jornalista Hélio Costa, de responsabili-
dade do grupo réu, tornou pública fotografia do menor Guilherme Lessa, 
filho dos Autores, sem que houvesse autorização de seus responsáveis, 
em situação absolutamente constrangedora.

A reportagem de forma totalmente sensacionalista exibiu a foto do 
menor, não sendo utilizada tarjas pretas ou quaisquer outras ferramentas 
que permitissem a preservação da imagem do adolescente, e, ainda, o 
apresentador supracitado emitia opinião acerca do menor de forma a a-
fetar literalmente a dignidade da pessoa humana e os direitos da criança 
e adolescente.

Os pais, já completamente abalados com a notícia da fatalidade da 
morte do adolescente, ficaram chocados com a exibição da imagem. 
Para fazer cessar 'por alguns instantes' o sofrimento que estava passan-
do ao ver a imagem, a mãe do menor telefonou à Ré, RIC Record, pe-
dindo para não mais exibir tal retrato, mas mesmo assim a emissora de 
TV restou inerte, visto que a fotografia do menor continuou a ser exibida 
por mais duas situações, no dia 06/06/2011, nos programas: 'jornal meio 
dia' e 'balanço geral', sem qualquer precaução que é exigida da imprensa 
quando se trata de imagem de menor.

O curioso que a Ré, ao exibir a reportagem, não filmou o rosto do 
Policial Militar no momento que relatava os fatos, ou seja, conforme 
consta da Gravação contida nos DVS, na sua íntegra, que se junta ao 
pleito, foi filmado o policial do pescoço para baixo, objetivando preservar 
a imagem deste. Então porque não cumpriu a lei de imprensa e o en-
tendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tri-
bunal Federal e o ECA com relação ao adolescente? Só o Policial mere-
cia ter sua imagem preservada?

A ênfase que foi dada aos fatos, que se sobressaíram pelo 
'sensacionalismo' e 'espetacularização' do programa, apresentado pelo 
Sr. Hélio Costa, que mostrava reiteradamente a foto do menor sem 
qualquer respeito às leis, à dignidade da pessoa humana, e principal-
mente ao sentimento dos pais, ora autores, que tiveram a sua dignidade 



Apelação Cível n. 0047086-69.2011.8.24.0023 6

 

Gabinete Newton Trisotto

violada de forma explícita, contrariando, desta feita, a função social da 
mídia e a realidade em que estão inseridas.

A ré ao ter essa conduta sensacionalista dos fatos, sem dúvida 
mais facilmente choca e atrai o público, porém, na maioria das vezes, 
são apuradas de forma inadequada, sem profundidade e com grandes 
possibilidades de distorcer o contexto real dos fatos.

Em nome da audiência, a Ré atropelou conceitos éticos, com a vei-
culação da 'imagem' não autorizada de forma sensacionalista, com intuito 
de apenas causar impacto e chocar a sociedade, fazendo com que os 
Autores sofressem grande abalo moral ao ver a foto do seu único filho 
veiculada durante dois dias em telejornais da Ré, mesmo tendo a Autora 
implorado, chorando copiosamente, para que não mais exibissem.

O evento, por si só, gerou repercussão e forte abalo psíquico aos 
autores, visto que não foram respeitados os direitos à intimidade, à vida 
privada, à imagem de seu filho.

Por esses motivos buscam os Autores verem seu direito reconheci-
do de ver a Ré condenada à indenização por danos morais, conforme os 
fundamentos a seguir expostos”.

Apresentadas a contestação (fls. 27/35) e a réplica (fls. 43/47), a 

Juíza Ana Paula Amaro da Silveira julgou procedente a pretensão formulada e 

condenou a ré a pagar “indenização por danos morais no valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, acrescido de correção monetária e 

juros de mora a partir dos fatos”, mais as custas judiciais e os honorários ad-

vocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. 

Transcrevo excertos da fundamentação da sentença:

“Analisando o CD juntado com a inicial resta evidenciado que a ima-
gem do filho dos requerentes foi levada a público, com a colocação do a-
presentador afirmando que 'vagabundos' haviam atacado um casal de 
policiais e que eles faziam parte de uma quadrilha.

Depois, nos comentários, o apresentador presta um grande desser-
viço ao afirmar que 'bandido não tem idade' e que 'local de bandido é na 
cadeia', porque CIP, São Lucas, não é para bandido, mas para adoles-
centes que cometem pequenas infrações. Afirma também que os funcio-
nários destas instituições não sabem lidar com bandidos.

Não há negativa por parte da ré de que a fotografia do filho dos re-
querentes foi divulgada sem anuência de seus pais.

Assim é que, em que pese o direito da imprensa de divulgar os fa-
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tos que ocorrem na comunidade e que em nenhum momento é negado, 
também resta evidente que essa divulgação encontra limitação em vários 
outros dispositivos legais que determinam que a imagem é inviolável e 
que só pode ser divulgada com a anuência da parte.

Tratando-se de criança ou adolescente ela é vedada de forma ex-
pressa por lei.

A ré, a despeito do seu direito de informar o ocorrido, infringiu nor-
ma que veda a divulgação de imagem de adolescente envolvido em ato 
infracional, conforme disposto no artigo 247, parágrafo 1º, do ECA.

Além de descumprir texto expresso de lei que tem o dever de saber 
e obrigação de cumprir, associou ao nome do filho dos requerentes a i-
dentificação de vagabundo e bandido, emitindo juízo de valor.

Vale ressaltar que para que o filho dos requerentes pudesse ser 
considerado um 'criminoso' como dito pelo apresentador, necessário pri-
meiro a sua condenação, após o cumprimento de um processo legal para 
apurar os fatos ocorridos naquela noite.

A empresa ré faltou também com a obrigação de bem informar, na 
medida em que afirmou categoricamente que o lugar do adolescente era 
na cadeia e que o CIP e seus funcionários servem para atender adoles-
centes que cometem pequenos delitos.

A medida socioeducativa de internação só poderá ser aplicada nos 
casos de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a 
pessoa ou no cometimento de outras infrações graves de forma reiterada 
e somente poderá ser cumprida em entidade exclusiva para adolescen-
tes, no caso, os CIPs. Seus funcionários têm obrigação de serem capa-
citados para lidarem com adolescentes envolvidos em delitos graves, 
completamente ao contrário do que exposto pelo apresentador que tam-
bém afirmou que adolescente pode ser mantido preso na cadeia.

Digo isto porque a ré, em sua defesa, se arvora no direito de bem 
informar à população, quando, pelo menos nesta reportagem, proferiu 
uma série de informações totalmente equivocadas, procedendo exata-
mente ao oposto do que se propôs.

O direito à informação não é maior nem mais importante do que to-
dos os outros direitos previstos na Constituição Federal e nas demais 
leis. Ele deve ser aplicado respeitando todos os outros princípios e re-
gras dispostas.

