
 

 
 
 
Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro 
Décima Oitava Câmara Cível 

 
 
 
 
 

Apelação Cível nº. 0346219-68.2015.8.19.0001 FLS. 1 
 

 

 
Secretaria da Décima Oitava Câmara Cível 

Rua Dom Manuel, 37, 2º andar – Sala 233 – Lâmina III 
Centro – Rio de Janeiro/RJ – CEP 20010-090 

Tel.: + 55 21 3133-6698 – E-mail: 18cciv@tjrj.jus.br – PROT. 2175 
 

Apelante: Mariana Jeveaux Pereira de Mello 
Apelada: Televisão Record do Rio de Janeiro Ltda. 
Relator: Des. Carlos Eduardo da Fonseca Passos 

A C Ó R D Ã O 

RESPONSABILIDADE CIVIL. Dano moral. Veiculação de 
matéria em programa televisivo e em portal virtual de 
notícias da Rede Record (“Cidade Alerta” e “R7”). 
Arbitramento da verba compensatória. Exibição da imagem 
da autora atrelada ao tráfico de drogas. Fotografia colhida 
da página pessoal da autora no facebook e produzida 
para campanha publicitária de marca de vestuário. Edição 
propositada da fotografia para esconder seu viés 
publicitário. Reportagem de conteúdo inverídico e caráter 
sensacionalista. Reconhecimento da identidade da 
ofendida. Notícia de cunho desabonador e ofensivo à sua 
honra. Incremento da verba indenizatória, a fim de 
conformá-la com a extensão do dano suportado. 
Leviandade e gravidade das imputações justificadoras da 
majoração da condenação, além do porte econômico do 
causador do dano. Recurso provido. Majoração da verba 
honorária. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 0346219-
68.2015.8.19.0001 em que é Apelante MARIANA JEVEAUX PEREIRA DE MELLO e 
Apelada TELEVISÃO RECORD DO RIO DE JANEIRO LTDA.  

ACORDAM os Desembargadores que compõem a Décima Oitava 
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por unanimidade de 
votos, em dar provimento ao recurso para aumentar a verba indenizatória do dano 
moral para R$ 20.000,00, corrigida desta data, majorada a verba honorária para 12% 
do valor da condenação. 

Trata-se de ação proposta por Mariana Jeveaux Pereira de Mello em face 
de Televisão Record do Rio de Janeiro Ltda. A demandante alega que foi alvo de 
matéria jornalística veiculada pela demandada no programa “Cidade Alerta”, em 
05/09/2014, sobre inquérito policial que investiga a divulgação, na rede social 
facebook, de fotos de jovens portando arma de fogo e seu suposto envolvimento com 
o tráfico de drogas. Narra que, sob o título “garotos do tráfico se exibem na internet”, a 
reportagem mostrava fotos de garotos de comunidades carentes, especialmente da 
favela da Maré, com armas de grosso calibre, cordões de ouro e maços de dinheiro. 
Afirma que, em meio às fotos, foi exibida fotografia da autora, a qual foi produzida para 
campanha publicitária para a marca de roupas “Illicit 55”, da qual é garota-propaganda. 
Destaca que a fotografia a apresentava com lenço no rosto e duas réplicas de pistolas, 
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além do logotipo da aludida marca ao fundo. Salienta que a foto fez parte de ensaio 
fotográfico realizado para aquela marca de vestuário e se distingue facilmente das 
demais fotografias apresentadas na reportagem por seu visual apurado e estilizado, 
inerente às campanhas publicitárias, além de ser a única em que é exibido o rosto do 
fotografado. Destaca que a foto exibiu as tatuagens do braço da autora, o que permitiu 
sua identificação por amigos e parentes que passaram a indagar-lhe a vinculação com 
organização criminosa. Adita que pessoas desconhecidas também fizeram comentários 
ofensivos à sua honra na própria página virtual da demandada. Salienta que sua mãe 
sofre de hipertensão e necessitou de atendimento médico diante das ofensas 
realizadas. Aponta que a reportagem se encontra disponível no sítio eletrônico de 
notícias da demandada denominado “R7” e sua carreira de modelo está ameaçada 
pela indevida associação de sua imagem ao crime organizado. Assevera que a 
demandada agiu de má-fé e que a reportagem tinha cunho sensacionalista. Pede a 
concessão de tutela de urgência para a imediata retirada da reportagem do portal de 
notícias “R7” e, ao final, a condenação da demandada ao pagamento de indenização 
pelo dano moral experimentado. 

A tutela de urgência foi deferida para determinar que a demandada cesse 
a veiculação da imagem da autora na reportagem divulgada na página de notícias “R7”. 

Em resposta, a demandada afirma que o conteúdo da reportagem é claro 
e incapaz de confundir o espectador. Assevera que não vinculou as pessoas exibidas à 
prática criminosa, mas tão somente informou que elas são suspeitas de envolvimento 
com o tráfico, conforme investigação realizada pela Delegacia de Repressão a Crimes 
de Informática. Obtempera que a demanda foi proposta quase um ano após a 
veiculação da matéria e que a auto exposição em rede social aberta ao público enseja 
o acesso e uso das imagens por terceiros e pela polícia. Salienta que a foto publicada 
pela autora em seu perfil do facebook é passível de estar sob investigação policial, por 
fazer suposta apologia ao crime com réplicas de armas de fogo que facilmente passam 
como verdadeiras. Adita que a simples divulgação de imagem, ainda que sem expressa 
autorização do titular, não acarreta dano moral indenizável, se não houver ofensa à 
honra da pessoa. Salienta que a reportagem tem caráter informativo e foi veiculada no 
exercício do dever constitucional de informar. Destaca que as fotografias exibidas 
foram fornecidas pela polícia, ao invés de escolhidas ao acaso na internet. Sustenta 
não estarem presentes os requisitos para a responsabilidade civil. 

