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Fls.  
Processo: 0401148-22.2013.8.19.0001 

Processo Eletrônico 

  
 
Classe/Assunto: Procedimento Comum - Direito de Imagem / Indenização Por Dano Moral   
  
Autor: LUANA DA CONCEÇÃO SOUSA 
Réu: MÁRCIA FERNANDES 
Réu: JORGE LORDELLO 
Autor: MARCIA DA CONCEIÇÃO SOUSA 
Autor: CLEBER SANTOS SOUSA 
Representante Legal: MARCIA DA CONCEIÇÃO SOUSA 
Autor: FÁBIO DA CONCEIÇÃO SOUSA 
Réu: TV ÔMEGA LTYDA - REDE TV 
Réu: SONIA ABRÃO 
       
 

 ___________________________________________________________ 
 

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz     
Paula do Nascimento Barros Gonzalez Teles 

 
Em 17/01/2018 

 
 
 

Sentença               
 
Processo n.º 0401148-22.2013.8.19.0001 
Autor: LUANA DA CONCEIÇÃO SOUSA 
Representante Legal: MARCIA DA CONCEIÇÃO SOUSA  
Autor: MARCIA DA CONCEIÇÃO SOUSA 
Autor: CLEBER SANTOS SOUSA 
Autor: FÁBIO DA CONCEIÇÃO SOUSA 
Réu: TV ÔMEGA LTDA - REDE TV 
Réu: SONIA ABRÃO 
Réu: MÁRCIA FERNANDES  
Réu: JORGE LORDELLO  
 
 
SENTENÇA 
 
Feito encaminhado ao grupo de sentença. 
 
