
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.021.688 - RJ (2008/0003244-0)
  

RELATOR : MINISTRO MASSAMI UYEDA
R.P/ACÓRDÃO : MINISTRO SIDNEI BENETI
RECORRENTE : EDITORA ABRIL S/A 
ADVOGADOS : ANTÔNIO AUGUSTO ALCKMIN NOGUEIRA    

ALEXANDRE FIDALGO E OUTRO(S)
RECORRIDO : EDMUNDO ALVES DE SOUZA NETO 
ADVOGADO : LUIZ ROBERTO LEVEN SIANO E OUTRO(S)

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 
DANOS MORAIS. ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE 
CIVIL. INOCORRÊNCIA. LEI 5.250/67 (LEI DE 
IMPRENSA). ABSOLVIÇÃO CRIMINAL COM REFLEXOS 
CIVIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PUBLICAÇÃO DE 
REPORTAGEM EM REVISTA DE GRANDE CIRCULAÇÃO. 
INEXISTÊNCIA DE DANO EXTRAPATRIMONIAL NA 
ESPÉCIE. LIBERDADE DE INFORMAÇÃO. FATO 
PÚBLICO E  NOTÓRIO. UTILIZAÇÃO DE EPÍTETO 
(ANIMAL). POLISSÊMICO. POSSIBILIDADE. 
VALORAÇÃO DE PROVAS. SÚMULA 7. NÃO 
INCIDÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 
PROVIMENTO.

I. No caso em exame, não se trata  de reexame de prova, isto é, 
de motivos de conhecimento dos fatos em que se funda o 
reconhecimento de dano moral e uso da imagem, visto que os 
fatos são absolutamente certos, mas sim de valoração jurídica.

II. A imagem exposta ja havia resultado, evidentemente, em 
positivas vantagens, inclusive patrimoniais, no decorrer da 
carreira do atleta, com a contra-partida, contudo, da abertura de 
caminho para a negativa exposição, dado o caráter polissêmico 
da expressão. Logo, no caso, não se tem acréscimo negativo à 
matéria, mas, sim, a simples transposição de qualificação já 
antes criada, consentida e usufruída, posta à receptividade e ao 
debate da opinião pública. Em verdade, a imagem estampada, 
subsumiu-se no geral caráter visivelmente informativo e 
educativo da matéria a respeito de acidentes de veículos, ainda 
que desagradando ao Autor e a quem mais negativamente 
lembrado.

III. No caso concreto, declarada pela justiça penal a não 
caracterização dos crimes considerados contra a honra, inexistirá 
o ilícito civil correspondente, salvo se a absolvição decorrer de 
insuficiência de provas.
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IV. Nos termos dos dispositivos legais invocados pelo Autor, 
responde por danos morais e à imagem quem cause dano. No 
entanto, não houve, no caso, dano causado ao autor, mas 
tecnicamente, simples incômodo ou desconforto pela exposição 
do lado negativo da figura pública. Portanto, não há o que 
indenizar ao autor.

V. Recurso Especial provido, julgando-se improcedente a ação, 
nos exatos termos, inclusive quanto à sucumbência da sentença.

                                                                                                         
                                      

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima 

indicadas, prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Sidnei 

Beneti, divergindo do voto do Sr. Ministro Relator, no que foi acompanhado pelos Srs. 

Ministros Vasco Della Giustina e Paulo Furtado, acordam os Ministros da Terceira 

Turma do Superior Tribunal de Justiça, por maioria, dar provimento ao recurso 

especial para julgar improcedente a ação, vencido o Sr. Ministro Massami Uyeda. 

Designado Relator o Sr. Ministro Sidnei Beneti. 

Ausente, justificadamente, a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 23 de junho de 2009(Data do Julgamento)

Ministro SIDNEI BENETI 
Relator
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.021.688 - RJ (2008/0003244-0)
  

RELATOR : MINISTRO MASSAMI UYEDA
RECORRENTE : EDITORA ABRIL S/A 
ADVOGADOS : ANTÔNIO AUGUSTO ALCKMIN NOGUEIRA    

ALEXANDRE FIDALGO E OUTRO(S)
RECORRIDO : EDMUNDO ALVES DE SOUZA NETO 
ADVOGADO : LUIZ ROBERTO LEVEN SIANO E OUTRO(S)

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO MASSAMI UYEDA (Relator): 

Cuida-se de recurso especial interposto pela EDITORA ABRIL S/A, 
fundamentado no artigo 105, III, "a" e "c", da Constituição Federal em que se alega 
violação dos artigos 128, 295, parágrafo único, 333, I, 460, 515 e 535 do Código de 
Processo Civil; 27, VIII, da Lei n. 5.250/67; e 20, 884, 885, 886 e 944 do Código 
Civil, além de dissídio jurisprudencial.

Os elementos dos autos dão conta de que EDMUNDO ALVES DE 
SOUZA NETO, ora recorrido, ajuizou ação de indenização contra a EDITORA 
ABRIL S/A, ora recorrente, objetivando o ressarcimento dos danos à sua honra e à 
sua imagem suportados, além dos valores auferidos indevidamente com o uso de 
sua imagem, decorrentes da reportagem publicada pela empresa-ré de jornalismo 
na "Revista Veja" n. 1.619, em que foi estampada, em sua capa, a manchete com 
sua foto e a expressão "Animais no volante - Casos como o do jogador Edmundo 
mostram o que a justiça pode fazer contra a barbárie do trânsito".

O r. Juízo de Direito da 30ª Vara Cível da Capital - Comarca do Rio 
de Janeiro, após anotar que a alcunha de "animal" conferida pela imprensa 
esportiva ao autor da ação, jogador de futebol nacionalmente conhecido, 
notabilizou-se em razão do excelente desempenho de sua atividade esportiva, bem 
como de "incompreensíveis momentos de explosão de raiva ou má conduta", 
reputando serem notórios tais fatos,  julgou a demanda improcedente, sob o 
argumento de que, "não tendo havido deturpação ou manipulação dos fatos, na 
medida em que a matéria apenas consignou os fatos que envolveram o acidente 
provocado pelo autor que culminou na morte de três pessoas e em sua condenação 
por sentença confirmada pelo Tribunal de Justiça, não há que se falar em direito à 
indenização, vez que a conduta do Autor, nesse episódio, foi fielmente retratada na 
matéria" (fls. 1036/1044).

Irresignado, EDMUNDO ALVES DE SOUZA NETO interpôs recurso 
de apelação, ao qual o egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 
conferiu parcial provimento para condenar a empresa-ré, EDITORA ABRIL S/A, ao 
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00 (vinte cinco 
mil reais) e, pelos danos à imagem, no valor de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), 
corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais a partir da citação. O 
Tribunal a quo condenou a empresa-ré, ainda, a título de retratação e exercício de 
"direito de resposta" do autor, a publicar o acórdão na 1ª edição da Revista Veja, na 
íntegra, em suas páginas interiores, após o seu trânsito em julgado (fls. 1153/1171). 
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O acórdão recorrido restou assim ementado:

"DANO MORAL - PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA 
OFENSIVA, COM UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE IMAGEM NÃO 
AUTORIZADA E FORA DE CONTEXTO EM CAPA DE REVISTA DE 
GRANDE CIRCULAÇÃO NACIONAL E EM "OUTDOORS" - 
SENSACIONALISMO E ABUSO DO DEVER DE INFORMAR - 
DETURPAÇÃO DA REPORTAGEM, TRANSFORMADA EM 
ESCÁRNIO DA IMAGEM DO AUTOR, CUJA CONDUTA JÁ VEM 
SENDO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS CÍVEIS E CRIMINAIS 
PRÓPRIAS - PROCEDÊNCIA - CONJUNTO PROBATÓRIO DOS 
AUTOS FAVORÁVEL ÀS ALEGAÇÕES CONSTANTES DA INICIAL 
- FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE ACORDO COM O NÍVEL 
SOCIAL DO OFENDIDO E A CAPACIDADE ECONÔMICA DA 
OFENSORA - DIREITO DE RESPOSTA EM FORMA DE 
RETRATAÇÃO COM A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO NO MESMO 
VEÍCULO JORNALÍSTICO - PROVIMENTO PARCIAL AO 
RECURSO DO AUTOR - REFORMA DA SENTENÇA.

1. O fato de o autor ter se envolvido em acidente fatal de 
repercussão na mídia e considerado culpado nas ações cíveis e 
criminais próprias, não lhe retira a proteção constitucional à sua 
imagem e à sua honra, que não podem servir ao bel-prazer das 
empresas jornalísticas, que têm sua atividade limitada pela 
Constituição Federal e pela Lei de imprensa. 

2. A utilização de fotografia não autorizada e fora de contexto 
maculou a reportagem, inicialmente de caráter educativo, 
transformando-a em publicação sensacionalista e ofensora à 
dignidade humana.

3. Recurso a que se dá provimento parcial para condenar a empresa 
jornalística ao pagamento de indenização por danos Morais em valor 
fixo, atendendo às peculiaridades das partes e do caso, bem como à 
publicação do acórdão como forma de exercício de "Direito de 
Resposta", legalmente previsto. 

4. Sentença reformada para julgar parcialmente procedente o pedido 
do Autor, com ônus sucumbenciais para a Ré, face à decadência em 
parte mínima do pedido inicial"

Opostos embargos de declaração pela EDITORA ABRIL S/A, o 
Tribunal de origem os acolheu parcialmente para que "a condenação aos danos 
gerados à imagem do autor seja fixada na proporção de 10% da tiragem da revista 
cuja publicação ofensiva foi veiculada, a ser apurado em liquidação de sentença" 
(fls. 1181/1184).

Busca a recorrente, EDITORA ABRIL S/A, a reforma do r. decisum, 
sustentando, preliminarmente, negativa de prestação jurisdicional, a despeito da 
oposição dos embargos de declaração. Aduz, ainda, que o Tribunal de origem, ao 
condená-la ao pagamento pelos danos materiais, não deduzidos na petição inicial e 
tampouco na apelação, procedeu a julgamento extra petita. 

No mérito, aduz que, em se tratando de matéria jornalística 
inspirada no interesse público, albergada "no artigo 27, VIII, da lei n. 5.250/67, que 
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regula os preceitos constitucionais que tratam da liberdade de expressão, do livre 
exercício da imprensa, independentemente de censura e dos artigos que tratam dos 
direitos de personalidade" , não há falar em dever de indenizar. Anota, ainda, que a 
condenação  imposta denota inequívoca desproporção na mensuração da extensão 
do dano e a gravidade da culpa. Afirma, ainda, que as expressões "animal" ou 
"animais", utilizadas na matéria, já foram valoradas pelo Poder Judiciário, em sede 
de ação criminal, onde se afastou a ofensividade destas em relação ao recorrido. 
Assevera que o recorrido não produziu prova acerca da referida ofensividade, bem 
como da veiculação da revista por meio de outdoors. Anota, ainda, ser dispensável 
a autorização para o uso da imagem do recorrido, já que sua utilização deu-se para 
ilustrar reportagem de inequívoco interesse público. Pugna, por fim, pela redução da 
condenação que lhe fora imposta. 

O recorrido apresentou contra-razões às fls. 1334/1374.