Efetivamente, a apresentação da foto do filho dos requerentes e a 
sua qualificação como vagabundo e bandido em nada acrescentou na a-
presentação dos fatos ocorridos e que foram noticiados. 

Demonstrado que a ré descumpriu a legislação que garante o direi-
to à imagem, bem como proferiu palavras ofensivas em relação ao filho 
dos requerentes, resta caracterizado o direito ao dano moral. 

[...]
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Caracterizado o dano moral, surge a obrigação de indenizar, res-
peitando os critérios do estímulo à não reincidência do ato pelo agressor, 
servindo de compensação à vítima, sem acarretar enriquecimento ilícito.

Diante destes parâmetros, e considerando que se desconhece a 
situação econômica das vítimas, fixo o valor do dano moral em R$ 
10.000,00 (dez mil reais) para cada autor. Este valor deverá ser acresci-
do de correção monetária e juros de mora da época dos fatos, ou seja, 
da divulgação da matéria” (fls. 49/55).

Não se conformando com o veredicto, a ré interpôs apelação, sus-

tentando, em síntese, que: a) “não é possível concluir que a matéria jornalística 

tenha tratado o filho dos Apelados deste ou daquele jeito com base em informa-

ções colhidas pela Autoridade Policial, razão pela qual não há qualquer indício 

de ação culposa por parte da Apelante quantos aos fatos noticiados pelos Ape-

lados. [...] Como reiteradas vezes tem decidido esta Ínclita Corte de Justiça, a 

responsabilidade dos danos cometidos através da imprensa só se aperfeiçoam 

nos casos em que o ofensor agir com deliberado intuito de agredir moralmente a 

vítima, o que não é o caso, já que em nenhum momento restou demonstrada a 

intenção da Apelante em atingir o decoro, a dignidade ou reputação do filho dos 

Apelados”; b) “a divulgação de informações revestidas de mero animus narrandi 

constitui exercício regular de um direito constitucionalmente reconhecido. [...] 

Destarte, sem a observância de abuso, leviandade ou desrespeito na publicação 

da notícia, inexistindo ainda a deliberada intenção de macular a imagem, a re-

putação e a boa fama do apelado, não restou configurada a figura do dano e, por 

isso, não comprovada a tipicidade do requerido frente ao artigo 186 do Código 

Civil, afastando-se o dever de indenizar previsto no artigo 927 da precitada nor-

ma civil”; c) “observadas as peculiaridades do caso concreto, além dos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, e também a capacidade econômica das 

partes, deve ser reformada a r. sentença para que seja reduzida a verba indeni-

zatória”, com modificação do termo inicial dos juros de mora e da correção mo-

netária, para que incidam tão somente da data da sua prolação.
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Sucessivamente ao pedido de total improcedência da pretensão 

dos autores, postula a reforma da sentença em relação ao quantum da conde-

nação, dos honorários advocatícios e ao termo inicial dos juros de mora e da 

correção monetária (fls. 59/69).

Os demandantes ofertaram recurso adesivo. Reclamam a majo-

ração do quantum da condenação para “valor correspondente a 30.000,00 para 

cada autor, eis que as empresas de telecomunicações, contumazes em desres-

peitar a honra e a moral alheia, não aprenderão com as condenações” (fls. 

90/102).

Os recursos foram respondidos (fls. 76/89 e 105/109).

VOTO

01. Dispõe o Código Civil:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência 
ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusi-
vamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao 
exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim eco-
nômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Art. 188. Não constituem atos ilícitos:
I – os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um 

direito reconhecido;
II – a deterioração ou destruição da coisa alheia, ou a lesão a pes-

soa, a fim de remover perigo iminente.
Parágrafo único. No caso do inciso II, o ato será legítimo somente 

quando as circunstâncias o tornarem absolutamente necessário, não ex-
cedendo os limites do indispensável para a remoção do perigo".

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 
outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independen-
temente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade 
normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, 
risco para os direitos de outrem".

São pressupostos da responsabilidade civil: “a) existência de uma 
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ação, comissiva ou omissiva, qualificada juridicamente, isto é, que se apresenta 

como ato ilícito ou lícito, pois ao lado da culpa como fundamento da responsabi-

lidade civil há o risco; b) ocorrência de um dano moral ou patrimonial causado à 

vítima; c) nexo de causalidade entre o dano e a ação, o que constitui o fato ge-

rador da responsabilidade” (Maria Helena Diniz, Curso de direito civil brasileiro, 

Saraiva, 2005, 19ª ed., v. 7, p. 42; Carlos Roberto Gonçalves, Responsabilidade 

civil, Saraiva, 2005, 9ª ed., p. 32; Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Fi-

lho, Novo curso de direito civil, Saraiva, 2003, v. 2, p. 28; Flávio Tartuce, Direito 

civil: direito das obrigações e responsabilidade civil, Forense, 2014, 9ª ed., v. 2, 

p. 247).

Equivocou-se o legislador na redação do art. 186 do Código Civil, 

pois sugere que o dano constitui pressuposto do ato ilícito, quando é, repito, 

pressuposto da responsabilidade civil dele resultante.

Sobre o tema, ensina Rui Stoco:

“A doutrina é unânime em afirmar, como não poderia deixar de ser, 
que não há responsabilidade sem prejuízo.

O prejuízo causado pelo agente é o 'dano'. [...]
[...]
O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabili-

zação do agente, seja essa obrigação originada de ato lícito, nas hipóte-
ses expressamente previstas, seja de ato ilícito, ou de inadimplemento 
contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva 
ou subjetiva.

Observou enfaticamente e com perfeita exação Sergio Cavalieri Fi-
lho que 'O dano é, sem dúvida, o grande vilão da responsabilidade civil. 
Não haveria que se falar em indenização, nem em ressarcimento, se não 
houvesse o dano. Pode haver responsabilidade sem culpa, mas não po-
de haver responsabilidade sem dano' (Programa de Responsabilidade 
Civil. 10. ed. São Paulo: Ed. Atlas, 2012, n. 17, p. 76-77).

Acentuou Cretella Jr. que 'em nenhum caso, a responsabilidade das 
pessoas físicas ou jurídicas pode prescindir do resultado danoso. A ile-
gitimidade ou irregularidade da ação, sem dano algum a terceiros, não é 
suficiente para empenhar responsabilidade, mas, tão só, quando for o 
caso, a invalidade do ato (cf. Guido Zanobini. Corso di Diritto Amminis-
trativo. 6. ed. 1950, v. 1, p. 269)' (O Estado e a Obrigação de Indenizar. 
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São Paulo: Saraiva, 1980, p.5).
Dizia Silvio Rodrigues: 'Princípio geral de direito, informador de toda 

a teoria da responsabilidade, encontradiça no ordenamento jurídico de 
todos os povos civilizados e sem o qual a vida social é inconcebível, é 
aquele que impõe, a quem causa dano a outrem, o dever de o reparar' 
(Responsabilidade Civil. 3.ed. 1979, p. 13).