Foi realizada audiência de instrução e julgamento, na qual foi exibido 
DVD, conforme a assentada da pasta 261. 

A sentença confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida e julgou 
procedente o pedido para condenar a demandada ao pagamento de indenização de R$ 
5.000,00, pelo dano moral. 
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Inconformada com a sentença, a demandante recorre e pugna majoração 
do quantum indenizatório para se adequar ao patamar usualmente adotado pela 
jurisprudência. 

Contrarrazões na pasta 305. 

É o relatório. 

Inicialmente, cumpre assentar que o recurso se limita a impugnar a verba 
indenizatória fixada pelo dano moral. 

Como cediço, a fixação do quantum compensatório orienta-se pelo 
princípio da razoabilidade, caso em que ao juiz não se impõe padrão rígido de atuação, 
conferindo-se a ele ampla liberdade, devendo o órgão revisor modificar o que foi 
decidido, apenas, se desatendido aquele parâmetro. 

No caso dos autos, a verba deve ser majorada, a fim de conformá-la com 
a extensão do dano suportado pela demandante. 

Com efeito, a reportagem tem contornos inverídicos e ofensivos, já que 
atribui à autora participação no tráfico de drogas ao publicar sua foto em reportagem 
intitulada “Garotos do tráfico se exibem na internet” (pasta 17, fls. 18/20). 

O texto logo abaixo da imagem da autora afirma, ainda, que “menores de 
idade do Complexo da Maré deixam evidente a relação com o tráfico de drogas” (pasta 
17, fls. 18). 

Denota-se, ainda, que a fotografia publicada foi propositadamente 
editada, a fim de que não aparecesse o logotipo da marca para a qual a autora fazia 
publicidade, conforme se verifica da publicação original da fotografia constante da 
página pessoal da autora no facebook (pasta 21). 

Tal circunstância denota o caráter sensacionalista da matéria em 
associação indevida da imagem da autora, que protagonizava campanha publicitária, 
com o crime organizado com vistas a alavancar a audiência do programa denominado 
“Cidade Alerta” (pasta 17, fls. 20). 

Outrossim, a reportagem foi veiculada em sítio eletrônico de notícias, a 
configurar o largo alcance da exposição da figura da autora e, por conseguinte, 
propagação ilimitada da ofensa perpetrada. 

A prova documental produzida demonstra, também, que a demandante foi 
reconhecida por amigos e conhecidos que acessaram a matéria (pasta 29, fls. 30/37), 
além de atestar a ocorrência de comentários ofensivos proferidos por terceiras pessoas 
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na própria página virtual da reportagem (pasta 26, fls. 27/28). 

Na hipótese, a leviandade e gravidade das imputações, aliadas ao porte 
econômico do causador do dano, justificam a majoração da condenação para R$ 
20.000,00, o que é suficiente para compensar o desgosto íntimo suportado e, 
simultaneamente, não propicia enriquecimento sem causa. 

Frise-se que, malgrado tenha sido exibido DVD em audiência de instrução 
e julgamento (pasta 261), a prova documental produzida é suficiente ao 
reconhecimento de que a exibição afetou o bem-estar psíquico da autora e causou 
consequências à sua honra e à sua imagem social, a ensejar a desnecessidade da 
requisição da mídia para o correto deslinde da controvérsia posta neste recurso. 

Sob outro aspecto, majora-se a verba honorária devida pela apelada para 
12% sobre o valor da condenação, na forma 85, §11, do CPC, considerada a data de 
prolação da sentença. 

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento REsp nº 
1.636.124-AL, assentou o seguinte: 

“De início, destaca-se que a Corte Especial do STJ se posicionou 
que o arbitramento dos honorários não configura questão 
meramente processual, mas sim questão de mérito apta a formar 
um capítulo da sentença (REsp 1.113.175-DF, Rel. Min. Castro 
Meira, DJe 7/8/2012). Estabelecida a natureza jurídica dos 
honorários de sucumbência, mister fixar o marco temporal para a 
aplicação das novas regras previstas no CPC/2015. Neste ponto, 
a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a 
sucumbência é regida pela lei vigente na data da sentença (REsp 
783.208-SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 21/11/2005). Verifica-
se, portanto, que os honorários nascem contemporaneamente à 
sentença e não preexistem à propositura da demanda. Assim 
sendo, aplicar-se-ão as normas do CPC/2015 nos casos de 
sentença proferida a partir de sua vigência (18/3/2016)”. (REsp nº 
1.636.124-AL. Rel. Min. Herman Benjamin. DJe 27/04/17).  

Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso e majora-se a verba 
honorária, na forma do dispositivo. 

Rio de Janeiro, 18 de outubro de 2017. 

Desembargador CARLOS EDUARDO DA FONSECA PASSOS 
Relator 
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