É o relatório.
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.021.688 - RJ (2008/0003244-0)
  

EMENTA

RECURSO ESPECIAL - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO 
JURISDICIONAL - NÃO OCORRÊNCIA - JULGAMENTO EXTRA 
PETITA - NÃO VERIFICAÇÃO - ABUSO NO EXERCÍCIO DA 
LIBERDADE DE EXPRESSÃO - DEVER DE INDENIZAR - 
OCORRÊNCIA - RESPONSABILIDADE CIVIL INDEPENDENTE DA 
CRIMINAL - OBSERVÂNCIA - DANO MORAL DECORRENTE DOS 
DANOS CAUSADOS À HONRA E À IMAGEM DO RECORRIDO - 
QUANTUM QUE NÃO SE REVELA EXORBITANTE - REPARAÇÃO 
PATRIMONIAL DECORRENTE DA UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO 
USO DA IMAGEM - POSSIBILIDADE - ADOÇÃO DE CRITÉRIO 
QUE ATENDA À RAZOABILIDADE E IMPEÇA O 
ENRIQUECIMENTO INDEVIDO - NECESSIDADE - PUBLICAÇÃO 
DE RELATO DOS FATOS E DO DESFECHO DA LIDE NO 
PERIÓDICO, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO - POSSIBILIDADE 
- FORMA DE RECOMPOSIÇÃO DOS DANOS SUPORTADOS - 
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I - A liberdade de expressão deverá ser exercida sem violar direitos 
inerentes à personalidade, como a honra e a imagem de quem quer 
que seja, sob pena de responsabilização civil pelos danos 
decorrentes de tal conduta;

II - A empresa de jornalismo, ao empregar o vocábulo "animal" ou 
"animais", notória alcunha conferida ao ora recorrido pela imprensa 
esportiva, conferindo-lhe conotação ambígua no título da matéria, e 
ao utilizar imagem daquele, sem sua autorização, em contexto 
diverso e depreciativo, propiciou inequivocamente abalo à honra e à 
imagem daquele, acarretando-lhe, por conseguinte, a obrigação de 
reparar os danos causados;

III - Afastado pela Justiça Criminal o crime tipificado no artigo 22 da 
Lei de Imprensa (Lei n. 5.250/67) imputado ao autor da matéria 
jornalística, não há qualquer óbice para que aquele que se considere 
prejudicado pela veiculação da matéria jornalística pleiteie perante a 
Justiça Cível a reparação civil pelos danos morais e materiais dela 
decorrentes;

IV -   O dano à imagem, decorrente de sua inserção em contexto 
depreciativo, além de ensejar reparação extrapatrimonial, poderá, se 
demonstrado que a utilização indevida da imagem de alguém 
propiciou algum ganho, um enriquecimento indevido à outrem, 
acarretar a reparação de caráter patrimonial;

V -  A reparação patrimonial decorrente da utilização indevida da 
imagem, na espécie, deve perscrutar o quanto que a empresa de 
jornalismo lucrou a mais do que normalmente lucraria com a 
utilização indevida da imagem do recorrido. Como medida de justiça, 
tem-se que a base de cálculo deve levar em consideração dois 
parâmetros: i) a efetiva vendagem da revista na semana em que se 

Documento: 892982 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 01/07/2009 Página  6 de 43



 

 

Superior Tribunal de Justiça

deu a veiculação da imagem do recorrido, e ii) a média de 
vendagem das semanas imediatamente anterior e posterior;

VI - A despeito da absoluta inaplicabilidade de qualquer preceito 
constante da Lei de Imprensa, em face de sua não recepção pela 
Constituição Federal/88, nos termos declarados pela Suprema 
Corte, de modo algum, com tal declaração, estabeleceu-se um 
vácuo normativo.  
 

VII - O ordenamento jurídico vigente, encampado e norteado pela 
Constituição Federal, em que há expressa proteção ao direito de 
resposta (esta proporcional ao agravo), prevê, na sua legislação 
civil, o dever de reparar decorrente de ato ilícito, este entendido 
como aquele que causa prejuízo a outrem. É de se reconhecer, 
portanto, por meio de uma interpretação extensiva, que o direito de 
resposta está respaldado no Código Civil de 2002.

VIII - Especificamente no caso dos autos, tem-se não se mostrar 
razoável, contudo, a publicação do inteiro teor do acórdão recorrido 
de nove laudas no periódico, sendo certo que a publicação, na 
revista, de breve relato dos fatos e do desfecho da lide, a ser 
redigido e especificado pelo r. Juízo da liquidação de sentença, após 
o trânsito em julgado, bem atende ao escopo da recomposição 
outrora exposto;

IX - Recurso parcialmente provido.

VOTO VENCIDO

O EXMO. SR. MINISTRO MASSAMI UYEDA (Relator): 

O inconformismo recursal merece prosperar, em parte.

Com efeito.

Assinala-se, inicialmente, que não há falar em ofensa ao artigo 535, 
II, do CPC, pois todas as questões suscitadas pela recorrente foram solucionadas à 
luz da fundamentação que pareceu adequada ao caso concreto. É entendimento 
assente que o órgão judicial, para expressar sua convicção, não precisa mencionar 
todos os argumentos levantados pelas partes, mas, tão-somente, explicitar os 
motivos que entendeu serem suficientes à composição do litígio.  

Nos termos relatados, constata-se que o Tribunal de origem 
reformou a sentença de improcedência, para condenar a empresa-ré, EDITORA 
ABRIL S/A, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 
25.000,00 (vinte cinco mil reais) e, pelos danos à imagem, no valor de R$ 50.000,00 
(cinqüenta mil reais), corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais a partir 
da citação. 

A EDITORA ABRIL S/A, objetivando, dentre outros, um aclaramento 
do julgado quanto aos motivos que justificariam o arbitramento do dano à imagem 
em R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), opôs os competentes embargos de 
declaração.
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O Tribunal de origem, ao seu turno, por entender que o acórdão 
prolatado merecia maior aclaramento, acolheu, parcialmente, os embargos de 
declaração opostos para determinar que a reparação do dano à imagem não seja 
fixada em R$ 50.000,00, mas sim "na proporção de 10% da tiragem da revista cuja 
publicação ofensiva foi veiculada, a ser apurado em liquidação de sentença". 

Portanto, vê-se que o Tribunal de origem decidiu a lide, com o 
enfrentamento das questões ao seu juízo submetidas, segundo seu convencimento, 
de forma fundamentada, concluindo, assim, por condenar a ora recorrente a pagar 
R$ 25.000,00 (vinte cinco mil reais) pelos danos morais e o valor equivalente a 10% 
da tiragem da revista cuja publicação ofensiva foi veiculada, em razão do uso, sem 
autorização, da imagem do recorrido. A empresa jornalística restou condenada, 
ainda, a publicar o acórdão, após seu trânsito em julgado.

Não subsiste, ainda, a alegação aduzida pela ora recorrente, 
EDITORA ABRIL S/A, no sentido de que o Tribunal de origem teria incorrido em 
julgamento extra petita , ao conferir ao recorrido o ressarcimento patrimonial 
decorrente do uso indevido de sua imagem.

Impende considerar que a delimitação dos pedidos constantes da 
petição inicial deve ser norteada por uma interpretação lógico-sistemática de toda a 
exposição dos fatos e fundamentos de direito, e não, simplesmente, considerar 
apenas aqueles constantes de capitulação própria (ut REsp 284.480/RJ, relator Min. 
Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ. 12.12.2000).

In casu , constata-se que o recorrido, EDMUNDO ALVES DE 
SOUZA NETO, expressamente deduziu pedido de indenização referente ao 
locupletamento indevido auferido pela empresa de jornalismo, ora recorrente, pelo 
uso, sem autorização, de sua imagem, sugerindo para tanto, inclusive, que a 
quantificação se dê sobre o faturamento da revista em que se deu a veiculação da 
matéria nesta ação rechaçada. É o que se denota do seguinte excerto da petição 
inicial: 

"[...]  Logo, o Autor espera o reconhecimento de seu pedido de 
reparação de dano material, moral e à imagem e reparação 
proporcional ao agravo e capaz de desencorajar a Ré a repetir com 
o Autor ou com qualquer outro cidadão a mesma ou semelhante 
ofensa. [...] O critério de tiragem da revista é medida justa, eficaz e 
que vem sendo adotada nas Cortes pelo abuso de comunciação 
[Vide AC 184221 - 1/1993 e AP. 253.842-1/1996 do TJSP]  Além 
disso, ao se utilizar de retrato sem autorização do Autor a Ré 
apropriou-se indevidamente de valor econômico. Esta atuação, 
lesando interesse do Autor, violou dever genérico de conduta, 
configurando enriquecimento sem justa causa, em prejuízo alheio. A 
conseqüência jurídica imposta pela Lei é a obrigação de indenizar 
'ipse literes', conforme decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo 
AC 120469 1 DE 25/04/90"  (fl. 35/36). 

É, portanto, desinfluente para tal verificação, que o requerimento 
não tenha sido veiculado na capitulação "dos pedidos".

Ressalte-se, outrossim, que tal pretensão fora novamente 
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encampada pelo recorrido em sede de recurso de apelação (fls. 1085/1121), não 
havendo, portanto, falar em julgamento extra petita perpetrado pelo Tribunal a quo.

Superadas as preliminares deduzidas pela ora requerente, passa-se 
a sopesar, inicialmente, a alegação de inexistência de excesso, no exercício da 
liberdade de expressão, apto a ensejar o dever de reparar, e, posteriormente, se 
reconhecida a existência, ponderar se a extensão da indenização cominada pelo 
Tribunal a quo observou ou não os critérios de razoabilidade e equidade exigidos 
por lei.

Não se olvida que a preservação da liberdade de expressão é 
essencial ao Estado que se reputa democrático, devendo-se, por isso, propiciar à 
imprensa, que desempenha a relevante função social de informar, dentre outras, 
uma atuação independente, sem censura. No entanto, tal liberdade deverá ser 
exercida sem violar direitos inerentes à personalidade, como a honra e a imagem, 
de quem quer que seja, sob pena de responsabilização civil pelos danos 
decorrentes de tal conduta. Como princípio basilar e norteador do Estado 
Democrático de Direito, a dignidade da pessoa humana, quando se apresente 
conflitante com tal direito, deve preponderar.

É certo, assim, que a liberdade de expressão, direito legal e 
constitucionalmente protegido, não detém prevalência absoluta quando em 
confronto aparente com direitos da personalidade de terceiros, da mesma forma 
resguardados. 

Aliás, nesse sentido, oportuno trazer a lume o escólio do Professor 
Luís Roberto Barroso, que, sobre a questão, assim se posiciona:

" [...] os direitos de terceiros são hoje o grande limitador da liberdade 
de expressão. Sendo assim, e cabendo ao Judiciário a tutela de 
qualquer direito ameaçado ou lesionado, o Poder Judiciário se 
transformou no grande foro de debate e decisão no que diz respeito 
às limitações possíveis da liberdade de expressão. José Henrique 
Rodrigues Torres registrou, com propriedade:

'(...) Qualquer restrição à liberdade de informação jornalística deve 
ter embasamento no próprio texto constitucional. (...) E a 
Constituição Federal dá ao Poder Judiciário, com absoluta 
exclusividade, o poder de controlar os abusos da liberdade de 
informação jornalística, bem como os abusos da atuação de 
qualquer outra instituição, ou mesmo Poder, mediante o exercício da 
jurisdição. (...) Assim, quando surge um conflito de interesses 
envolvendo a imprensa com a sua liberdade de informação 
jornalística de um lado e o cidadão com seus direitos civis e 
constitucionais do outro lado, cabe ao Poder Judiciário compor tal 
conflito'. Poderá o Judiciário, portanto, mediante provocação do 
interessado e assegurado o devido processo legal, restringir a 
liberdade de expressão tendo em vista a necessidade de proteger o 
direitos constitucionais acima referidos" (Barroso, Luís Roberto, 
Temas de Direito Constitucional, Tomo I, 2ª Edição, Ed. Renovar, 
Rio de Janeiro - 2006, p. 372/373)

Na espécie, verifica-se que o Tribunal de origem, com base nos 
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elementos fático-probatórios reunidos nos autos, concluiu que a EDITORA ABRIL 
S/A, ao veicular reportagem publicada na "Revista Veja" n. 1.619, em que foi 
estampada, em sua capa, a manchete com a foto do ora recorrido e a expressão 
"Animais no volante - Casos como o do jogador Edmundo mostram o que a justiça 
pode fazer contra a barbárie do trânsito", desbordou da liberdade de expressão. 

É, aliás, o que se extrai do seguinte excerto do acórdão recorrido:

"A própria matéria muito bem expressou que o acidente envolvendo 
o Autor já foi trágico o suficiente para pesar-lhe a consciência para o 
resto de sua vida - "... É uma tragédia pessoal para o ex-jogador, da 
mesma forma que para Edmundo..." (fls. 96 verso) -, ou seja, os 
seus redatores tinham plena ciência de que a sua narrativa deveria 
se limitar à linguagem referencial, pois o mérito das causas e 
conseqüências do acidente já estavam sendo apreciados pelas 
Instâncias competentes. Contudo, ao intitularem a reportagem com o 
trocadilho já referido - 'Efeito Animal' - a ao utilizarem a imagem sem 
autorização do Autor, fora de contexto, assumiram o risco de 
causarem o dano moral passível de reparação e de ultrapassarem 
os limites constitucionais e legais à 'liberdade de imprensa".

Bem de ver, assim, que a empresa de jornalismo, ao empregar o 
vocábulo "animal" ou "animais", notória alcunha conferida ao ora recorrido pela 
imprensa esportiva, conferindo-lhe conotação ambígua no título da matéria, e ao 
utilizar imagem daquele, sem sua autorização, em contexto diverso e depreciativo, 
propiciou inequivocamente abalo à honra e à imagem daquele, acarretando-lhe, por 
conseguinte, a obrigação de reparar os danos causados.

 Sem respaldo legal, ainda, mostra-se a alegação de que a 
ofensividade da matéria jornalística já teria sido apurada pela Justiça Criminal, em 
que restou definitivamente afastada. Isso porque a responsabilidade civil é 
independente da criminal, conforme preceitua o artigo 935 do Código Civil, sendo 
certo que, afastado pela Justiça Criminal o crime tipificado no artigo 22 da Lei de 
imprensa (Lei n. 5.250/67), imputado ao autor da matéria jornalística, não há 
qualquer óbice para aquele que se considere prejudicado pela veiculação da 
matéria jornalística pleiteie, perante a Justiça Cível, a reparação civil pelos danos 
morais e materiais dela decorrentes. 