Trata-se de Ação de Obrigação de fazer cumulada com Indenizatória de Danos Morais, proposta 
por LUANA DA CONCEIÇÃO SOUSA, menor impúbere, representada por sua genitora e também 
autora MARCIA DA CONCEIÇÃO SOUSA e OUTROS em face de TV ÔMEGA LTYDA - REDE TV 
e OUTROS, que requerem indenização de danos morais, além de condenação da parte ré em 
obrigação de fazer e em ônus de sucumbência (Inicial de fls. 03/32, instruída com documentos de 
fls. 33/64). 
Aduz a parte Autora que a imagem da primeira Autora, LUANA, foi exibida, sem autorização, em 
programa veiculado pela primeira Ré, TV ÔMEGA. Afirma que durante o vídeo, os réus se referem 
a menor de forma pejorativa e irônica. Salienta que a gravação teve mais de duas mil 
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visualizações, o que causou constrangimentos e aborrecimentos, além de danos à imagem da 
Autora e danos reflexos a seus familiares. Relata que a primeira Autora, LUANA, foi encaminhada 
para tratamento psicoterápico em razão do ocorrido. Postula, em antecipação de tutela, a retirada 
do vídeo com as imagens da menor.  
Decisão de fl. 66 deferiu a gratuidade de justiça. 
Manifestação do MP pelo deferimento da antecipação de tutela (fl. 71). Decisão deferiu a 
antecipação da tutela e designou audiência preliminar (fl. 74). 
Em contestação (fls. 204/218), a primeira ré, REDE TV, requereu a conversão do rito de sumário 
para ordinário em razão do valor atribuído à causa. Suscitou preliminares de ilegitimidade ativa ad 
causam dos autores: MARCIA, CLEBER e FABIO e de ilegitimidade passiva ad causam. No 
mérito, afastou a ocorrência de ato ilícito, ressaltou que se trata de programa de produção 
independente o que afasta a responsabilidade objetiva da emissora. Destacou que não é possível 
individualizar a autora nas imagens acostadas aos autos. Rechaçou o pedido indenizatório de 
danos morais, à imagem e reflexos. Também impugnou o documento de fl. 51, já que de produção 
unilateral. Por fim, rejeitou o pleito de direito de resposta e concluiu pela improcedência dos 
pedidos. 
Contestação da segunda ré, SÔNIA, às fls. 149/182, na qual defendeu a nulidade da citação e 
impugnou o valor atribuído à causa. Ressaltou que não tem ingerência para cumprir a decisão 
liminar. Arguiu preliminar de ilegitimidade passiva ad causam. Salientou a necessidade de 
produção de prova pericial para a degravação do programa e contextualização das falas, refutou a 
alegação de que tenha atuado além dos limites profissionais de apresentadora. Destacou o cunho 
jornalístico do programa, cujo intuito era Afirmou que não fez qualquer comentário vexatório 
acerca da imagem. Salientou a ausência de dolo, rechaçou o pleito indenizatório de danos 
extrapatrimoniais e pugnou pela improcedência dos pedidos. Também formulou pedido 
contraposto de indenização de danos morais. 
Audiência de conciliação com determinação de conversão do rito sumário para ordinário (fl. 240). 
Manifestação da parte autora pela desistência de prosseguimento do feito em relação aos réus, 
Márcia Fernandes e Jorge Lordello (fl. 252). Indeferimento do requerimento à fl. 254. 
Contestação da terceira ré (fls. 296/308), MÁRCIA, na qual arguiu preliminares de ilegitimidade 
passiva ad causam e de ilegitimidade ativa ad causam dos autores: MARCIA, CLEBER E FABIO. 
Ressaltou a produção de provas unilaterais para comprovação dos fatos narrados na exordial.  
Rechaçou os pleitos indenizatórios de danos morais e reflexos. Aduziu que participou do programa 
como convidada. Asseverou que inexistiu violação ao direito de imagem da Autora, LUANA, já que 
o cunho do programa era jornalístico e a divulgação de fatos ocorridos com pessoa pública. Ao 
final, pugnou pela improcedência dos pedidos. 
Contestação do quarto réu (fls. 328/348), JORGE, na qual também arguiu preliminares de 
ilegitimidade passiva ad causam e de ilegitimidade ativa ad causam dos autores: MARCIA, 
CLEBER E FABIO. No mérito, destacou a ausência de ato ilícito a ele imputável, eis que participou 
do programa como convidado. Assegurou que não teceu comentários ilícitos, apenas opinou sobre 
a enquete veiculada no programa, salientou que a imagem da Autora LUANA, estava destorcida, 
não sendo possível identificá-la, ficando em evidência o rosto da canora Anitta. Rechaçou os 
pedidos indenizatórios de danos à imagem, morais e reflexos. Refutou o nexo de causalidade 
entre sua conduta e os danos reclamados. Ao final, afastou o pleito de retratação e pugnou pela 
improcedência dos pedidos.   
Sobreveio réplica (fls. 380/391, 393/405, 407/416 e 418/430).  
Manifestação do MP (fls. 474/477).   
Decisão saneadora às fls. 496/497, rejeitou as preliminares argüidas, fixou pontos controvertidos e 
deferiu produção de provas testemunhais e depoimento pessoal da parte autora. 
AIJ (fls. 514/515). 
Alegações finais, pela parte autora às fls. 532/539, 541/547, 549/558 e 560/569, pela parte ré (fls. 
527/530, 571/574 e 576/582). 
Manifestação do MP pela procedência parcial dos pedidos (fls. 588/594). 
Relatei, decido. 
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Da análise dos autos verifica-se que assiste razão a parte autora.  
De início deve ser rechaçada a tese de que, no caso concreto, está-se diante de uma colisão de 
princípios constitucionais, o que certamente nos levaria a uma equivocada jurisprudência de 
valores em conflito: a liberdade de informação (CF, art. 5º, IV, X, IX, XIV e art. 220) e o direito de 
imagem (CF, art. 5º, V e X). Isso porque, a liberdade de comunicação não inclui, por óbvio, a 
liberdade de veicular imagem de menor exposta à situação vexatória. 
Portanto, a parte ré deveria ter agido com cautela e não o fez, veiculando a identidade da menina 
em situação de evidente constrangimento e mácula à sua personalidade, pelo que subsiste o 
dever de reparar os danos. 
 Acrescente-se que o caso em exame apresenta uma singularidade, visto que abrange a proteção 
de menor, nos termos dos artigos 17 e 18 do Estatuto da Criança e do Adolescente:  
 
Art. 17. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da 
criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, 
dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais. 
 
Art. 18. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de 
qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor.  
 