Os pressupostos de responsabilidade, segundo Cretrella Jr. são: a) 
aquele que infringe a norma; b) a vítima da quebra; c) o nexo causal en-
tre o agente e a irregularidade; d) o prejuízo ocasionado  o dano  a fim 
de que se preceda à reparação, ou seja, tanto quanto possível, ao rein-
gresso do prejudicado no status econômico anterior ao da produção do 
desequilíbrio patrimonial (ob. cit., p. 5).

Para Enneccerus o dano é 'toda desvantagem que experimentamos 
em nossos bens jurídicos (patrimônio, corpo, vida, saúde, honra, crédito, 
bem-estar, capacidade de aquisição) ', do que resulta o direito a uma re-
paração em pecúnia sempre que decorrente da conduta (comissiva ou 
omissiva) de outrem (cf. J. E. Carreira Alvim. Reflexões sobre a respon-
sabilidade civil médica. A tutela antecipada na ação de reparação. Erro 
médico. ADV – Seleções jurídicas (COAD), São Paulo, edição especial, 
v. 3, p. 40-43, abr./2004).

Ao contrário do que ocorre no Direito Penal, que nem sempre exige 
um resultado danoso para estabelecer a punibilidade do agente, no âm-
bito civil é a extensão ou o quantum do dano que dá a dimensão da in-
denização.

Aliás, como anteriormente enfatizado, de forma até redundante, o 
art. 944 do atual Código Civil preceitua que 'a indenização mede-se pela 
extensão do dano'.

Do que se infere que, não havendo dano, não há indenização, co-
mo ressuma óbvio, pois o dano – em qualquer das suas vertentes ou 
formas de sua manifestação – é pressuposto da obrigação de indenizar” 
(Tratado de responsabilidade civil, Revista dos Tribunais, 2013, 9ª ed., 
Tomo I, p. 176).

02. Para resolução do litígio é necessário perquirir se o preposto da 

ré, jornalista Hélio Costa, praticou ou não ato ilícito, porquanto me parece presu-

mível a ocorrência do dano moral – assim entendido como “a agressão que atinja 

o sentimento pessoal de dignidade, que, fugindo à normalidade, cause sofri-

mento, vexame e humilhação intensos, alteração do equilíbrio psicológico do in-

divíduo, duradoura perturbação emocional, tendo-se por paradigma não o ho-
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mem frio e insensível, tampouco o de extrema sensibilidade, mas sim a sensibi-

lidade ético-social comum” (Sérgio Cavalieri Filho, Visão constitucional do dano 

moral, Revista Cidadania e Justiça, n. 06, 1º sem./1999, p. 206/211; Carlos Ro-

berto Gonçalves, Responsabilidade civil, Saraiva, 2014, 15ª ed., p. 500/501; Rui 

Stoco, Tratado de responsabilidade civil, RT, 2001, 5ª ed., p. 1.381).

Os fatos narrados na petição inicial são incontroversos.

A demandada/apelante insiste que:

a) não praticou ato ilícito e que a reportagem ofensiva à honra dos 

autores está compreendida no “exercício regular de um direito reconhecido”, 

mais precisamente, no direito à “plena liberdade de informação jornalística” (CR, 

art. 220, § 1º);

b) “a matéria discutida trouxe à tona fatos de relevante interesse 

público, razão pela qual, mais do que o simples exercício regular de seu direito, 

noticiar à população das práticas supostamente ilegais era um dever da impren-

sa”.

Pelas razões que passo a alinhavar, confirmo a sentença pelos 

seus próprios fundamentos, salvo em relação ao termo inicial da correção mo-

netária.

02.01. Todo ordenamento jurídico contém princípios. São eles, "nor-

malmente, regras de ordem geral, que muitas vezes decorrem do próprio sistema 

jurídico e não necessitam estar previstos expressamente em normas legais, para 

que se lhes empreste validade e eficácia" (Nelson Nery Júnior, Princípios funda-

mentais – teoria geral dos recursos, Revista dos Tribunais, 1997, p. 109; Luiz 

Guilherme Marinoni, A antecipação da tutela, Malheiros, 1998, 4ª ed., p. 171).

Não raro, os princípios de direito conflitam entre si. Ocorrendo a hi-

pótese, "é preciso verificar qual deles possui maior peso diante das circunstânci-

as concretas. [...] No plano do abstrato, não há uma ordem imóvel de primazia, já 

que é impossível se saber se ela seria aplicável a situações ainda desconheci-

das. A solução somente advém de uma ponderação no plano concreto, em fun-
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ção da qual se estabelece que, naquelas condições, um princípio sobrepõe-se ao 

outro" (Humberto Bergmann Ávila, A distinção entre princípios e regras e a rede-

finição do dever de proporcionalidade, RDA, 215/158).

No caso sub examine há dois princípios constitucionais que devem 

ser considerados. São os que asseguram:

a) serem "invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a ima-

gem das pessoas" (CR, art. 5º, X);

b) a liberdade de "expressão” e de "informação" (CR, art. 220, ca-

put) – que compreende a vedação de qualquer lei ou ato que "possa constituir 

embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de 

comunicação social" (§ 1º).

Reconheço que em torno da quaestio juris que emana da causa há 

persistente e insuperável controvérsia. Porém, não pode ser ignorada a decisão 

do Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fun-

damental n. 130. Na ementa do acórdão, inscreveu o Ministro Ayres Britto:

"O art. 220 da Constituição radicaliza e alarga o regime de plena li-
berdade de atuação da imprensa, porquanto fala: a) que os mencionados 
direitos de personalidade (liberdade de pensamento, criação, expressão 
e informação) estão a salvo de qualquer restrição em seu exercício, seja 
qual for o suporte físico ou tecnológico de sua veiculação; b) que tal e-
xercício não se sujeita a outras disposições que não sejam as figurantes 
dela própria, Constituição. A liberdade de informação jornalística é ver-
sada pela Constituição Federal como expressão sinônima de liberdade 
de imprensa. Os direitos que dão conteúdo à liberdade de imprensa são 
bens de personalidade que se qualificam como sobredireitos. Daí que, no 
limite, as relações de imprensa e as relações de intimidade, vida privada, 
imagem e honra são de mútua excludência, no sentido de que as pri-
meiras se antecipam, no tempo, às segundas; ou seja, antes de tudo 
prevalecem as relações de imprensa como superiores bens jurídicos e 
natural forma de controle social sobre o poder do Estado, sobrevindo as 
demais relações como eventual responsabilização ou consequência do 
pleno gozo das primeiras. A expressão constitucional 'observado o dis-
posto nesta Constituição' (parte final do art. 220) traduz a incidência dos 
dispositivos tutelares de outros bens de personalidade, é certo, mas co-
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mo consequência ou responsabilização pelo desfrute da 'plena liberdade 
de informação jornalística' (§ 1º do mesmo art. 220 da Constituição Fe-
deral). Não há liberdade de imprensa pela metade ou sob as tenazes da 
censura prévia, inclusive a procedente do Poder Judiciário, pena de se 
resvalar para o espaço inconstitucional da prestidigitação jurídica. 