Reconhecida a obrigação de indenizar, passa-se a analisar a 
alegação de desproporção na mensuração da extensão do dano e a gravidade da 
culpa pelo Tribunal a quo, que condenou a ora recorrente, repisa-se, a pagar R$ 
25.000,00 (vinte cinco mil reais) pelos danos morais e o valor equivalente a 10% da 
tiragem da revista na qual a publicação ofensiva foi veiculada, em razão do uso, 
sem autorização, da imagem do recorrido, bem como a publicar o acórdão no 
periódico em que foi veiculada a matéria ofensiva, após seu trânsito em julgado. 

Em referência à indenização pelos danos extrapatrimoniais, 
necessário se faz tecer algumas considerações acerca da individualização dos 
direitos da personalidade tidos por violados, das possíveis formas de reparação e da 
quantificação arbitrada pelo Tribunal de origem.

Sinteticamente, pode-se conceituar o dano moral como sendo a 
infringência, a ofensa aos direitos inerentes à personalidade do indivíduo. A doutrina 
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subdivide os direitos inerentes à personalidade em direitos à integridade física, 
como o direito à vida, ao próprio corpo, ao cadáver, e em direitos à integridade 
moral, como o direito à honra, à moral, à imagem, à liberdade, à intimidade e ao 
nome. 

Especificamente no que se refere aos danos à honra e à imagem, 
direitos do recorrido reconhecidamente atingidos no caso dos autos, constata-se 
que o Tribunal de origem, de forma individualizada, arbitrou um valor pecuniário 
para o dano moral e outro para o dano à imagem, sob o enfoque patrimonial 
(valores recebidos pela utilização indevida da imagem).

Em relação à ofensa da honra do indivíduo, assinala-se ser possível 
identificar, dependendo do contexto no qual se efetivou, nos dizeres da Profª Maria 
Helena Diniz, abalo psíquico de ordem subjetiva, "o qual designa o sentimento da 
própria dignidade moral, nascido da consciência de nossas virtudes ou de nosso 
valor moral, isto é, a honra em sentido estrito", e de ordem objetiva, "representado 
pela estimação que outrem faz de nossas qualidades morais e de nosso valor social, 
indicando a boa reputação moral e profissional que pode ser afetada pela injúria, 
calúnia ou difamação" (Diniz, Maria Helena. Dicionário jurídico , v. 2, São Paulo, 
Saraiva, 1998, p. 738.). Referidos gravames restaram nitidamente reconhecidos 
pelo Tribunal de origem.

Em relação ao dano à imagem, decorrente de sua inserção em 
contexto depreciativo, conforme restou consignado pelo Tribunal a quo, assinala-se 
que, além de ensejar reparação extrapatrimonial, poderá, se demonstrado que a 
utilização indevida da imagem de alguém propiciou algum ganho, um 
enriquecimento indevido à outrem, acarretar a reparação de caráter patrimonial.

Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

"DIREITO AUTORAL. DIREITO À IMAGEM. PRODUÇÃO 
CINEMATOGRÁFICA E VIDEOGRÁFICA. FUTEBOL. GARRINCHA 
E PELÉ. PARTICIPAÇÃO DO ATLETA. UTILIZAÇÃO ECONÔMICA 
DA CRIAÇÃO ARTÍSTICA, SEM AUTORIZAÇÃO. DIREITOS 
EXTRAPATRIMONIAL E PATRIMONIAL. LOCUPLETAMENTO. 
FATOS ANTERIORES ÀS NORMAS CONSTITUCIONAIS 
VIGENTES. PREJUDICIALIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 
DOUTRINA. DIREITO DOS SUCESSORES À INDENIZAÇÃO. 
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

I - O direito à imagem reveste-se de duplo conteúdo: moral, porque 
direito de personalidade; patrimonial, porque assentado no princípio 
segundo o qual a ninguém é lícito locupletar-se à custa alheia. 

II - O direito à imagem constitui um direito de personalidade, 
extrapatrimonial e de caráter personalíssimo, protegendo o interesse 
que tem a pessoa de opor-se à divulgação dessa imagem, em 
circunstâncias concernentes à sua vida privada.

III - Na vertente patrimonial o direito à imagem protege o interesse 
material na exploração econômica, regendo-se pelos princípios 
aplicáveis aos demais direitos patrimoniais.

IV - A utilização da imagem de atleta mundialmente conhecido, com 
fins econômicos, sem a devida autorização do titular, constitui 
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locupletamento indevido ensejando a indenização, sendo legítima a 
pretensão dos seus sucessores. (REsp 74473/RJ, Relator Ministro 
Sálvio de Figueiredo Teixeira, Data do Julgamento 23/02/1999) . 

Vê-se, de plano, que a reparação extrapatrimonial no valor R$ 
25.000,00 (vinte e cinco mil reais), referentes ao dano moral, este compreendido o 
dano à honra e à imagem, em seu aspecto extrapatrimonial, suportado pelo ora 
recorrente, não se revela exorbitante, a considerar as peculiaridades do caso 
concreto, bem delineadas pelo Tribunal a quo, tais como a repercussão dos fatos e 
os envolvidos na demanda.

Entretanto, no tocante à indenização da imagem, na vertente 
patrimonial, em que pese, na espécie, mostrar-se cabível a reparação decorrente do 
locupletamento indevido da empresa-recorrente pelo uso, sem autorização, da 
imagem do recorrido, tem-se que o critério utilizado pelo Tribunal de origem, além 
de não se revelar apto a mensurar o quantum efetivamente a empresa de jornalismo 
lucrou com a utilização indevida da imagem do recorrido, de forma reversa, confere 
ao recorrido, no ponto, um enriquecimento indevido.  

Anota-se, por oportuno, que, por se tratar de reparação material, em 
que se deve apurar efetivamente o quanto que a empresa de jornalismo 
locupletou-se indevidamente com a utilização da imagem do jogador, não há como 
se arbitrar um valor fixo, tal como se procede quando da fixação de danos morais. 

Nesse ínterim, impende ressaltar também que a aferição da 
correção ou não do critério adotado pelo Tribunal de origem, quanto à repercussão 
patrimonial pelo dano à imagem do recorrido, prescinde de qualquer revolvimento 
dos elementos fático-probatórios, porquanto o critério que melhor define a extensão 
de tal reparação deve-se pautar em parâmetros estritamente objetivos, levando-se 
em consideração, na sua estipulação, os princípios da razoabilidade e da eqüidade 
(ut artigo 944 do Código Civil).

Deve-se, portanto, buscar um equilíbrio, de forma que tal 
arbitramento não represente, simultaneamente, o enriquecimento indevido para a 
parte lesada ou um estímulo para as empresas de jornalismo na veiculação de 
matérias abusivas. 

Tem-se, assim, que a presente reparação deve perscrutar o quanto 
a empresa de jornalismo lucrou a mais do que normalmente lucraria com a 
utilização indevida da imagem do recorrido. Isso porque a Revista Veja, periódico 
semanal em que foi publicada a matéria ofensiva, de inequívoca expressão 
nacional, tem, certamente, uma vendagem média, independente do que restar 
estampado em sua capa.

A título de exemplo, poder-se-ia indagar se, em relação àquelas 
pessoas que mantinham, à época da veiculação da matéria, uma assinatura da 
referida revista, seria correto chegar-se à conclusão de que a empresa recorrida 
faturou mais ou menos com o mote constante da capa, qual seja, a imagem do ora 
recorrido. A resposta, certamente, seria negativa, já que, independente de qualquer 
chamariz utilizado pela revista na capa, estes adquiririam a revista. Contudo, 10% 
da tiragem da revista, conforme preconizado pelo Tribunal de origem, também 
abarca tal situação. 

Vê-se, de plano, que a adoção de percentual sobre toda a tiragem 
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da revista em que se deu a publicação propicia desvirtuamentos.  

Verifica-se, assim, como medida de justiça, que a base de cálculo 
para verificar o quantum que a empresa faturou a mais, repisa-se, com a utilização 
indevida da imagem do recorrido, deve levar em consideração dois parâmetros, 
quais sejam: i) a efetiva vendagem da revista na semana em que se deu a 
veiculação da imagem do recorrido e ii) a média de vendagem das semanas 
imediatamente anterior e posterior.

O critério que se propõe, desta feita, é que se extraia 10% (dez por 
cento) da diferença entre o número de revistas efetivamente vendidas, em que se 
deu a indevida veiculação da imagem do recorrido, e a média obtida pela efetiva 
vendagem da revista entre as semanas imediatamente anterior e posterior da 
semana em que se publicou a matéria nesta ação rechaçada. 

O critério agora estabelecido não destoa do que o recorrido pleiteou 
em sua inicial quando afirmou que a apuração do quantum há de ser feita pela 
prudente discrição jurisdicional.

Observe-se, contudo, que, na hipótese de se obter um valor 
negativo, o que denotaria que a imagem do recorrido por si só não se revelou como 
fator determinante para uma maior vendagem, indevida será, no ponto, qualquer 
reparação.

Por fim, quanto à determinação de publicação do acórdão recorrido 
no periódico, consigna-se que esta a. Corte já decidiu quanto à viabilidade de tal 
cominação, a fim de efetivar o dever de retratação, desde que exista pedido nesse 
sentido pela parte ofendida e que tal providência se dê após o seu trânsito em 
julgado, circunstâncias, na espécie, presentes (ut AgRg no Ag 923872/SP, Relator  
Ministro João Otávio de Noronha, DJ 25/02/2008).

No ponto, convém tecer alguns apontamentos quanto à cominação 
de publicação do acórdão recorrido no periódico (que, no caso dos autos, conforme 
se exporá, merece certa contemporização), em confronto com a recente decisão da 
Excelsa Corte, a qual entendeu que a lei n. 5.250/67 não foi recepcionada pela nova 
ordem democrática.

Poder-se-ia indagar se, com a declaração de não recepção, in 
totum, da Lei de Imprensa, o direito de resposta ou de retificação, decantado no 
artigo 29 da referida lei, seria insubsistente. Vale dizer, estaria a pretensão do 
recorrido de obter a publicação de decisão favorável, como forma de retração, sem 
respaldo legal? 

 A questão, é certo, mereceu intenso debate pelos eminentes 
ministros daquela Corte, quando do julgamento da ADPF n. 130 (Relator Ministro  
Carlos Britto, 30.4.2009), que, ao final, concluíram, por maioria, que a concretização 
do direito de resposta,  resguardado pela Constituição Federal (art. 5º, V, da CF), 
não dependeria de disciplina legal específica, competindo ao Poder Judiciário, 
diante do caso concreto e com base nas legislações civil e penal vigentes, ponderar 
o seu cabimento e amplitude (informativo n. 544 do STF).

Bem de ver, assim, que, a despeito da absoluta inaplicabilidade de 
qualquer preceito constante da Lei de Imprensa, em face de sua não recepção pela 
Constituição Federal/88, nos termos declarados pela Suprema Corte, de modo 

Documento: 892982 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 01/07/2009 Página  1 3 de 43



 

 

Superior Tribunal de Justiça

algum, com tal declaração, estabeleceu-se um vácuo normativo.  

Como visto, o ordenamento jurídico vigente, encampado e norteado 
pela Constituição Federal, em que há expressa proteção ao direito de resposta (esta 
proporcional ao agravo), prevê, na sua legislação civil, o dever de reparar 
decorrente de ato ilícito, este entendido como aquele que causa prejuízo a outrem 
(artigos 247/250 e 927/954 do Código Civil).  É de se reconhecer, portanto, por meio 
de uma interpretação extensiva, que o direito de resposta está respaldado no 
Código Civil de 2002.

Desta feita, a reparação de um dano, seja ele qual for, tem por 
escopo, de forma prioritária, a restauração do status quo.  Porém, a depender da 
natureza do dano efetivado, o restabelecimento da situação anterior ao ato danoso 
mostra-se impossível, casos em que a compensação patrimonial revela-se cabível. 

Na hipótese em que há desbordamento do direito de informação, de 
forma a violar direitos da personalidade de outrem, a publicação da decisão que a 
reconheceu, ou mesmo o breve relato desta, mostra-se como um meio idôneo na 
busca de recompor o status quo, que, entretanto, por não se mostrar suficiente para 
tal desiderato, deve ser acrescido da correspondente reparação patrimonial.

Especificamente no caso dos autos, tem-se não se mostrar 
razoável, contudo, a publicação do inteiro teor do acórdão recorrido de nove laudas 
no periódico, sendo certo que a publicação, na revista, de breve relato dos fatos e 
do desfecho da lide, a ser redigido e especificado pelo r. Juízo da liquidação de 
sentença, após o trânsito em julgado, bem atende ao escopo da recomposição 
outrora exposto.  