A atividade jornalística deve ser livre para informar acerca dos fatos cotidianos de interesse 
público, inexistindo, in casu, qualquer relevância social em se veicular uma imagem de uma 
menina, associada a expressões pejorativas, tais, como "bruxa", "espírito" e "encosto." 
Na verdade, a veiculação da imagem em rede nacional amplificou o dano, submetendo a menor e 
toda a sua família a uma posição humilhante e vexatória, ao aumentar a visibilidade do evento que 
a associou a "bruxa", "espírito" e "encosto," o que é vedado explicitamente pela Constituição da 
República, em seu artigo 5º, e pelo ECA, nos artigos 17 e 18 deste diploma legal. " 
Cumpre salientar ainda que, O STJ editou a Súmula 221 sobre o tema: "São civilmente 
responsáveis pelo ressarcimento de dano, decorrente de publicação pela imprensa, tanto o autor 
do escrito quanto o proprietário do veículo de divulgação." Restando superada a questão da 
individualização da responsabilidade, já que todos os litisconsortes teceram comentários e a 
emissora ré, é a proprietária do veículo de divulgação. 
  Os litisconsortes reconhecem em suas contestações os fatos na forma como narrados na 
exordial, apenas tentam se eximirem de suas responsabilidades. Restou incontroversa a exibição 
da foto, com a imagem da primeira Autora, assim como os termos utilizados na enquete do 
programa, tais como: "espírito", "encosto", "bruxa", "tem um rosto muito estranho." 
Insta salientar, a propósito, que a doutrina e a jurisprudência admitem o dano moral indireto, 
reflexo ou em ricochete, considerando que os efeitos do ato ilícito podem repercutir não apenas 
diretamente sobre a vítima, mas também sobre pessoa intercalar, titular de relação jurídica que é 
afetada pelo dano não na sua substância, mas na sua consistência prática.  
Nesse passo, os familiares, pai, mãe e irmão, certamente suportaram constrangimentos em razão 
do ocorrido, por terem compartilhado a angústia porque passou a menor pela situação degradante 
e vexatória a que foi exposta, sem que nada pudessem ter feito para impedir tamanha humilhação.  
Passa-se, pois, à fixação do quantum indenizatório que deve levar em consideração a 
repercussão do dano, as possibilidades econômicas do ofensor e seu grau de culpa, 
observando-se o princípio da razoabilidade. Correta, ainda, a assertiva de que a indenização deve 
ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em 
enriquecimento indevido, considerando que se recomenda que o arbitramento deva operar-se com 
moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte empresarial das partes, às suas 
atividades comerciais e, ainda, ao valor do negócio, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos 
pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom 
senso, atento à realidade da vida, notadamente à situação econômica atual e às peculiaridades de 
cada caso. 
Considerando tais parâmetros e a idade da primeira Autora, LUANA, que em formação foi 
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submetida à exposição de sua figura, bem como a tutela de urgência deferida para a retirada da 
veiculação da imagem da Autora, LUANA, arbitra-se a indenização desta em R$ 30.000,00 (trinta 
mil reais) e em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para os Autores MARCIA, CLEBER e FABIO.  
O pedido de retratação tem amparo na Constituição em seu art. 5º, no inciso V, devendo, portanto, 
os réus realizarem pedido formal de desculpas no programa em que foram perpetradas as ofensas 
aos autores.  
 
À conta de tais fundamentos, JULGO PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS, com 
fundamento no artigo 487, I do NCPC, para tornar definitiva a antecipação da tutela de urgência 
deferida à fl. 74 e para condenar os réus, solidariamente, na importância de R$ 30.000,00 (trinta 
mil reais), para a Autora LUANA e de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), para cada um dos demais 
Autores,  a título de dano moral, corrigidos monetariamente desde a data da publicação da 
presente (Súmula 362/STJ), acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês (art. 406 do Código 
Civil) desde a data do evento danoso (art. 398 do Código Civil c/c Súmula 54/STJ). Observado o 
disposto nos artigos 517 e 523, § 1.º do NCPC. Condeno ainda os réus a realizarem pedido formal 
de desculpas no programa em que foram perpetradas as ofensas aos autores, no prazo de 30 
dias, a contar da intimação da presente, sob pena de conversão da obrigação de fazer em perdas 
e danos que fixo em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Condeno os réus, solidariamente, em 
custas e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, na forma dos 
artigos 82, § 2.º  c/c 85, § 2.º c/c 87, § 2.º do NCPC. Cumpridas as formalidades legais, dê-se 
baixa e arquivem-se os autos. P.R.I. 
 
  
Rio de Janeiro, 13 de janeiro de 2018. 
 
 
Paula do Nascimento Barros Gonzalez Teles 
Juíza de Direito  
 

Rio de Janeiro, 17/01/2018. 
 
 

Paula do Nascimento Barros Gonzalez Teles - Juiz Auxiliar 
 

___________________________________________________________ 
 

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz     
 

Paula do Nascimento Barros Gonzalez Teles 
 

Em ____/____/_____ 
 
 
 
 

Código de Autenticação: 4Z4W.6BND.QAHU.3MJU 
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos 
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