[...]
O art. 220 é de instantânea observância quanto ao desfrute das li-

berdades de pensamento, criação, expressão e informação que, de al-
guma forma, se veiculem pelos órgãos de comunicação social. Isto sem 
prejuízo da aplicabilidade dos seguintes incisos do art. 5º da mesma 
Constituição Federal: [...] direito de resposta (inciso V); direito a indeni-
zação por dano material ou moral à intimidade, à vida privada, à honra e 
à imagem das pessoas (inciso X); [...]. Lógica diretamente constitucional 
de calibração temporal ou cronológica na empírica incidência desses dois 
blocos de dispositivos constitucionais (o art. 220 e os mencionados inci-
sos do art. 5º). Noutros termos, primeiramente, assegura-se o gozo dos 
sobredireitos de personalidade em que se traduz a 'livre' e 'plena' mani-
festação do pensamento, da criação e da informação. Somente depois é 
que se passa a cobrar do titular de tais situações jurídicas ativas um e-
ventual desrespeito a direitos constitucionais alheios, ainda que também 
densificadores da personalidade humana. Determinação constitucional 
de momentânea paralisia à inviolabilidade de certas categorias de direi-
tos subjetivos fundamentais, porquanto a cabeça do art. 220 da Consti-
tuição veda qualquer cerceio ou restrição à concreta manifestação do 
pensamento (vedado o anonimato), bem assim todo cerceio ou restrição 
que tenha por objeto a criação, a expressão e a informação, seja qual for 
a forma, o processo, ou o veículo de comunicação social. Com o que a 
Lei Fundamental do Brasil veicula o mais democrático e civilizado regime 
da livre e plena circulação das ideias e opiniões, assim como das notícias 
e informações, mas sem deixar de prescrever o direito de resposta e todo 
um regime de responsabilidades civis, penais e administrativas. Direito 
de resposta e responsabilidades que, mesmo atuando a posteriori, in-
fletem sobre as causas para inibir abusos no desfrute da plenitude de li-
berdade de imprensa. 

[...]
É da lógica encampada pela nossa Constituição de 1988 a autorre-

gulação da imprensa como mecanismo de permanente ajuste de limites 
da sua liberdade ao sentir-pensar da sociedade civil. Os padrões de se-
letividade do próprio corpo social operam como antídoto que o tempo não 
cessa de aprimorar contra os abusos e desvios jornalísticos. Do dever de 
irrestrito apego à completude e fidedignidade das informações comuni-
cadas ao público decorre a permanente conciliação entre liberdade e 
responsabilidade da imprensa. Repita-se: não é jamais pelo temor do abu-
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so que se vai proibir o uso de uma liberdade de informação a que o pró-
prio Texto Magno do País apôs o rótulo de 'plena' (§ 1º do art. 220)”. 

No entanto, invoco, como tenho feito frequentemente, a advertência 

do saudoso processualista e magistrado Teori Albino Zavascki:

"Em direito não há lugar para absolutos" (Antecipação da tutela, 
Saraiva, 1999, 2ª ed., p. 152).

Nos litígios dessa natureza sempre será necessário sopesar o 

“interesse público” – e não o “interesse no público”, nos índices de audiência – 

na reportagem em confronto com os direitos das pessoas nela mencionadas.

No artigo “Colisão entre Liberdade de Expressão e Direitos da Per-

sonalidade. Critérios de Ponderação. Interpretação Constitucionalmente ade-

quada do Código Civil e da Lei de Imprensa”, preleciona o jurista e hoje ministro 

Luís Roberto Barroso:

“A doutrina brasileira distingue as liberdades de informação e de 
expressão, registrando que a primeira diz respeito ao direito individual de 
comunicar livremente fatos e ao direito difuso de ser deles informado; a 
liberdade de expressão, por seu turno, destina-se a tutelar o direito de 
externar ideias, opiniões, juízos de valor, em suma, qualquer manifesta-
ção do pensamento humano. Sem embargo, é de reconhecimento geral 
que a comunicação de fatos nunca é uma atividade completamente 
neutra: até mesmo na seleção dos fatos a serem divulgados há uma in-
terferência do componente pessoal.

[...]
É fora de dúvida que a liberdade de informação se insere na liber-

dade de expressão em sentido amplo, mas a distinção parece útil por 
conta de um inegável interesse prático, relacionado com os diferentes 
requisitos exigíveis de cada uma das modalidades e suas possíveis limi-
tações. A informação não pode prescindir da verdade – ainda que uma 
verdade subjetiva e apenas possível (o ponto será desenvolvido adiante) 
– pela circunstância de que é isso que as pessoas legitimamente supõem 
estar conhecendo ao buscá-la. Decerto, não se cogita desse requisito 
quando se cuida de manifestações da liberdade de expressão. De qual-
quer forma, a distinção deve pautar-se por um critério de prevalência: 
haverá exercício do direito de informação quando a finalidade da mani-
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festação for a comunicação de fatos noticiáveis, cuja caracterização vai 
repousar sobretudo no critério da sua veracidade. 

Além das expressões liberdade de informação e de expressão, há 
ainda uma terceira locução que se tornou tradicional no estudo do tema e 
que igualmente tem assento constitucional: a liberdade de imprensa. A 
expressão designa a liberdade reconhecida (na verdade, conquistada ao 
longo do tempo) aos meios de comunicação em geral (não apenas im-
pressos, como o termo poderia sugerir) de comunicarem fatos e ideias, 
envolvendo, desse modo, tanto a liberdade de informação como a de ex-
pressão.

Se de um lado, portanto, as liberdades de informação e expressão 
manifestam um caráter individual, e nesse sentido funcionam como mei-
os para o desenvolvimento da personalidade, essas mesmas liberdades 
atendem ao inegável interesse público da livre circulação de ideias, co-
rolário e base de funcionamento do regime democrático, tendo portanto 
uma dimensão eminentemente coletiva, sobretudo quando se esteja di-
ante de um meio de comunicação social ou de massa. A divulgação de 
fatos relacionados com a atuação do Poder Público ganha ainda impor-
tância especial em um regime republicano, no qual os agentes públicos 
praticam atos em nome do povo e a ele devem satisfações. A publicidade 
dos atos dos agentes públicos, que atuam por delegação do povo, é a ú-
nica forma de controlá-los.

Na verdade, tanto em sua manifestação individual, como especial-
mente na coletiva, entende-se que as liberdades de informação e de ex-
pressão servem de fundamento para o exercício de outras liberdades, o 
que justifica uma posição de preferência – preferred position – em rela-
ção aos direitos fundamentais individualmente considerados. Tal posição, 
consagrada originariamente pela Suprema Corte americana, tem sido 
reconhecida pela jurisprudência do Tribunal Constitucional espanhol e 
pela do Tribunal Constitucional Federal alemão. Dela deve resultar a ab-
soluta excepcionalidade da proibição prévia de publicações, reservando-
se essa medida aos raros casos em que não seja possível a composição 
posterior do dano que eventualmente seja causado aos direitos da per-
sonalidade. A opção pela composição posterior tem a inegável vantagem 
de não sacrificar totalmente nenhum dos valores envolvidos, realizando a 
ideia de ponderação.