Assim, dá-se parcial provimento ao presente recurso especial para, 
mantendo a condenação do dano moral em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), 
determinar que a empresa de jornalismo recorrente: i) pague o valor correspondente 
a 10% (dez por cento) da diferença entre o número de revistas efetivamente 
vendidas, em que se deu a indevida veiculação da imagem do recorrido, e a média 
obtida pela efetiva vendagem da revista entre as semanas imediatamente anterior e 
posterior da semana em que se publicou a matéria (com observação acerca de 
eventual resultado negativo),  pelo uso indevido da imagem do ora recorrido e ii) 
publique, no periódico, o breve relato dos fatos e do desfecho da lide, a ser redigido 
e especificado pelo r. Juízo da liquidação de sentença, após o trânsito em julgado 
da presente. No mais, o acórdão a quo resta mantido.

É o voto.

MINISTRO MASSAMI UYEDA

Relator
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

 
 

Número Registro: 2008/0003244-0 REsp 1021688 / RJ

Números Origem:  20000010068106  200713510124  672962006

PAUTA: 16/06/2009 JULGADO: 16/06/2009

Relator
Exmo. Sr. Ministro  MASSAMI UYEDA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SIDNEI BENETI

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MAURÍCIO VIEIRA BRACKS

Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : EDITORA ABRIL S/A
ADVOGADOS : ANTÔNIO AUGUSTO ALCKMIN NOGUEIRA

ALEXANDRE FIDALGO E OUTRO(S)
RECORRIDO : EDMUNDO ALVES DE SOUZA NETO
ADVOGADO : LUIZ ROBERTO LEVEN SIANO E OUTRO(S)

ASSUNTO: Civil - Responsabilidade Civil - Indenização - Ato Ilícito - Dano Moral

SUSTENTAÇÃO ORAL

Dr(a). ALEXANDRE FIDALGO, pela parte RECORRENTE: EDITORA ABRIL S/A

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Após o voto do Sr. Ministro Relator, dando parcial provimento ao recurso nos termos do 
voto, pediu vista o Sr. Ministro Sidnei Beneti. Aguardam os Srs. Ministros Vasco Della Giustina 
(Desembargador convocado do TJ/RS) e Paulo Furtado (Desembargador convocado do TJ/BA). 
Ausente, justificadamente, a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

 Brasília, 16  de junho  de 2009

MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
Secretária

Documento: 892982 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 01/07/2009 Página  1 5 de 43



 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.021.688 - RJ (2008/0003244-0)
  

RELATOR : MINISTRO MASSAMI UYEDA
RECORRENTE : EDITORA ABRIL S/A 
ADVOGADOS : ANTÔNIO AUGUSTO ALCKMIN NOGUEIRA    

ALEXANDRE FIDALGO E OUTRO(S)
RECORRIDO : EDMUNDO ALVES DE SOUZA NETO 
ADVOGADO : LUIZ ROBERTO LEVEN SIANO E OUTRO(S)

VOTO-VISTA

O EXMO. SR. MINISTRO SIDNEI BENETI: 

1.- O Autor, ora Recorrido, moveu, com fundamento no art. 159 do 

Cód. Civil/1916, art. 1º, parte final, e 53, I e II, da Lei 5250/67 (Lei de Imprensa) e art. 

49, "f", da Lei 5988/73, ação de indenização por danos morais contra a Ré, ora 

Recorrente, alegando, em síntese da petição inicial (fls. 2/38) que a Ré, em 

13.10.1999, publicou na Revista "Veja", matéria referente a acidentes de trânsito 

trágicos, sendo que "motivou a ilustrou a reportagem, entre outros, a confirmação da 

sentença condenatória do autor, não tendo contudo havido ainda o trânsito em julgado 

desta sentença face a recurso interposto na instância suprema",fazendo, no corpo da 

matéria,  ao autor, "uma série de referências, no mínimo, tendenciosas, do tipo "para 

um atleta apelidado de 'animal', significa sempre estar metido em alguma confusão'. 'É 

estranho mas ele chegou a ser autuado pelo Ibama por dar cerveja a um chimpanzé'. 

'Edmundo dizia que considerava o processo arquivado'. Alegou que ultrapassados 

"limites éticos do direito de informação e da manifestação do pensamento", "não 

necessariamente pelas referências acima aduzidas na reportagem, mas pelo título que 

deu à reportagem, "Efeito Animal', utilizando-se de um trocadilho malicioso com o 

apelido dado ao Autor e principalmente pela ofensa que praticou ao se utilizar de uma 

foto do Autor sem sua autorização na capa da revista com o título 'Animais ao 

Volante', 'Casos como o do jogador Edmundo mostram o que a Justiça pode fazer 

contra a barbárie no trânsito". Além disso, "a Ré espalhou a capa com a foto sem 

autorização do Autor acompanhada da nítida ofensa em outdoors  por todo o país". 

Quanto ao uso da imagem na capa, a petição inicial esclareceu que a foto havia sido 
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tirada "há cerca de 5/6 anos para a reedição da revista 'Placar', pertencente também à 

mesma Editora Ré,  cometeu outra lesão ao permitir que a fotografia tirada para outro 

contexto fosse utilizada para outro diverso", visto que,  "durante a sessão de fotos para 

a Revista Placar o fotógrafo inclusive solicitou que o Autor fizesse 'cara de mau', 

tendo sido esta fotografia escolhida a dedo para fazer a capa da Revista 'Veja", o que 

demonstra induvidosamente o dolo da Ré" 

Pediu o autor:  "1) Condene a Ré a reparar os danos morais e à 

imagem do Autor, utilizando seu prudente arbítrio para fixar o quantum indenizatório 

de forma proporcional ao agravo e de forma capaz de desestimular a repetição do 

abuso da liberdade de se manifestar a informar, buscando a justa medida através de 

arbitramento de um percentual sobre o faturamento obtido com a edição da revista 

tanto com a venda quanto com os anúncios, mandando,se entender necessário, apurar 

esta justa participação através de processo de liquidação, onde se possa estimar a 

participação percentual obtida com a capa da revista utilizando-se a imagem do Autor 

e lhe dirigindo ofensa./  2) No caso de V. Exa. entender que o critério par apurar o 

quantum deva ser outro, salvaguardado o direito de recurso do Autor, que o faça para 

encontrar um montante proporcional ao agravo sofrido. / 3) Condene a Ré a publicar a 

sentença condenatória na capa de sua primeira edição após a decisão final deste 

processo. / (...) Para efeitos fiscais, uma vez que se trata de pedido genérico, 

dependente do arbítrio do juiz e impossível de ser mensurado neste momento, dá-se à 

causa o valor de R$ 1.000,00" (fls. 37/38). 

2.- Uma primeira sentença julgou improcedente a ação, mas foi 

anulada por Acórdão do Tribunal de origem.

Nova sentença foi, depois, proferida por outro Magistrado, a Juíza 

KATIA TORRES (fls. 1039/1044), julgando novamente improcedente a ação, nos 

seguintes termos:

"No tocante ao mérito, apesar da sentença ter sido 
anulada para a produção da prova oral e documental 
suplementar, o que se observa dos depoimentos das 
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testemunhas prestados em Juízo, é que estes em nada 
alteram o convencimento anteriormente manifestado no 
sentido de desacolher a pretensão indenizatória deduzida na 
inicial. 

"Com efeito, nenhuma das testemunhas atestou qualquer 
repercussão da reportagem sobre a esfera íntima do autor com 
o qual sequer tiveram algum contato. O mesmo ocorre com 
relação a sua filha. Álias, quanto a esse aspecto inclusive já 
tinha sido salientado por este Juízo que, o fato da filha do 
Autor ter eventualmente sofrido chacotas na escola não tem 
relevância com a questão aqui versada, na medida em que a 
pretensão é própria do Autor e não da sua filha. 

"O mesmo se conclui dos documentos de fls. 959/1000 
que se referem apenas a outras decisões judiciais proferidas 
em ações movidas pelo autor, que além de não vincularem 
este juízo atestam apenas o comportamento conturbado do 
autor, conforme pelo próprio reconhecido as fls.959. 

"Sendo assim, deve ser mantida a fundamentação da 
sentença anulada que deu adequada solução ao litígio. 

"A "Revista Veja" acostada às fls. 41/11, teve como tema 
a principal a irresponsabilidade do motorista brasileiro no 
trânsito extraindo-se da primeira página da manchete 
"ANIMAIS NO VOLANTE”. Casos como do jogador Edmundo 
mostram que a justiça pode fazer contra a barbárie do 
trânsito". Na reportagem central ao longo de sete paginas a Ré 
traz a baila assunto que vem alarmando ha tempos as 
autoridades publicas e a sociedade de um modo geral: a 
violência no trânsito brasileiro, responsável pela morte 
prematura de um sem número de pessoas, quase sempre em 
virtude de imprudência dos motoristas, excesso de velocidade, 
desrespeito as leis de transito e a1coolismo. 

"A reportagem partiu de dois casos concretos para inicar 
a discussão a cerca do tema da violência no trânsito, onde 
duas personalidades do mundo do futebol se viram envolvidas 
em acidentes, tendo sido ambas, condenadas pela Justiça. 
Assim iniciou a reportagem. 

"Em vigor desde 1998, o Código de Trânsito Brasileiro 
pode ter começado a funcionar para valer na semana passada. 
Duas sentenças condenando a penas máximas duas 
celebridades cercadas de bons e caros advogados indicam 
que alguma coisa esta mudando na Justiça brasileira. Ídolo do 
Vasco da Gama e um dos melhores jogadores de futebol do 
país, Edmundo Alves de Souza Neto foi condenado a quatro 
anos e meio de prisão em regime semi-aberto por ter 
provocado um acidente em dezembro de 1995 em que três 
pessoas morreram e outra ficaram feridas. 
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"No segundo caso, Edson Cholbi do Nascimento, o ex 
goleiro Edinho, filho de ninguém menos do que Pelé o atleta 
do século, recebeu pena de seis anos de prisão também em 
regime semi-aberto por ter participado de um racha em que o 
motociclista morreu atropelado. Edmundo e Edinho vão 
continuar respondendo aos processos em liberdade, mas já 
ficou claro que não vão livrar-se sem algum tipo de punição. A 
impunidade campeã absoluta em varias modalidades de 
disputas judiciais no pais, perdeu de goleada na semana 
passada"(fls. 95v.) 

"Ao longo da reportagem, se extrai  o nítido caráter 
educativo da matéria, aduzindo as diferenças entre as 
consequências de acidentes ocorridos no Brasil e no exterior. 
Destacou-se, especialmente, o caráter educativo e preventivo 
das sentenças impostas ao AUTOR e ao jogador Edinho, filho 
de Pelé, expoente maior do esporte brasileiro e mundial. 
Demonstrou-se o mau comportamento dos motoristas 
brasileiros, alguns dos quais tomam-se verdadeiros assassinos 
ao dirigirem imprudentemente ou embriagados pelas  ruas e 
estradas do País. 

"Nada, enfim, foi dito em relação ao AUTOR que pudesse 
denegrir sua imagem. Na verdade, ele é o único responsável 
pela própria imagem negativa retratada na reportagem, que se 
lamenta, pois e um dos maiores jogadores brasileiros da 
atualidade, de genialidade indiscutível e ídolo da terceira maior 
torcida do Pais, a dor C. R. Vasco da Gama. Entretanto, essa 
genialidade convive em permanente conflito com sua 
personalidade explosiva, que o leva a cometer atos de pura 
barbárie como aquele culminou na morte de três pessoas 
inocentes. 

"É verdade que a alcunha de "ANIMAL" nasceu das 
brilhantes atuações do AUTOR na época em que jogava pelo 
Palmeiras, em São Paulo. A expressão, criada pelo narrador 
Osmar Santos, era dirigida aos jogadores que eram 
considerados os melhores em campo ou que criavam as mais 
sensacionais jogadas. Todavia, também é verdade que a 
alcunha se prestou a partir do comportamento atribulado do 
AUTOR, para demonstrar o quão explosiva era sua 
personalidade alternando sua notória capacidade esportiva 
com incompreensíveis momentos de explosão de raiva ou ma 
conduta. 

"Esses fatos são notórios, principalmente para aqueles 
que acompanham a carreira do jogador Edmundo. Quem  o vê 
dominando a bola e partindo em direção ao gol adversário, 
admira a figura do "Animal", aquele decantado por Osmar de 
Oliveira, um gênio da bola, no entanto, sua conduta pessoal (e 
por vezes profissional), enche de preocupação quem observa 
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o "Animal" de temperamento explosivo e incontrolável. O 
AUTOR, infelizmente, tem em sua personalidade esses dois 
"animais", sendo de se lamentar que todos os percalços que 
sofreu não o tenham ensinado que somente o primeiro 
"animal" deve ser preservado para o seu próprio bem e de 
seus filhos. 

"Como ressaltou a sentença criminal onde lhe foi imposta 
pena privativa de liberdade,  o AUTOR "possui conduta 
incompatível com a elevada posição de um grande astro de 
futebol brasileiro e internacional"(fls. 177), influenciando 
negativamente os que os tem como ídolo. 

"Se assim o é, a reportagem teve o condão pedagógico 
de concitar os jovens de um modo geral e os motoristas em 
especial, a melhor refletirem sobre consequência da direção 
perigosa, na medida em que dois famosos esportistas 
envolvidos em acidentes rodoviários foram condenados a 
pesadas penas. 

"Para Arnaldo Marmit, "a simples difusão de fato que esta 
sendo apurado pela polícia não implica em ato ilícito, mas se 
constitui em direito de informar. Alias, a imprensa tem o direito 
e o dever de bem informar ao público. No exercício dessa 
função, ao publicar  o que acontece, sem extrapolar, nenhuma 
ilegalidade comete, e as perdas e danos que dai resultarem 
eventualmente, não emanam da publicação em si, mas dos 
pr6prios fatos acontecidos."(Perdas e Danos, 2a ed., 1992, pag. 
145) Não tendo havido deturpação ou manipulação dos fatos, 
na medida em que a matéria apenas consignou os fatos que 
envolveram o acidente provocado pelo Autor que culminou na 
morte de três pessoas e em sua condenação por sentença 
confirmada pelo Tribunal de Justiça!' não há que se falar em 
direito  a indenização, vez que a conduta do Autor, nesse 
episódio, foi fielmente retratada na matéria. 

"O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul já teve 
oportunidade de afirmar que: "É devida a indenização por 
reparação de dano por empresa jornalística que publica 
crônica policial narrando fato constante de ocorrência 
registrada, pois a divulgação de tais matérias reveste-se de 
interesse publico, prestigiando, assim, o direito a informação 
consagrado na CF, em seus artigos 5°, XIV e 290, § lº"(RT 
745/355). 

"Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido e, em 
consequência, condeno o Autor ao pagamento das custas 
processuais e honorários advocatícios que, em atenção ao 
disposto no artigo 20,  § 4º, do CPC, fixo em  R$ 1.000,00 (mil 
reais). 

O Acórdão ora recorrido, Rel. ROBERTO SIMONI, com os votos dos 
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Des. RUYZ ALCÂNTARA e ROBERTO DE ABREU E SILVA (fls. 1153/1171) 

julgou a ação procedente, no seguintes termos:

"DANO MORAL – PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA 
JORNALÍSTICA OFENSIVA, COM UTILIZAÇÃO INDEVIDA 
DE IMAGEM NÃO AUTORIZADA E FORA  DE CONTEXTO  
EM CAPA DE REVISTA  DE GRANDE  CIRCULAÇÃO 
NACIONAL E EM “OUTDOORS” – SENSACIONALISMO E 
ABUSO DO DEVER DE INFORMAR   -  DETURPAÇÃO DA 
REPORTAGEM, TRANSFORMADA EM ESCÁRNIO DA 
IMAGEM DO AUTOR, CUJA CONDUTA JÁ VEM SENDO 
APRECIADO PELAS INSTÂNCIAS CÍVEIS E CRIMINAIS  
PRÓPRIAS – PROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO 
DOS AUTOS FAVORÁVEL ÀS ALEGAÇOES CONSTANTES 
DA INICIAL – FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE ACORDO 
COM O NÍVEL SOCIAL DO OFENDIDO E A CAPACIDADE 
ECONÔMICA DA OFENSORA – DIREITO DE RESPOSTA EM 
FORMA DE RETRATAÇÃO COM A PUBLICAÇÃO DO 
ACÓRDÃO NO MESMO VEÍCULO JORNALÍSTICO – 
PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DO AUTOR – 
REFORMA DA SENTENÇA.

"1. O fato de o Autor ter se envolvido em acidente fatal de 
repercussão na mídia e considerado culpado nas ações cíveis e 
criminais próprias, não lhe retira a proteção constitucional à 
sua imagem e à sua honra, que não podem servir ao bel-prazer 
das empresas jornalística, que tem sua atividade limitada pela 
constituição Federal e pela Lei de Imprensa..

"2. A utilização de fotografia não autorizada e fora de contexto 
maculou a reportagem, inicialmente de caráter educativo, 
transformando-a em publicação sensacionalista e ofensora á 
dignidade humana.

"3. Recurso a que se dá provimento parcial para condenar a 
empresa jornalística ao pagamento de indenização por Danos 
Morais em valor fixo, atendendo às peculiaridades das partes e 
do caso, bem como à publicação do acórdão como forma de 
exercício de “Direito de Resposta”, legalmente previsto.

"4. Sentença reformada para julgar parcialmente procedente o 
pedido do Autor, com ônus sucumbenciais para a Ré, face à 
decadência em parte mínima do pedido inicial.

"VOTO DO RELATOR

  "Vota-se, pois, pelo provimento parcial do apelo do 
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Autor, 2°. Apelante, reformando-se a Sentença para 
reconhecer a ocorrência do uso indevido e ofensivo de sua 
imagem, ensejador de dano moral a ser reparado e, via de 
conseqüência, fica prejudicado o recurso da Ré, 1a Apelante, 
pelas seguintes razões. 

"Numa primeira e perfunctória leitura da Sentença 
recorrida, poder-se-ia dizer que se trata de uma peça decisória 
irretocável e, inclusive, com demonstração de conhecimento 
jornalístico-esportivo não exigível de nenhum Magistrado. 
Transcreva-se trecho do "decisum"vergastado: 

“É verdade que a alcunha de 'ANIMAL' nasceu das brilhantes 

atuações do AUTOR na época em que jogava pelo Palmeiras, em São 

Paulo. A expressão, criada pelo narrado (sic) Osmar Santos, era dirigida 

aos jogadores que eram considerados os melhores em campo ou que 

criavam as mais sensacionais jogadas. Todavia, também é verdade que a 

alcunha se prestou a partir do comportamento atribulado do AUTOR, para 

demonstrar o quão explosiva era sua personalidade alternando sua notória 

capacidade esportiva com incompreensíveis momentos de explosão de 

raiva ou má conduta." (Fls. 1.041/1.042) 

 "Em outros trechos constantes da fundamentação da 
Sentença, esta mais parece urna coluna retirada das crônicas 
poético-futebolísticas de Armando Nogueira, eivada de 
licenças literárias. Veja-se: 

 "... Quem o vê dominando a bola e partindo em direção ao gol 
adversário, admira a figura do 'Animal” , aquele decantado por 
Osmar de Oliveira (sic), um gênio da bola, no entanto, sua conduta 
pessoal (e por vezes profissional), enche de preocupação quem 
observa o 'Animal' , de temperamento explosivo e incontrolável. [ ... ], 
sendo de se lamentar que todos os percalços que sofreu não o tenham 
ensinado que somente o primeiro 'animal' , deve ser preservado para 
o seu próprio bem e de seus fãs.”

(Fls. 1.042, grifamos) 

"Porém, com todas as vênias, a leitura mais aprofundada 
da Sentença recorrida e o exame da sua adequação ao pedido 
inicial, reiterado nas razões do apelo do Autor, na verdade, só 
mostra o quanto o Juízo "a quo"se afastou do ponto central da 
lide, que se estabelece na antinomia clássica entre o "animus 
narrandi",o dever e o regular exercício do direito de informar da 
imprensa, e o "animus diffamandi vel injuriandi", que e o abuso 
jornalístico, que ficou, sim, caracterizado na hipótese. 

"A liberdade de imprensa tem por finalidade a 
manifestação do pensamento. É óbvio, contudo, que, como 
todo direito, esse da imprensa tem seu limite na fronteira dos 
direitos alheios. 

"A inicial tem como causa de pedir o abuso cometido pela 
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Ré, ora l ª.  Apelante, que, ao publicar reportagem abordando 
o tema de acidentes fatais de trânsito, ultrapassou os limites 
do razoável, dando-lhe o título de "EFEITO ANIMAL" e, 
conforme consta da exordial, "utilizando-se de um trocadilho 
malicioso com o apelido dado ao autor e principalmente pela 
ofensa que praticou ao se utilizar de uma foto do Autor sem 
sua autorização na capa da revista com o título 'ANIMAIS NO 
VOLANTE', 'Casos como o do jogador Edmundo mostram o 
que a Justiça pode fazer contra a barbárie do trânsi to'” (fls. 4, 
9°. §, grifos originais) 

"Mais. Ressaltou, ainda, que "a Ré espalhou a capa com 
a foto sem autorização do Autor acompanhada da nítida 
ofensa em outdoors por todo o país ” (fls. 4, 10°.§, grifamos). 

"Desse modo, cumpria ao Juiz avaliar, tecnicamente e 
conjugando as normas de Direito Constitucional, Civil e de 
Imprensa, aliada ao conjunto probatório dos autos, se 
realmente houve o sensacionalismo da matéria jornalística, 
valendo-se da imagem publica do Autor e utilizando foto não 
autorizada ou fora de contexto para dela se locupletar, de 
alguma forma, e, ao mesmo tempo, se esta conduta violou a 
honra daquele. 

"Isto é, cumpria ao Magistrado de 1°. Grau verificar se os 
textos e a manchete da reportagem publicada na Revista Veja 
eram (ou não) agressivos, debochados e denegriam a honra 
subjetiva do Autor. 

"Diga-se, ainda, tudo isto independentemente do 
resultado das ações cíveis e criminais a que o Autor estava 
respondendo pelo célebre e notório acidente em que se 
envolveu e que vitimou fatalmente outras pessoas. 

"Contudo, assim não logrou o Juízo "a quo" que, num 
exercício de total desrespeito com as partes e ate mesmo com 
este Colegiado se limitou a copiar a Sentença proferida as fls. 
284/300, que havia sido anulada por esta mesma 9a• Câmara 
Cível, por acórdão que teve como Relatora a Eminente 
Desembargadora Wany do Couto Faria, ante o cerceamento 
de defesa e a insuficiência de provas nos autos a autorizar o  
seu julgamento. 

"A bem da verdade, quando da anulação da 1a Sentença 
proferida (fls. 284/300), não se quis que o Juízo "a quo" tivesse 
a obrigação de aceitar as provas que viessem a ser produzidas 
por qualquer das partes. Não! O que se objetivou foi a maior 
dilação probatória, de modo a permitir a melhor formação do 
seu convencimento e garantir a isenção do seu julgamento, 
sem pressões externas, da mídia ou de qualquer das partes. 

"Note-se que, desde a anulação da 1a. Sentença, com a 
retomada da instrução e do curso normal do feito (fls. 542) até 
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a prolação da Sentença ora "sub examen"(fls. 1.036/1.044), 
foram-se mais de 500 (quinhentas) folhas de processo, que 
compreendem petições das partes com fatos novos que 
ocorreram ao longo do feito, novas provas documentais 
juntadas e oitivas de varias testemunhas. 

"Porém, o Juízo de 1°. Grau optou por desprezar todo 
este processado e, de maneira olímpica, saltou estes 
elementos probatórios que, a luz do tecnicismo jurídico, não 
podiam passar despercebidos. 

"Não restam dúvidas que o intuito da matéria  jornalística 
era de mostrar as louváveis decisões judiciais e a mudança da 
mentalidade nacional em relação a casos de acidentes fatais 
envolvendo pessoas famosas que não mais caiam no valo da 
impunidade. 

"Transcreva-se trecho da reportagem em que fica claro o 
foco da sua abordagem: 

“ ... Mas para os brasileiros a condenação de Edinho e Edmundo sugere 

que ser célebre e rico não é atenuante. Ao contrário. Como moldadores da 

opinião pública, os famosos tem  uma responsabilidade social maior e,  

portanto, seu comportamento social costuma ser vigiado mais de perto.    

'Quando alguém famoso se envolve num caso de repercussão, a situação 

provoca impacto na opinião pública, que passa a exercer pressão sobre a 

Justiça', afirma o advogado Sérgio Salomão Schecaira, membro do 

Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. 'Se a celebridade é punida, isso 

acaba funcionando como um alerta para criminosos potenciais e um 

balizamento para o juiz em casos semelhantes'" (Fls. 96 verso, grifamos)

"Destaque-se esta última frase do trecho da reportagem, 
que ref1ete a opinião do jurista consultado pelo órgão de 
imprensa ora 1°. Ape1ante: realmente, a co1ocação é perfeita, 
mas o balizamento ali referido há que ser utilizado nas ações 
cujo objeto é o acidente em si e suas conseqüências cíveis 
e/ou criminais. 

       "Todavia, não poderá servir para julgar toda e 
qualquer ação em que figurar o envolvido no acidente, sob 
pena de ser visto sempre como culpado ou destituído de 
direitos a serem preservados, ou seja, como se já estivesse 
pré-julgado.