[...]
Como se observa das transcrições, a chamada liberdade de im-

prensa (na verdade, dos meios de comunicação) recebeu um tratamento 
específico no art. 220. Há quem sustente, aliás, que o § 1º do artigo, ao 
afirmar que 'Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir emba-
raço...', restringe a ponderação ao julgamento dos casos concretos, a-
fastando a possibilidade de o legislador a realizar em abstrato. Segundo 
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seus defensores, a tese não importaria a negação da existência de limi-
tes imanentes, mas tão-somente afirmaria que a parte inicial do parágra-
fo proíbe a restrição legislativa, delegando essa tarefa integralmente ao 
órgão judiciário encarregado da apreciação dos conflitos concretos indi-
vidualizados. Ao exercer essa função, o órgão jurisdicional estaria – ele 
sim – adstrito às hipóteses de limitação enumeradas na parte final do 
dispositivo (incisos IV, V, X, XIII e XIV do art. 5º da própria Constituição). 

Independentemente da tese que se acaba de registrar, é evidente 
que tanto a liberdade de informação, como a de expressão, e bem assim 
a liberdade de imprensa, não são direitos absolutos, encontrando limites 
na própria Constituição. É possível lembrar dos próprios direitos da per-
sonalidade já referidos, como a honra, a intimidade, a vida privada e a i-
magem (arts. 5º, X e 220, § 1º), a segurança da sociedade e do Estado 
(art. 5º, XIII), a proteção da infância e da adolescência (art. 21, XVI); no 
caso específico de rádio, televisão e outros meios eletrônicos de comu-
nicação social, o art. 221 traz uma lista de princípios que devem orientar 
sua programação. 

Além desses limites explícitos na Constituição, há outros que po-
dem ser, com facilidade, considerados imanentes. Em relação 
à liberdade de informação, já se destacou que a divulgação de fatos re-
ais, ainda quando desagradáveis ou mesmo penosos para determina-
do(s) indivíduo(s), é o que a caracteriza. Da circunstância de destinar-se 
a dar ciência da realidade, decorre a exigência da verdade – um requisito 
interno, mais do que um limite –, já que só se estará diante de informa-
ção, digna de proteção nesses termos, quando ele estiver presente. 
Lembre-se, porém, que a verdade aqui não corresponde, nem poderia 
corresponder, a um conceito absoluto.

De fato, no mundo atual, no qual se exige que a informação circule 
cada vez mais rapidamente, seria impossível pretender que apenas ver-
dades incontestáveis fossem divulgadas pela mídia. Em muitos casos, 
isso seria o mesmo que inviabilizar a liberdade de informação, sobretudo 
de informação jornalística, marcada por juízos de verossimilhança e pro-
babilidade. Assim, o requisito da verdade deve ser compreendido do 
ponto de vista subjetivo, equiparando-se à diligência do informado, a 
quem incumbe apurar de forma séria os fatos que pretende tornar públi-
cos.

Fala-se ainda de um limite genérico às liberdades de informação e 
de expressão que consistiria no interesse público. É preciso, no entanto, 
certo cuidado com essa espécie de cláusula genérica que, historicamen-
te, tem sido empregada, com grande dissimulação, para a prática de va-
riadas formas de arbítrio no cerceamento das liberdades individuais, na 
imposição de censura e de discursos oficiais de matizes variados. Mes-
mo porque, vale lembrar que o pleno exercício das liberdades de infor-
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mação e de expressão constitui um interesse público em si mesmo, a 
despeito dos eventuais conteúdos que veiculem. O tema vale uma nota 
específica.

Quando se faz referência à necessidade de se atender ao requisito 
do interesse público no exercício da liberdade de informação e de ex-
pressão, na verdade se está cuidando do conteúdo veiculado pelo a-
gente. Isto é: procura-se fazer um juízo de valor sobre o interesse na di-
vulgação de determinada informação ou de determinada opinião. Ocorre, 
porém, que há um interesse público da maior relevância no próprio ins-
trumento em si, isto é, na própria liberdade, independentemente de 
qualquer conteúdo. Não custa lembrar que é sobre essa liberdade que 
repousa o conhecimento dos cidadãos acerca do que ocorre à sua volta; 
é sobre essa liberdade, ao menos em Estados plurais, que se deve 
construir a confiança nas instituições e na democracia. O Estado que 
censura o programa televisivo de má qualidade pode, com o mesmo ins-
trumental, censurar matérias jornalísticas 'inconvenientes', sem que o 
público exerça qualquer controle sobre o filtro que lhe é imposto.

A conclusão a que se chega, portanto, é a de que o interesse pú-
blico na divulgação de informações – reiterando-se a ressalva sobre o 
conceito já pressupor a satisfação do requisito da verdade subjetiva  é 
presumido. A superação dessa presunção, por algum outro interesse, 
público ou privado, somente poderá ocorrer, legitimamente, nas situa-
ções-limite, excepcionalíssimas, de quase ruptura do sistema. Como re-
gra geral, não se admitirá a limitação de liberdade de expressão e de in-
formação, tendo-se em conta a já mencionada preferred position de que 
essas garantias gozam”.

Na mesma linha, assinala Rui Stoco:

“A liberdade da imprensa das empresas noticiosas e dos meios de 
divulgação e de informação decorre de um princípio maior e constitucio-
nalmente assegurado, que é o da 'livre manifestação do pensamento', 
estatuído no art. 5º, IV, da Carta Magna, estabelecido como direito e ga-
rantia fundamental.

Mas o princípio escrito decorre do direito natural que o antecede, 
pois não se pode conceber o homem que não seja livre para manifestar 
seu pensamento, suas ideias, anseios e posições.

Todavia, impõe-se estabelecer o limite da notícia, de sorte que a 
divulgação deve estar contida na normalidade e na fidelidade do fato, 
pois se proíbe expressamente o abuso.

Consagrou-se, então, o entendimento de que a liberdade de im-
prensa, embora sendo garantida por preceito constitucional, não se 
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constitui em direito absoluto, devendo ser exercida com consciência e 
responsabilidade, respeitando outros valores também importantes e i-
gualmente protegidos.

A dignidade da pessoa humana deve sempre ser preservada, sob 
pena de responsabilidade e obrigação de reparar a violação e ofensa.

O abuso do direito pressupõe um direito legítimo na sua origem, 
mas desvirtuado pelo excesso, desbordando e ultrapassando os limites 
do permitido.

[...]
Significa que o direito de informar encontra limite no direito individu-

al da pessoa à imagem, à intimidade, à honra e à vida privada.
A solução prática e a perfeita interação e convivência dos preceitos 

exige de cada qual que se comporte com cautela e seriedade, pois se a 
divulgação de informação é um direito, a fidelidade ao fato, a ausência de 
excessos ou de sensacionalismo é um dever.