"Da mesma forma, as punições nas esferas cíveis e 
criminais que tenham por objetos as causas e conseqüências 
do acidente não podem servir como salvo conduto as 
empresas jornalísticas para ultrapassarem o limite da proteção 
constitucional da honra e da imagem das pessoas, sejam elas 
públicas ou não. 

"Este limite, por mais tênue que possa parecer, no caso 
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presente, foi ultrapassado pela Ré, ora 1a. Apelante. 

"Em resumo: o texto da reportagem não se apresenta 
ofensivo à honra do Autor; mas a utilização da sua imagem 
indevidamente, usando de trocadilhos com seu apelido 
(adquirido num "bom" sentido da sua acepção, no exercício do 
seu ofício profissional), valendo-se de foto não autorizada e 
fora de contexto que ilustrou a capa da revista Veja, cuja 
magnitude da circulação é notória em âmbito nacional, 
alavancada pela veiculação em "outdoors" nas principais 
cidades do país, acabou por injuriá-lo e macular suas honra e 
imagem.

    "Neste aspecto e que a reportagem, que não é feita só 
de textos, mas, também, de imagens, vislumbra-se o "animus 
injuriandi vel diffamandi", ou seja, o dolo direto na intenção de 
atingir a honra do autor, como leciona DARCY ARRUDA 
MIRANDA: 

“... Ao estudar o elemento intencional nos crimes contra a 
honra, sustentava Natale: 'A doutrina e a jurisprudência 
são concordes no admitir que o julgamento essencial aos 
crimes de injúria e difamação é o animus injuriandi vel 
diffamandi. 

"O animus delinquendi, a voluntas scleris, genericamente, 
é a volição abstrata de cometer crime. 0 animus injuriandi ou 
diffamandi é, ao contrário, o momento psico1ógico da vontade, 
que se propõe, mediante a palavra, o escrito ou a estampa, a 
dirigir ofensa à integridade moral de outrem'. 

"Refere, a seguir, o mesmo jurista que a jurisprudência 
italiana sempre se mostrou incerta no determinar o dolo, na 
difamação, sendo que a Cassação romana, zelosamente, 
guardava o princípio: cum verba sunt per se injuriosa animus 
injuriandi praesumitur (PRESUME-SE A INTENCÃO DE 
INJURIAR QUANDO AS PALAVRAS SAO EM SI MESMA 
INJURIOSAS) ... " 

"365. "0 'animus injuriandi' na imprensa. Dolo    direto e 
eventual. 

"O anims  injuriandi  reflete, portanto, o momento 
psico1ógico da vontade, acionando a definida intenção de 
ofender a honra de outrem. É o factum internum que se revela 
pelo factum externum que corresponde a publicidade do 
escrito injurioso. 0 animus injuriandi se aplica a toda ofensa à 
honra, em geral. 
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"Assim, podemos afirmar que em tema de injúria pela 

imprensa, em face da lei atual, o delito se consuma pelo dolo, que surde 

quando o agente quer, diretamente, o resultado effectus sceleris como 

quando assume o risco de produzi-lo. O dolo eventual se equipara ao 

direto. 

"Não há mister, pois, para que o dolo de injuriar se realce no 

escrito incriminado, que o animus injuriandi esteja ínsito no fato, 

porquanto, uma vez que o agente tem consciência de que o seu conteúdo e 

injurioso, ENCERRANDO EXPRESSÕES OU PALAVRAS QUE PODERÃO 

FERIR A DIGNIDADE OU DECORO DE ALGUÉM, e assim mesmo o da a 

publicidade, e porque aceita o risco de ofender. ”

("Comentários a Lei de Imprensa", Editora RT, 3a edição págs. 396/397 e 

402/403, grifamos)

"A própria matéria muito bem expressou que o acidente 
envolvendo o Autor já foi trágico o suficiente para pesar-lhe a 
consciência para o resto de sua vida - " ... É uma tragédia 
pessoal para o ex-jogador, da mesma forma que para 
Edmundo ...” (fls. 96 verso) ou seja, os seus redatores tinham 
plena ciência de que a sua narrativa deveria se limitar a 
linguagem referencial, pois o mérito das causas e 
conseqüências do acidentes já estavam sendo apreciadas 
pelas instâncias competentes. 

"Contudo, ao entitularem a reportagem com o trocadilho 
já referido - "Efeito Animal" - e ao utilizarem a imagem sem 
autorização do Autor, fora de contexto, assumiram o risco de 
causarem o dano moral passível de reparação e de 
ultrapassarem os limites constitucionais e legais à "Liberdade 
de Imprensa". 

"Aliás, Não se deve confundir "Liberdade de Imprensa" 
com abuso do dever de informar, sob pena de 
transbordamento dos limites impostos pela ética, pela moral e 
pela Lei, in casu, a Lei n° 5.250/67 "Lei de Imprensa", que, em 
seu artigo 12, dispõe que:

"Art. 12 - Aqueles que, através dos meios de informação e divulgação, 

praticarem abusos no exercício da liberdade de manifestação do 

pensamento e informação ficarão sujeitos às penas desta Lei e responderão 

pelos prejuízos que causarem." 

"A noticia inverídica, atentatória à moral e a honra de 
qualquer pessoa, também e sancionada pelo Código Civil 
(artigo 159 do Código de 1.917 e 186 do de 2003), cujo 
princípio foi recepcionado e consagrado pela Constituição de 
1988, em seu artigo 5°, inciso X, aplicando-se, por igual, como 
Direito Constitucional novo e de aplicação imediata. 
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"Ademais, vale ressaltar que os artigos 49 e seguintes da 
Lei de Imprensa estabelecem a forma pela qual a reparação 
desses danos - aqui, morais deve se dar. E resulta inequívoca 
que a obrigação de indenizar, como se vê: 

"Art. 49. Aquele que no exercício da liberdade de manifestação de 

pensamento e de informação, com dolo ou culpa, viola direito, ou 

causa prejuízo a outrem, FICA OBRIGADO A REPARAR:

I Os DANOS MORAIS e materiais, nos casos previstos no artigo 16, ns. 

II e IV, no artigo 18 e de calúnia, difamação ou injurias; ...”

"Portanto, a estreita ligação entre o ato ilícito praticado 
pela Ré, com dolo, e o abalo íntimo suportado pelo Autor, e 
inequívoco. A obrigação de indenizar esta plenamente 
configurada, passível de reparação, seja com base na 
Constituição Federal, seja no Código Civil ou na Lei de 
Imprensa. 

"Quanto às provas documentais, merecem menção, pois 
que foram objeto de atenta leitura deste Relator, os 
documentos de fls. 357/361 (parecer da PGJ de São Paulo), 
560/567 (Sentença que julgou Queixa-Crime do Autor contra 
outro jornalista em hipótese assemelhada), 650/674 (acórdão, 
por maioria de voto, do TACRIM-SP, reformando parcialmente 
a Sentença antes referida). 
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"Extrai-se destes documentos, ao contrário do que se 
afirmou na Sentença recorrida, que a opinião e o conceito 
sobre os fatos que motivaram a causa de pedir e o pedido da 
presente ação não são unânimes em seu sentido. 

"Com relação às provas testemunhais, os depoimentos 
de fls. 777 (Sr. Julio César Cardoso de Barros, Editor da Veja), 
fls. 778/779 (Sr. Tales Alvarenga, Diretor Editorial de Veja), fls. 
780 (Sra. Adriane Ribeiro), fls. 955 (Sr. Washington 
Rodrigues), fls. 956 (Sra. Silvia Beatriz), fls. 957 (Sr. Carlos 
Alberto Drummnond). 

"Tais depoimentos mostram, as escâncaras, a 
repercussão e o alvoroço causados com a matéria jornalística 
nos seios profissionais e familiares do Autor, isto e, o que era 
para ser uma matéria educativa sobre acidentes de trânsito 
tornou-se uma reportagem sobre o "caso Edmundo", que deu 
azo à outras ações cíveis e criminais afora a presente. 

"Há ainda os documentos de fls. 965 - um "auto de 
embriaguez" do Autor, supostamente forjado por policiais que 
queriam se aproveitar da sua imagem já destorcida em função 
do acidente - fls. 967 - dando conta de que o processo criminal 
a que Autor responde ainda não transitou em julgado - e fls. 
969/999 consistente em acórdão sobre hipótese análoga do 
Autor contra outro órgão de imprensa. 

“RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPRENSA. (PUBLICAÇÃO DE 
NOTÍCIA OFENSIVA). OFENSA À HONRA. DANO MORAL. VALOR 
DA INDENIZAÇÃO. 

I . Consoante a decisão recorrida, 'valor indenizatório a ser 
estabelecido de acordo com o critério do prudente arbítrio judicial de 
modo razoável e que se ponha irrisório para a empresa jornalística, 
pondo-se como prova de efetiva proteção na preservação dos direitos 
constitucionais à intimidade e do nome das pessoas. Inaplicabilidade 
do tarifamento previsto na Lei de Imprensa, diante do fato de a 
reportagem beirar o dolo eventual, hipótese a afastar sua incidência, 
além de se mostrarem irrisórios os valores naquela estabelecidos, 
também não preencherem os requisitos de reparação e, 
principalmente, de sua atuação como freio às violações dos direitos 
da personalidade'. Em tal sentido, na jurisprudência do STJ, Resp's 
52.842 e53.321, DJ's de 27.10.97 e 24.11.97. 

I I . Súmula 283/STF e 7/STJ, quanto à cláusula 'diante do fato de 
a reportagem beirar o dolo eventual'. 

I I I . Inexistência de dissídio jurisprudencial.
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IV. Recurso Especial não conhecido.”(Resp n° 
1998/0078389-0, STJ – 3a Turma, Rel. Min. Nilson Naves j. 
23.11.99, D. Ju. 27.03.2000, grifamos).

 

“CIVIL – RESPONSABILIDADE CIVIL – LEI DE IMPRENSA – 
NOTÍCIA JORNALÍSTICA – ABUSO DO DIREITO DE NARRAR – 
ASSERTIVA CONSTANTE DO ARRESTO RECORRIDO – 
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME NESTA INSTÂNCIA – MATÉRIA 
PROBATÓRIA – ENUNCIADO N°7 DA SÚMULA/STJ – DANO 
MORAL – DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – DESNECESSIDADE 
– VIOLAÇÃO DE DIREITO – RESPONSABILIDADE TARIFADA – 
DOLO DO JORNAL – INAPLICABILIDADE – NÃO-RECEPÇÃO 
PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988 – PRECEDENTES – RECURSO 
DESACOLHIDO – I – Tendo constado do aresto que o jornal que 
publicou a matéria ofensiva à honra da vítima abusou do direito de 
narrar os fatos, não há como reexaminar a hipótese nesta instância, 
por envolver análise das provas, vedada nos termos do enunciado n°7 
da Súmula/STJ. II- Dispensa-se a prova de prejuízo para demonstrar 
a ofensa ao moral humano, já que o dano moral, tido como lesão à 
personalidade, ao âmago e à honra da pessoa, por vez é de difícil 
constatação, haja vista os reflexos atingirem parte muito própria do 
indivíduo – o seu interior. De qualquer forma, a indenização não 
surge somente nos casos de prejuízo, mas também pela violação de 
um direito. III- Agindo o jornal internacionalmente, com o objetivo de 
deturpar a notícia, não há que se cogitar, pelo próprio sistema da Lei 
de Imprensa, de responsabilidade tarifada. 

IV – A responsabilidade tarifada da Lei de imprensa não foi 
recepcionada pela Constituição de 1988, não se podendo admitir, no 
tema, a interpretação da lei conforme a constituição.”  (STJ  REsp 
85019  RJ - 4a T.  ReI. Min. Salvio de Figueiredo Teixeira - DJU 
18.12.1998 - p. 358, grifamos) 

"O comportamento dos jornalistas e dos órgãos de 
imprensa deve ser impecável. A falta de apuro na confecção 
de artigos, ou de reportagens, bem como de utilização de 
imagens e fotografias, subverte o conceito de "liberdade de 
expressão". 

"Principalmente quando se usa uma imagem fora de 
contexto, como "in casu". Recentemente, outra pessoa pública 
foi envolvida em situação semelhante: a modelo Daniella 
Cicarelli teve sua imagem utilizada por "site"de notícias de 
importante revista norte-americana para ilustrar texto sobre a 
prostituição no Brasil. 
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"Tal fato, noticiado pelo Jornal “O Dia" em 08 de fevereiro 
do corrente ano de 2007 (caderno “O Dia D", capa e página 
03), deu-se após a divulgação mundial de filme que veiculava 
a referida modelo em suposta relação sexual com seu 
namorado em praia pública situada na Espanha. 