Não se admitem insinuações, interjeições, dubiedades, sensacio-
nalismo ou dramatização ofensiva ou perniciosa sobre fatos verdadeiros.

Condena-se e pune-se no âmbito civil tanto a notícia falsa, forjada e 
sem pertinência fática, ou seja, a notícia inexistente no plano fenomêni-
co, como a notícia verdadeira, mas travestida, desvirtuada ou divulgada 
com excesso e abuso” (Tratado de responsabilidade civil, Revista dos 
Tribunais, 2014, 10ª ed., p. 2.762/2.763).

Sobre a matéria, transcrevo, parcialmente, ementas de acórdãos do 

Superior Tribunal de Justiça:

“Ofende a intimidade e a honra, causando dano moral indenizável, 
a veiculação jornalística de reportagem, estampando 'manchete' com 
adjetivo indicativo de ofensivo juízo negativo de valor, seguida de narra-
tiva com termos de crítica sob a ótica subjetiva de fatos 'sub judice' da 
vida pessoal e de familiares, extraídos de processo judicial protegido por 
sigilo de Justiça.

[...]” (REsp n. 1.420.285, Min. Sidnei Beneti).

“1. A regra geral é a liberdade de informação. Entrementes, esta 
não é absoluta, encontrando restrições, entre outras hipóteses, na pro-
teção dos direitos da personalidade. Daí fazer-se mister a identificação 
de limites à livre manifestação da imprensa, a partir da proteção dos di-
reitos da personalidade, especialmente com fundamento na tutela da 
dignidade humana.

2. No caso, concluíram as instâncias ordinárias que o recorrente 
expôs ao conhecimento público situações desprovidas de justificativa 
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factual ou documental, além de elementos obtidos de processos que se 
encontravam resguardados pelo segredo de justiça. Descreveu o acór-
dão que as notícias aludiram à prática de crime de subtração de incapa-
zes pela recorrida, por haver supostamente fugido com a menor do País, 
insinuando o suborno de magistrado com o objetivo de alcançar tal desi-
derato. Narraram que a genitora não prestava a devida atenção à filha no 
exterior, expondo, ademais, aspectos inerentes à vida privada da recor-
rida, formulando juízo de valor negativo sobre a sua intimidade, o que 
motivou, por fim, a perda completa do contato da recorrida com sua filha, 
sendo necessário que viesse a se submeter a tratamento terapêutico. 
Além disso, as notícias tiveram como fonte apenas os depoimentos do 
pai da menor e dados obtidos na Ação de Separação Litigiosa. Dessa 
forma, nos moldes traçados no acórdão e na sentença, evidente o abuso 
no exercício do direito de informar e o consequente dever de indenizar” 
(REsp n. 1.380.701, Min. Marco Aurélio Bellizze).

“[...]
2. É assente que, no exercício do direito fundamental de liberdade 

de imprensa, havendo divulgação de informações verdadeiras e fidedig-
nas, de interesse público, não há falar em configuração de dano moral. 
Contudo, referida liberdade de informação e de manifestação do pensa-
mento não constitui direito absoluto, podendo ser relativizado quando 
colidir com o direito à proteção da honra e à imagem dos indivíduos, bem 
como quando ofender o princípio constitucional da dignidade da pessoa 
humana.

 3. Tribunal de origem que, com amparo nos elementos de convic-
ção dos autos e adotando o entendimento desta Corte Superior, consig-
nou estar configurada a lesão à honra e à imagem do magistrado, pois a 
reportagem, apesar de descrever fatos efetivamente ocorridos, veiculou 
afirmações imprecisas, abusando de recursos retóricos e que geraram 
dúvida quanto à conduta do magistrado. Impossibilidade de reexame de 
fatos e provas, ante o óbice da súmula 7/STJ.

[...]” (AgRgAgREsp n. 163.884, Min. Marco Buzzi).

“1. Consoante a jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior, 
os direitos à informação e à livre manifestação do pensamento, apesar 
de merecedores de relevante proteção constitucional, não possuem ca-
ráter absoluto, encontrando limites em outros direitos e garantias consti-
tucionais não menos essenciais à concretização da dignidade da pessoa 
humana, tais como o direito à honra, à intimidade, à privacidade e à i-
magem.

2. No desempenho da nobre função jornalística, o veículo de comu-
nicação não pode descuidar de seu compromisso ético com a veracidade 
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dos fatos narrados e, menos ainda, assumir postura injuriosa ou difama-
tória com o simples propósito de macular a honra de terceiros.

[...]” (REsp n. 1.159.903, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva).

“[...]
3. O direito à informação não elimina as garantias individuais, po-

rém encontra nelas os seus limites, devendo atentar ao dever de veraci-
dade, ao qual estão vinculados os órgãos de imprensa, pois a falsidade 
dos dados divulgados manipula em vez de formar a opinião pública, bem 
como ao interesse público, pois nem toda informação verdadeira é rele-
vante para o convívio em sociedade.

4. O veículo de comunicação somente se exime de culpa quando 
busca fontes fidedignas, exercendo atividade investigativa, ouvindo as 
diversas partes interessadas e afastando quaisquer dúvidas sérias 
quanto à verossimilhança do que divulgará.

5. Hipótese em julgamento na qual o comportamento do recorrente 
extrapolou em muito o animus narrandi, tendo por escopo nodal atingir a 
honra e a imagem do recorrido, com o agravante de se utilizar como 
subterfúgio informações inverídicas, evidenciando, no mínimo, displicên-
cia do jornalista na confirmação dos fatos trazidos pela sua fonte.

[...]” (REsp n. 1.414.004, Min. Nancy Andrighi).

“[...]
4. Os direitos à informação e à livre manifestação do pensamento 

não possuem caráter absoluto, encontrando limites em outros direitos e 
garantias constitucionais que visam à concretização da dignidade da 
pessoa humana.

5. No desempenho da função jornalística, as empresas de comuni-
cação não podem descurar de seu compromisso com a veracidade dos 
fatos ou assumir uma postura displicente ao divulgar fatos que possam 
macular a integridade moral de terceiros.

6. O Enunciado n. 531, da VI Jornada de Direito Civil do Superior 
Tribunal de Justiça assevera: 'A tutela da dignidade da pessoa humana 
na sociedade da informação inclui o direito ao esquecimento'.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem-se manifes-
tado pela responsabilidade das empresas jornalísticas pelas matérias o-
fensivas por elas divulgadas, sem exigir a prova inequívoca da má-fé da 
publicação.

[...]” (REsp n. 1.369.571, Min. Paulo de Tarso Sanseverino).

“[...]
2.1. Consoante cediço nesta Corte, inexiste ofensa à honra e ima-
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gem dos cidadãos quando, no exercício do direito fundamental de liber-
dade de imprensa, há divulgação de informações verdadeiras e fidedig-
nas a seu respeito, mormente quando exercida em atividade investigativa 
e consubstanciar interesse público.