"Apesar do fato libidinoso e atentatório à moral e aos 
bons costumes, da repercussão negativa na imagem da 
modelo e da ampla publicidade dada ao evento, tal não 
autoriza a nenhum órgão de imprensa do planeta a associá-la 
à prática da prostituição 

"Tanto e que, conforme noticiou “O Dia", após 
reclamações de leitores, o Editor do "site" retirou “do ar" a foto 
da modelo e fez expresso pedido de desculpas, em ato de 
retratação, ciente de que estava atentando contra a sua honra 
e imagem. 

"No caso dos presentes autos, houve, sim, dano à honra 
e a imagem do Autor, que impõe serem reparados, de maneira 
equânime, de acordo com a intensidade da ofensa e 
observando o nível social do ofendido e a capacidade 
econômica da ofensora. 

 "Assim, e por isso, dá-se PARCIAL PROVIMENTO 
ao recurso do Autor, ora 2°. Apelante, para reformar a 
Sentença e condenar a Ré, Apelada e 1a. Apelante, ao 
pagamento de indenização por Danos Morais no valor fixo de 
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e, pelos Danos à 
Imagem no valor fixo de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), 
corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais a partir 
da citação (Sumula 54 do STJ). 

"Condena-se, ainda, a Ré, a título de retratação e 
exercício de "Direito de Resposta" do Autor, a publicar o 
presente acórdão na 1a. Edição da Revista Veja, na íntegra, 
em suas páginas interiores, após o seu trânsito em 
julgado,considerando o fato de não se estar obrigando a 
publicação na capa com vistas a não prejudicar 
economicamente a Apelada Editora Abril S/A, cujo "croquis" e 
minuta serão apreciados pelo Juízo "a quo"quando da 
execução do julgado, de acordo com as disposições legais e 
os princípios da "Razoabilidade" e "Proporcionalidade". 

"Tendo em vista a decadência em parte mínima do 
pedido inicial, condena-se, ainda a Ré, Apelada e 1ª Apelante, 
ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% (dez por 
cento) sobre o valor da condenação e ao ressarcimento das 
custas processuais eventualmente desembolsadas pelo Autor, 
2°. Apelante. 
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"Nesse diapasão, julga-se PREJUDICADO o 1°. apelo, 
interposto pela Ré. 

"Interpostos Embargos de Declaração, foram eles 
rejeitados por Acórdão proferido pela mesma Câmara, com os 
mesmos integrantes (Embargos de Declaração, fls. 
1181/1184), nos seguintes termos:

"EXISTINDO NO ACÓRDÃO QUALQUER DOS 
DEFEITOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC, ISTO É 
OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO, 
RESTAM PROSPERÁVEIS OS EMBARGOS 
DECLARATÓRIOS OPOSTOS. 

"PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE 
DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

"EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

"Trata-se de embargos de declaração opostos ao 
acórdão de fls. 1153/1171, insurgindo-se o Embargante contra 
o resultado do julgamento, apontando que a fixação do dano 
moral encontra-se desprovida de fundamentação; que a 
condenação na publicação do julgado Ihe traz prejuízo 
econômico e que não foram enfrentados preceitos 
constitucionais. 

"Primeiramente, de fato há omissão quanto aos 
fundamentos que levaram fixação do valor pelos danos à 
imagem.

"Assim, merece este ponto ser aclarado.

"Destaque-se, por oportuno, que a imagem do autor foi 
indevidamente utilizada, sem autorização, gerando, ainda, 
locupletamento à ré. 

"Assim, parte deste lucro, na forma de ressarcimento 
material, há que ser revertido ao autor, eis que os danos 
morais limitam-se a ressarcir os danos ocasionados it honra 
subjetiva, não alcançando aquele locupletamento gerado à ré, 
mediante a utilização da imagem do autor sem sua 
autorização. 

"Desta feita, e ainda atendendo ao que consta do próprio 
pedido vestibular, o aresto há que ser integrado para que a 
condenação aos danos gerados à imagem do autor seja fixada 
na proporção de 10% da tiragem da revista cuja publicação 
ofensiva foi veiculada, a ser apurado em liquida~ao de 
sentença. 

"Quanto ao segundo ponto embargado relativo a 
condenação na publicação do julgado, não há qualquer vicio, 
mas mero inconformismo, 0 que não desafia o recurso em tela. 

"Finalmente,  a  alegação  de  que  preceitos 
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constitucionais não foram apreciados não vinga, eis que 
desnecessário o enfrentamento de todos os pontos argüidos 
no recurso, se um já foi suficiente ao julgamento. Veja-se:

"EMBARGOS DECLARATÓRIOS

"OMISSÃO A SANAR

"JULGAMENTO DO RECURSO

"Inexiste omissão a sanar através de embargos 
declaratórios, quando o acórdão não enfrentou todas as 
questões argüidas pelas partes, desde que uma delas tenha 
sido suficiente para o julgamento do recurso”.

REFERÊNCIA. 

Uniformização de Jurisprudência n° 08/2001 - Proc. 
2001.146.00008

Julgamento em 24/06/2002 - Votação por maioria Relator: 
DES. SYLVIO CAPANEMA DE SOUZA Registro do Acórdão 
em Reg. Int. TJRJ, art. 122.

NOTAS: É omissão o esquecimento capaz de alterar o 
pensamento Colegiado. 

"Quanto ao prequestionamento, o entendimento 
prevalente nesta Corte e de que os Embargos Declaratórios 
para tanto não se prestam, mas tão-somente quanto às 
hipóteses elencadas no art. 535 do CPC, que não contempla, 
por sua vez, o prequestionamento. 

"Frise-se, ainda, que o prequestionamento, para fins de 
interposição de Recurso Especial, pode ser implícito, não 
havendo necessidade de estarem expressos no julgado os 
dispositivos de Lei que regularam a matéria, bastando que das 
razoes de decidir sejam extraídos os elementos capazes de 
cumprir o julgado. 

"Isto posto, acolhem-se parcialmente os embargos 
opostos, para que do acórdão embargado conste o 
aclaramento supra, quanta ao valor da indenização por dano à 
imagem,  restando mantido em seus demais fundamentos e 
conclusões. "

3.- Nos autos, cópia de Acórdão do Tribunal de Alçada Criminal do 

Estado de São Paulo, absolvendo, com fundamento no art. 386, III, do Cód. de Proc. 

Penal, o jornalista Thales Alvarenga, autor da matéria, da acusação de cometimento do 

delito do art. 21 da Lei de Imprensa (fls. 650 e seguintes).

É o relatório.
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4.- O recente julgamento do C. Supremo Tribunal Federal, declarando 

a inconstitucionalidade da Lei de Imprensa (ADPF 130/09), não interfere no 

julgamento do caso, pois bem ressalvado, naquele julgamento, a subsistência de ações 

de indenização por dano moral, que se fundam em disposições gerais do Código Civil, 

como, no caso, o art. 159 do Cód. Civil de 1916, invocado na inicial.

5.- O Recurso Especial interposto pela Ré não encontra óbice de 

conhecimento, como bem exposto pelo voto do E. Relator. 

Efetivamente não há vedações ao Recurso fundada na Súmula 7 deste 

Tribunal, que dispõe que "a pretensão a simples reexame de prova não enseja recurso 

especial", pois não se trata, no caso, de reexame de prova, isto é, de motivos de 

conhecimento dos fatos em que se funda o reconhecimento de dano moral e uso da 

imagem, visto que os fatos são absolutamente certos, constantes, mesmo, de escritos, 

mas, sim, ao contrário, de valoração jurídica desses fatos, para ver se provocam direito 

à indenização por dano moral e à imagem, tal como pleiteado pelo Autor.

Incide no caso a lição de ATHOS GUSMÃO CARNEIRO, no sentido 

de que a qualificação jurídica do fato -- no caso, a publicação e os termos em que 

realizada -- pode ser conhecida em Recurso Especial, sem violação à Súmula n. 7, a 

exemplo de caso que cita, em que a qualificação jurídica de documento público pôde 

ser conhecida: "a  qualificação jurídica de uma manifestação de vontade é quaestio 

juris  que, em tese, pode ser objeto de recurso extraordinário-especial. Em processo de 

que somos relator, discute-se se determinada manifestação de vontade, por público 

instrumento, constitui 'reversão' de doação, ou doação condicional, ou doação mortis 

causa , ou manifestação de última vontade. A qualificação jurídica do ato de vontade 

derminará qual a lei incidente e, pois sua eficácia" (ATHOS GUSMÃO CARNEIRO, 

"Anotações sobre o Recurso Especial", in: Recursos no Superior Tribunal de Justiça, 

São Paulo: Saraiva, 1991, p. 117).

6.- Pedindo venia  para divergir da percuciente análise realizada com a 
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elogiável qualidade que caracteriza o trabalho jurisdicional do feitio do E. Relator, 

deve o recurso ser provido pelo mérito, para julgar improcedente a ação, 

restabelecendo-se a sentença de 1º Grau (fls. 1039/1044).

Não se perdendo de vista as garantias de liberdade de Imprensa e (CF, 

art.139, IIIº) e manifestação de  pensamento (art. 5º, IV e 206, II), que devem 

prevalecer, salvo o caso de inequívoca a situação de excesso injusto, e sem derivar 

para a digressão em acidentalidades que o tipo de processo naturalmente encerra, 

deve-se concluir que a "chamada" da capa da revista e o teor da reportagem não 

desbordaram da exatidão de imagem consentida pelo autor.

Essa imagem integrava-se do epíteto de "animal", que o Autor, como 

atleta e figura pública, concordou em criar -- a ponto de, quando da pose para a foto 

para a Revista "Placar", reproduzida na capa da Revista "Veja" em causa, haver feito, 

como disse a petição inicial, voluntariamente, "cara de mau"  -- divulgando-se, assim, 

essa foto, cuja autorização para reexibição em reprodução de arquivo, em nenhum 

momento foi restringida como, presume-se, por lidar com figura pública de atleta 

profissional de imagem, comercializada apenas com a Revista "Placar" pelo Autor -- 

de modo que nada impedia fosse utilizada na capa da Revista em causa, a qual se 

estampasse em outdoors .  

Dessa imagem já haviam resultado ao Autor, evidentemente, positivas 

vantagens,  inclusive patrimoniais, no decorrer da longa carreira pública de atleta de 

sucesso, com a contra-partida, contudo, da abertura de caminho para a exposição 

crítica, negativa em sutil debate de prevalência de imagem, realizado pela opinião 

pública, que ao Poder Judiciário não é dado definir, condicionar, dar forma positiva ou 

negativa.

Nessa ordem de considerações, pode-se admitir que a publicação 

tenha causado conseqüência de aborrecimento ao Autor. Mas não foi ela, a Revista, 

quem forneceu as condições fáticas para esse sofrimento. Não foi ela, a revista, quem 

criou o termo e a imagem, que já se encontravam introjetadas na opinião pública, que 

já a recebia de forma positiva, ora negativa, dependendo das circunstâncias que se 
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ajuntassem aos fatos da vida, nem desencadeou ela os fatos de trânsito que levaram à 

lembrança da figura pública do autor na matéria jornalística.

O termo e a imagem terão sido positivos para o autor em momentos 

em que o epíteto e a figura agregadas à pessoa tenham sido relevantes para as vitórias 

esportivas e pessoais e para o proveito econômico nas negociações de imagem. Mas é 

claro que poderia ser negativa, em instantes e fatos diversos, como o do infausto 

acidente, que se incrustou à própria imagem do Autor, com a ênfase que já existia na 

opinião pública, quando da construção da reportagem, da capa da revista e dos 

outdoors  que lhe deram, à revista, divulgação que tinha direito de realizar.

Sem dúvida que "publicação de notícia verdadeira, se acompanhada 

de perfídia ou de acréscimo da notícia, o tratamento jocoso do fato, mas que se torna 

ofensivo ou que delineie algum escândalo, é passível de causar dano moral", de modo 

que "diante da notícia, que mesmo sendo verdadeira, torna-se agravante" (ANTONIO 

JEOVÁ SANTOS, "Dano Moral Indenizável", S. Paulo, Revista dos Tribunais, 4ª ed., 

2003, p. 311). No caso, contudo, não se tem acréscimo negativo à matéria, mas, sim, a 

simples transposição de qualificação já antes criada, atribuída, consentida e usufruída, 

posta à receptividade e ao debate da opinião pública.

7.- Em verdade, a imagem estampada e comentada na publicação, 

subsumiu-se no geral caráter visivelmente informativo e educativo da matéria a 

respeito de acidentes de veículos, ainda que desagradando ao Autor e a quem mais 

negativamente lembrado. 

A imagem, contudo, não se nutre de absolutismo patrimonialista 

positivo, mas, a rigor, submete-se ao relativismo. Lembra YUSSEF SAID CAHALI 

que "a simples divulgação ou reprodução da imagem da pessoa, nos casos 

excepcionados em que não se reclama o seu consentimento prévio, somente se 

considera ilícita se molesta a sua honra, reputação, intimidade ou dignidade", 

alertando, contudo, quanto ao direito à imagem, que "a doutrina brasileira e a 

jurisprudência que lentamente se afirma são no sentido de atribuir-lhe caráter de um 

direito autônomo, incidente sobre um objeto específico, cuja disponibilidade é inteira 
Documento: 892982 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 01/07/2009 Página  3 5 de 43



 

 

Superior Tribunal de Justiça

do seu titular e cuja violação se concretiza com o simples uso não consentido ou 

autorizado  com as exceções referidas pelos doutrinadores, como a da figura que 

aparece numa fotografia coletiva, a reprodução da imagem de personalidades notórias, 

a que é feita para atender a um interesse público, com o fito de informar, ensinar, 

desenvolver a ciência, manter a ordem pública ou necessária à administração da 

justiça" ("Dano Moral", S. Paulo, Revista dos Tribunais, 2ª ed., 1998, p. 550).

Não se está, no caso, diante do figurino, lembrado, na seqüência, pelo 

mesmo doutrinador, com o socorro de ÁLVARO ANTONIO DO CABO e 

NOTAROBERTO BARBOSA, "Direito à Própria Imagem", p. 82), no qual "apesar de 

notórias as figuras dos jogadores, a reprodução de suas imagens" não teria ocorrido em 

razão do propósito de informar, esclarecer ou atender a algum interesse de ordem 

pública", mas em que haveria "utilização da imagem simplesmente para satisfazer 

interesse predominantemente comercial", donde incidir, naquele caso, do figurino a 

regra geral de que "a reprodução, uso da imagem dependia do consentimento dos 

titulares, pois 'o uso comercial da imagem de pessoa célebre é totalmente vedado sem 

o seu consentimento" (autor e obra citados, p. 550).

Matéria de intuito informativo e educativo, a da revista em causa, a 

imagem do Autor, apresentada nos termos em que criada e por ele largamente 

admitida, entendeu-se apropriada a ilustrar, não se constatando desbordamento e 

relembrando-se que dúvida que houvesse teria de preservar, antes de mais nada, a 

garantia fundamental da liberdade de Imprensa (CF, art. 139, IIIº).

8.- Não teve a publicação, por outro lado, intuito de ofender a honra 

do Autor. 

RUI STOCCO, interpretando as disposições do Cód. Civil de 1916 e 

do vigente Código Civil de 2002, assinala que deles "se infere que nesse campo dos 

direitos imaeriais, e especificamente no que se refere  ao gravame à honra e bom nome 

das pessoas, quando se trate de calúnia, difamação e injúria, a lei civil só considera 

ilícito civil o que a lei penal considerar como ilícito penal. Declarando a justiça penal, 

no caso concreto, a não caracterização dos crimes considerados contra a honra, 
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inexistirá o ilícito  civil correspondente, salvo se absolvição decorrer de insuficiência 

de provas" ("Tratado de Responsabildiade civil", S. Paulo, Revista dos Tribunais (fls. 

650 e seguintes), 6ª ed., 2004, p. 781).

Ora, no caso já houve a absolvição criminal do jornalista, acusado, em 

queixa-crime movida pelo Autor, do cometimento de delito contra a honra, e tal 

absolvição não se fundou em falta de provas (CPP, art. 386, VI), mas, sim, ao 

contrário, em "não constituir o fato infração penal" (CPP, art. 386, III). Quer dizer: não 

se configuraram injúria, calúnia ou difamação, isto é, ausente o intuito de ofender. 

Essa ausência do intuito de ofender transmigra para o julgamento da questão cível de 

ação de indenização por dano moral e, uma vez ausente o intuito de ofender por parte 

do profissional de Imprensa responsável pela matéria, tem-se que ausente, também, a 

responsabilidade indenizatória da Revista que a publicou.

9.- Como se vê, são certos, os fatos,  tanto o fato da publicação, como 

o da agregação do termo e da imagem à figura do Autor, ora Recorrido, como do 

envolvimento no acidente de veículos, como, ainda, o do próprio destaque de seu 

acidente, do Autor ora Recorrente, como figura pública notória, entre os acidentes de 

veículos ocorridos no território nacional, que eram o Leit-motiv  da reportagem.

Ao Autor, subjetivamente, por certo molestou e incomodou a 

exposição de fato negativo -- o acidente, fato irrecusável -- ajuntado à potencialidade 

negativa do epíteto e da imagem que a seu respeito se haviam construído. 

Objetivamente, contudo, para efeito de liberdade de imprensa e dano 

moral, todos esses fatos eram neutros. A publicação recolheu, é certo, o lado criticável, 

ao contrário do que tantas vezes terá sido recolhido por numerosas outras publicações 

que tenham enfatizado positivamente o apelido e a imagem.

Não há como exigir o sentido único de direcionamento da Imprensa 

para a versão favorável. Todas as figuras públicas, não só ocupantes de cargos e 

funções públicas, mas também as particulares que se publicizam pela exposição da 

imagem, são obrigadas a conviver com o destaque da interpretação agradável ou 
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desagradável que seja dada aos atos que praticam e aos fatos que as envolvem. 

A opinião pública, total ou setorizada, é que produzirá a conclusão, 

com a justiça e a injustiça com que essa mesma opinião pública se forma e se cristaliza 

na memória dos tempos.

10.- Nesse contexto é que se vêm os termos da matéria, a capa da 

revista e os outdoors .  

Inegável o fato de que o Autor se envolveu em acidente de veículos,  

causando vítimas fatais. Irrecusável, também, que havia sido condenado, quando 

publicada a revista, conquanto cabíveis recursos. Inevitável que sua imagem, pela 

relevância dela própria e pela notoriedade do fato, viesse à lembrança jornalística 

quando da elaboração de matéria atinente a trágicas conseqüências de ação de 

motoristas no trânsito. Impossível deixar de ligar o fato ao epíteto e à imagem 

consolidados em torno da pessoa do Autor. 

Não se vê intenção de ofender, senão reprodução de imagem pública 

construída e disseminada -- tomada, entretanto, em sentido crítico negativo, como 

tantas vezes em sentido diverso, o positivo.

11.- Nos termos dos dispositivos legais invocados pelo Autor, 

responde por danos morais e à imagem quem cause dano. Não houve, no caso, dano 

causado ao autor, mas, como se disse, tecnicamente, simples incômodo ou desconforto 

pela exposição do lado negativo da figura pública. Não há, realmente, o que indenizar 

ao Autor.

Ademais, inevitável a consideração de que, afinal de contas, seria 

contraditório indenizar por ofensa moral, desconsideração de figura e uso de imagem 

pelo fato de publicação que, em última análise, remonta a imagem usufruída pelo 

Autor e envolvendo fato de acidente em que, para outrem, as vítimas,  mais que 

incômodo psicológico, ocorreu a perda completa da vida.

Relembre-se que "danos morais são lesões sofridas pelas pessoas, 

físicas ou jurídicas, em certos aspectos de sua personalidade, em razão de investidas 
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injustas de outrem", apresentando-se "a teoria da responsabilidade civil como 

verdadeiro sistema de reposição ou de compensação de prejuízos ocorridos em 

concreto, por força de ações antijurídicas de terceiros" p. 28) (CARLOS ALBERTO 

BITTAR, "Reparação Civil por Danos Morais", S. Paulo, Revista dos Tribunais, 1998, 

p. 277 e 28). 

Não houve, no caso concreto, reputa-se mais uma vez, mais que 

incômodo ou desconforto pessoal, pela exposição de características próprias já antes 

amplamente divulgadas, com fruição pessoal, e notícia de fatos efetivamente 

ocorridos, ou seja, o acidente e a condenação, ainda que sujeita a recurso.  

12.- Pelo exposto, pelo meu voto, dá-se provimento ao Recurso, 

julgando-se improcedente a ação, nos exatos termos, inclusive quanto à sucumbência, 

da sentença.  

Ministro SIDNEI BENETI
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.021.688 - RJ (2008/0003244-0)
  

RELATOR : MINISTRO MASSAMI UYEDA
RECORRENTE : EDITORA ABRIL S/A 
ADVOGADOS : ANTÔNIO AUGUSTO ALCKMIN NOGUEIRA    

ALEXANDRE FIDALGO E OUTRO(S)
RECORRIDO : EDMUNDO ALVES DE SOUZA NETO 
ADVOGADO : LUIZ ROBERTO LEVEN SIANO E OUTRO(S)

VOTO

O SR. MINISTRO VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO 

DO TJ/RS): Senhor Presidente, também gostaria de pedir a máxima vênia ao 

Eminente Ministro Relator, Massami Uyeda. Já na primeira vez, quando S. Exa. 

proferiu o voto, eu já tinha alguma dúvida quanto a acompanhá-lo, depois, 

amadurecendo, e, agora, com o voto de V. Exa., adiro integralmente ao seu 

posicionamento. 

 Primeiramente, segundo consta, houve um processo criminal, no 

qual o jornalista já foi absolvido. Claro que a jurisdição criminal é independente da 

cível, mas, comportava talvez, antes de mais nada, uma interpelação, para se 

explicar qual era o alcance do termo, o que se pretendia com essa expressão forte 

de "animal". 

 Porém, mesmo assim, observa-se que foi já trazido aqui, se não 

me engano, até em sustentação oral, de que esse termo "animal" era o epíteto, por 

meio do qual esse jogador era conhecido. E isso, para ele, não era como um 

atributo negativo e, sim, pelo contrário, como um atributo de força, de virilidade, de 

disposição, de ganância, digamos, ganância da bola, de tal forma que, com relação 

a ele, não teria uma repercussão negativa, quanto com qualquer outro que, talvez, 

não detivesse essas atribuições, essas qualidades, enfim, de ser um jogador viril. 

Por isso, não poderia, no caso, trazer essa dor moral quando fosse, eventualmente, 

invocado esse nome para relacionar com o fato que ocorreu. 

 Finalmente, essa notícia é jornalística, não foi criada artificialmente 

pela revista, e sim se baseou num fato concreto, qual seja, num acidente de trânsito 

do qual resultaram três mortes e a ênfase dada foi justamente para chamar a 

atenção para a gravidade do delito de trânsito, inclusive com pessoas notórias e, 
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talvez até com relação a isso, chamando a atenção de que, mesmo para as 

pessoas importantes, ou pelo menos pessoas conhecidas, esse fato é grave e 

deveriam elas dar o exemplo. 

 Não vejo o dolo nem a culpa presente nessa reportagem, nem a 

intenção malévola e, por essas razões todas, estaria, então, também 

acompanhando o voto de V. Exa., no sentido de julgar improcedente a demanda.

Ministro VASCO DELLA GIUSTINA 
(Desembargador Convocado do TJ/RS)
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.021.688 - RJ (2008/0003244-0)
  

RELATOR : MINISTRO MASSAMI UYEDA
RECORRENTE : EDITORA ABRIL S/A 
ADVOGADOS : ANTÔNIO AUGUSTO ALCKMIN NOGUEIRA    

ALEXANDRE FIDALGO E OUTRO(S)
RECORRIDO : EDMUNDO ALVES DE SOUZA NETO 
ADVOGADO : LUIZ ROBERTO LEVEN SIANO E OUTRO(S)

VOTO-VOGAL

EXMO. SR. MINISTRO PAULO FURTADO 
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/BA): 
 

 Sr. Presidente, Srs. Ministros, quero pedir toda a vênia ao Eminente 

Ministro Relator, mas, já no início do julgamento, detectei que o jogador Edmundo 

capitalizou o quanto pôde sobre essa notória alcunha que lhe conferiu a imprensa 

esportiva. E, aliás, o relatório do Eminente Ministro Massami Uyeda realça a 

circunstância alegada pela Editora Abril de que já tinham sido valoradas, pelo Poder 

Judiciário, em sede da ação criminal, as expressões "animal" ou "animais", e, ali, o 

juízo criminal já havia afastado a ofensividade dessas em relação ao recorrido. 

 Por outro lado, trata-se de uma pessoa pública, donde afastei a 

dúvida sobre uma real necessidade de sua autorização para o uso de sua imagem. 

 E, por fim, por outro viés, eu já estava em dificuldade de visualizar – e, 

agora, com o voto de V. Exa. Sr. Ministro Benetti, que gostaria de ter subscrito porque, 

em vinte e três páginas V. Exa. esgota,  literalmente, a matéria – , de pronto, o animus 

injuriandi ou difamandi da editora, vale dizer, o dolo que geraria o dever de indenizar. 

 De forma que, com toda a vênia do Eminente Ministro Massami 

Uyeda, que fez um trabalho, também, de garimpeiro, acompanho inteiramente o voto 

de V. Exa, . Ministro Benetti, julgando improcedente esta ação do jogador Edmundo 

contra a Editora Abril.
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