[...]
2.2. Acórdão estadual assinalando que, no caso concreto, a pon-

deração entre a liberdade de expressão e a proteção à imagem revela, 
'de forma flagrante, os excessos praticados pela ré na veiculação da 
matéria jornalística, exibindo o nome e a imagem da autora em denúncia 
sobre a prática de nepotismo, sem, contudo, amparar-se em qualquer 
demonstração segura da ocorrência de tal prática'. Necessária a incursão 
no acervo fático probatório dos autos para suplantar tal cognição. Inci-
dência da Súmula 7/STJ.

[...]” (AgRgAgREsp n. 584.036, Min. Marco Buzzi).

“1. Inviável a análise por esta Corte Superior de suposta violação de 
dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, 
sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal 
Federal, ex vi art. 102, III, da Carta Magna.

2. A liberdade de informação/comunicação não é absoluta visto que 
deve estar calcada na verdade (dados/fatos objetivamente apurados), e o 
seu exercício há de se dar com a observância do disposto no artigo 5º, 
incisos IV, V, X, XIII e XIV da Constituição Federal que estabelece parâ-
metros ao exercício da liberdade de imprensa.

3. O interesse social inerente ao direito de informação não exime o 
jornalista de pautar-se pela verdade, dever que restou violado quando, 
de forma sensacionaIista, fazendo uso de paródia de uma conhecida 
campanha publicitária de cartão de crédito, veiculou publicação em blog 
na rede mundial de computadores com palavras e em formato capaz, por 
si só, de induzir o leitor a acreditar ser o então Presidente do Supremo 
Tribunal Federal 'comparsa' de acusado de condutas criminosas flagrado 
na Operação Satiagraha conduzida pela Polícia Federal, embora inexis-
tissem elementos fidedignos aptos a justificarem tal acusação.

4. Para o acolhimento do apelo extremo, no sentido de que o post 
teria sido veiculado a partir de notícias amplamente divulgadas à época e 
fatos considerados verídicos, seria imprescindível promover o revolvi-
mento do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no e-
nunciado nº 7 da Súmula do STJ.

5. Constitui matéria unicamente de direito examinar a alegação de 
conter a publicação mera crítica fundada acerca da atuação profissional 
do autor, sem qualquer intuito de injuriar, pois exige apenas a pondera-
ção/valoração jurídica acerca da potencialidade ofensiva da publicação e 
não o reexame do acervo fático-probatório dos autos.
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Publicação que extrapola os limites meramente informativos e opi-
nativos do ofício jornalístico, acarretando ofensa à honra e imagem do 
autor, pois, em que pese a peculiaridade do instrumento utilizado (blog), 
considerado pelo réu como 'meio de comunicação ágil, moderno, livre, 
informal e despretensioso' e de se constituir em mídia na qual a informa-
ção se dá com 'humorismo, comicidade, sarcasmo e frases espirituosas', 
a notícia, além de se apresentar como paródia de uma conhecida cam-
panha publicitária de cartão de crédito – inegavelmente utilizada para a-
trair a atenção do público –, foi veiculada na rede mundial de computa-
dores com palavras e em formato capaz, por si só, de induzir o leitor a a-
creditar ser o então Presidente do Supremo Tribunal Federal 'comparsa' 
(companheiro, cúmplice, parceiro, co-participante) de atividades crimino-
sas envolvendo banqueiro flagrado na Operação Satiagraha conduzida 
pela Polícia Federal.

Veiculação que ultrapassa as circunstâncias efetivamente conheci-
das acerca dos acontecimentos envolvendo os fatos da referida opera-
ção (Satiagraha), passando a ideia de que o 'jeitinho brasileiro e a cor-
rupção' alcançam indistintamente a todos os órgãos e poderes, servido-
res públicos e profissionais de carreira de Estado, incluído aí o guardião 
da Constituição ora litigante.

[...]” (REsp n. 1.500.676, Min. Marco Buzzi).

“1. Embora a proteção da atividade informativa extraída diretamente 
da Constituição garanta a liberdade de 'expressão, da atividade intelec-
tual, artística, científica e de comunicação, independentemente de cen-
sura ou licença' (art. 5º, inciso IX), também se encontra constitucional-
mente protegida a inviolabilidade da 'intimidade, vida privada, honra e i-
magem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano ma-
terial ou moral decorrente de sua violação' (art. 5º, inciso X).

2. Nesse passo, apesar do direito à informação e à liberdade de ex-
pressão serem resguardados constitucionalmente – mormente em épo-
cas eleitorais, em que as críticas e os debates relativos a programas po-
líticos e problemas sociais são de suma importância, até para a formação 
da convicção do eleitorado –, tais direitos não são absolutos. Ao contrári-
o, encontram rédeas necessárias para a consolidação do Estado Demo-
crático de Direito: trata-se dos direitos à honra e à imagem, ambos con-
densados na máxima constitucional da dignidade da pessoa humana.

3. O direito à informação não elimina as garantias individuais, po-
rém encontra nelas os seus limites, devendo atentar ao dever de veraci-
dade. Tal dever, ao qual estão vinculados os órgãos de imprensa, não 
deve consubstanciar-se dogma absoluto, ou condição peremptoriamente 
necessária à liberdade de imprensa, mas um compromisso ético com a 
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informação verossímil, o que pode, eventualmente, abarcar informações 
não totalmente precisas. Não se exigindo, contudo, prova inequívoca da 
má-fé da publicação.

4. No caso em julgamento, é fato público e noticiado pela mídia que 
o Deputado Federal Sandro Mabel foi absolvido de qualquer envolvi-
mento no escândalo 'mensalão' pelo Conselho de Ética da Câmara dos 
Deputados em novembro de 2005, quase um ano antes das matérias 
veiculadas na rede televisiva da recorrida. Tampouco foi denunciado pelo 
Ministério Público na propalada ação penal que tramita no Supremo Tri-
bunal Federal, sequer foi indiciado.

5. O fundamento do acórdão estadual de que não houve intenção 
do veículo de comunicação de ofender a honra e a moral do autor é 
descabido. Para ensejar indenizações do jaez desta que se ora perse-
gue, não se exige a prova inequívoca da má-fé da publicação.

Do contrário, equivaleria a prescrever a tais situações a produção 
de prova diabólica, improvável de ser produzida.

[...]” (REsp n. 1.331.098, Min. Luis Felipe Salomão).

02.02. Como é cediço, "não há falar em prova do dano moral, mas, 

sim, na prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o 

ensejam" (REsp n. 86.271, Min. Carlos Alberto Menezes Direito; REsp n. 23.575, 

Min. Cesar Asfor Rocha; REsp n. 233.076, Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira; 

REsp n. 471.159, Min. Aldir Passarinho Junior; REsp n. 261.558, Min. Carlos Al-

berto Menezes Direito; AgRgAgREsp n. 510.041, Min Sidnei Beneti).

Provado o ato ilícito, contratual ou extracontratual, competirá ao juiz 

dizer se há ou não dano moral com magnitude de modo a justificar uma com-

pensação pecuniária. Para tanto, está autorizado a aplicar “as regras de experi-

ência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece” 

(CPC, art. 335; STJ: T-4, AgRgREsp n. 810.779, Min. Maria Isabel Gallotti; T-3, 

AgRgAg n. 1.295.732, Min. Vasco Della Giustina).

Reconhecem e alertam os doutrinadores e o Superior Tribunal de 

Justiça que:

I) À configuração do dano moral “não basta qualquer contrariedade, 

desconforto, mágoa, irritação ou aborrecimento, sob pena de ensejar a sua ba-
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nalização. Só pode ser considerado como tal a agressão que atinja o sentimento 

pessoal de dignidade, que, fugindo à normalidade, cause sofrimento, vexame e 

humilhação intensos, alteração do equilíbrio psicológico do indivíduo, duradoura 

perturbação emocional, tendo-se por paradigma não o homem frio e insensível, 

tampouco o de extrema sensibilidade, mas sim a sensibilidade ético-social co-

mum” (Sérgio Cavalieri Filho, Visão constitucional do dano moral, Revista Cida-

dania e Justiça, n. 06, 1º sem./1999, p. 206/211; Carlos Roberto Gonçalves, 

Responsabilidade civil, Saraiva, 2014, 15ª ed., p. 500/501; Rui Stoco, Tratado de 

responsabilidade civil, RT, 2001, 5ª ed., p. 1.381).

II) “Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados 

estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à 

honra e à dignidade do autor” (T-3, REsp n. 1.329.189, Min. Nancy Andrighi; T-4, 

AgRgREsp n. 1.470.844, Min. Marco Buzzi; T-3, REsp n. 1.399.931, Min. Sidnei 

Beneti; T-4, REsp n. 1.232.661, Min. Maria Isabel Gallotti; T-1, AgRgREsp n. 

429.361, Min. Olindo Menezes; T-2, AgRgAgREsp n. 478.417, Min. Herman 

Benjamin).

III) Há fatos que, por si mesmos, revelam o dano moral (damnum in 

re ipsa).

A toda evidência, tenho que viola o princípio da dignidade da pes-

soa humana a exposição – em programa de televisão que tem por foco, primor-

dialmente, aspectos da atividade policial e da criminalidade em Florianópolis – de 

fotografia de menor de idade, falecido durante a ocorrência do fato noticiado, a-

tribuindo-lhe o repórter apresentador a pecha de “vagabundo” e afirmando que 

“bandido não tem idade”, que “local de bandido é na cadeia”.

A matéria jornalística, portanto, mostrou-se ofensiva à honra dos 

genitores do adolescente em questão. 

Como anotado por Rui Stoco, houve “sensacionalismo ou dramati-

zação ofensiva ou perniciosa sobre fatos verdadeiros”.
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03. A lei não estabelece critérios objetivos para a quantificação pe-

cuniária do dano moral. O Código Civil limita-se a dispor:

“Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.
Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravi-

dade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indeni-
zação.

Art. 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento 
danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de 
sua culpa em confronto com a do autor do dano”.

“Art. 953. A indenização por injúria, difamação ou calúnia consistirá 
na reparação do dano que delas resulte ao ofendido.

Parágrafo único. Se o ofendido não puder provar prejuízo material, 
caberá ao juiz fixar, equitativamente, o valor da indenização, na confor-
midade das circunstâncias do caso”.

Ao juiz é cometida “a penosa tarefa de dosar a indenização, por-

quanto haverá de ser feita em dinheiro, para compensar uma lesão que, por sua 

própria natureza, não se mede pelos padrões monetários” (Humberto Theodoro 

Júnior, Alguns aspectos da nova ordem constitucional sobre o direito civil, RT 

662/7-17).

Cabe-lhe atentar que “deve traduzir-se em montante que represente 

advertência ao lesante e à sociedade de que não se aceita o comportamento 

assumido, ou o evento lesivo advindo. Consubstancia-se, portanto, em importân-

cia compatível com o vulto dos interesses em conflito, refletindo-se, de modo ex-

pressivo, no patrimônio do lesante, a fim de que sinta, efetivamente, a resposta 

da ordem jurídica aos efeitos do resultado lesivo produzido. Deve, pois, ser 

quantia economicamente significativa, em razão das potencialidades do patri-

mônio do lesante” (Carlos Alberto Bittar, Reparação civil por danos morais, RT, 

1999, 3ª ed., p. 233; Maria Helena Diniz, Curso de direito civil brasileiro: respon-

sabilidade civil, Saraiva, 2016, 30ª ed., p. 131; Américo Luís Martins da Silva, 

Dano moral e sua reparação civil, RT, 2012, 4ª ed., p. 456/462).

Em 27.08.2014, ao julgar sob o rito do art. 543-C do Código de 
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Processo Civil o Recurso Especial n. 1.374.284, decidiu a Segunda Seção do 

Superior Tribunal de Justiça:

“Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o 
arbitramento seja feito caso a caso e com moderação, proporcionalmente 
ao grau de culpa, ao nível socioeconômico do autor, e, ainda, ao porte da 
empresa, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e ju-
risprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e bom 
senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de 
modo que, de um lado, não haja enriquecimento sem causa de quem re-
cebe a indenização e, de outro, haja efetiva compensação pelos danos 
morais experimentados por aquele que fora lesado” (Min. Luis Felipe 
Salomão).

Nesta data, o quantum da condenação (R$ 20.000,00), corrigido, 

como se verá, da data da sentença e de acordo com a variação do Índice Nacio-

nal de Preços ao Consumidor – INPC, corresponde a aproximadamente R$ 

29.000,00 (vinte e nove mil reais).

04. Na condenação pecuniária relativa a dano moral resultante de 

ilícito extracontratual os juros de mora fluem do evento danoso (STJ: CE, Súmula 

54; T-1, REsp n. 771.926, Min. Denise Arruda; T-2, REsp n. 489.439, Min. João 

Otávio de Noronha; T-2, REsp n. 768.992, Min. Eliana Calmon); a correção mo-

netária “incide desde a data do arbitramento” (STJ: CE, Súmula 362).

Equivocou-se a eminente magistrada ao definir a data “dos fatos” 

como termo inicial da correção monetária.

05. Afirma a ré que os honorários advocatícios devem ser reduzi-

dos, “levando-se em conta a pouca complexidade da matéria” e que “sequer teve 

audiência”.

Harmoniza-se com os parâmetros legais (CPC, art. 85, §§ 1º e 2º) e 

com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (CPC, art. 8º) o arbi-

tramento dos honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) da condenação.
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06. À vista do exposto, dou provimento parcial ao recurso da ré, tão 

somente para que a correção monetária incida a partir da data do arbitramento, e 

nego provimento àquele dos autores.
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