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Processo nº: 0171549-17.2016.8.19.0001

Tipo do Movimento: Sentença

Descrição: JAIR MESSIAS BOLSONARO move em face de EDITORA O DIA S.A ação pelo procedimento comum, pelos
fatos e fundamentos que passo a resumir. Alega o autor, militar da reserva e deputado federal, que foi
publicada pelo Jornal O Dia, editado pela ré, em 26/04/2016, charge humorística com sua imagem,
associando-o ao símbolo da cruz suástica, notoriamente identificada com nazismo, fascismo e racismo.
Afirma que a publicação lhe ofendeu a honra e denegriu sua imagem, com o intuito de acirrar ânimos já
desfavoráveis à sua pessoa. Pede a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no
valor de R$ 50.000,00. Acompanham a inicial os documentos de fls. 18/22. Contestação a fls. 54/62, em que
a ré alega que a charge, de autoria do renomado cartunista Renato Aroeira, tem caráter irônico e
humorístico, e encontra contexto no cenário político atual. Afirma que o autor não é citado nominalmente, e
nem lhe é atribuída qualquer conduta ilícita, tratando-se apenas de crítica da posição política por ele
esposada, reconhecida e assumidamente. Aduz que exerce a função precípua da imprensa de livre
manifestação de pensamento, opinião e crítica, especialmente com relação a quem ocupa cargos públicos.
Pugna pela improcedência. Com a contestação vieram os documentos de fls. 63/87 Réplica às fls. 97/101,
em que a parte autora repisa seus argumentos iniciais, e acrescenta que sua imagem é claramente
identificável, apesar de não ser mencionado seu nome. Sem mais provas a produzir, cabível o julgamento
antecipado da lide. É o relatório. Passo a decidir. Trata-se de ação em que o autor pretende indenização em
razão de publicação jornalística de cunho humorístico feita por jornal editado pela ré. A lide comporta
julgamento antecipado, uma vez que as partes não manifestaram intenção de produzir novas provas, quando
a tanto instadas. Há de se esclarecer que a relação objeto da presente é pessoal, sendo incidentes as
normas do Código Civil Brasileiro. Este define, em seu art. 186, que comete ato ilícito aquele que, com ação
ou omissão voluntária, age com culpa. O art. 927, por sua vez, atribui àquele que comete ato ilícito o dever
de indenizar os prejuízos causados. Estão em análise direitos constitucionalmente garantidos, em possível
rota de colisão: o direito à honra (art. 5º, inciso X, da Constituição Federal), a liberdade de expressão
artística (art. 5º, inciso IX), a liberdade de imprensa (art. 220). Haverá de se fazer a ponderação de limites,
toda vez que um desses direitos puder importar em violação de outro. Da análise do conjunto probatório
trazido aos autos, e do contexto histórico e político que se desenhava à época da publicação, infere-se que a
charge humorística contra a qual se insurge o autor não contém conotação ofensiva que pudesse acarretar
prejuízo à sua moral. Como se vê da imagem de fl. 22, desenho artístico produzido pelo cartunista Renato
Aroeira, houve a associação do autor ao símbolo da cruz suástica, que historicamente representa o
movimento nazista, tendência política existente em várias partes do mundo. A charge veio na esteira de
outras matérias jornalísticas, como demonstrou a ré às fls. 79/85, em que se noticiava o apoio manifestado
ao autor, figura pública e atuante no cenário político brasileiro, de grupos e segmentos da sociedade que se
identificam com o movimento nazista, portando seus símbolos, insígnias e características distintivas. A
publicação jornalística, apesar de tecer crítica ao autor, enquanto pessoa pública, não lhe imputou a prática
de crimes. Traçou paralelo entre sua posição política, amplamente divulgada e pelo mesmo assumida, e
outra tendência igualmente política. A ré exerceu seu ofício de informar ao público, tecendo crítica,
comportamento esteado na garantia constitucional da livre manifestação do pensamento, da criação, da
expressão e da informação (art. 5º, IV, IX e XIV). Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
NOTÍCIA VEICULADA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. CRÍTICA FORMULADA CONTRA
SERVIDORA PÚBLICA. ATUAÇÃO DE PROCURADORA EM DEMANDA JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE
OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE. VALORAÇÃO PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE. QUESTÃO
BEM DELINEADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSOS DA PARTES RÉS PROVIDOS. PEDIDO
JULGADO IMPROCEDENTE. PREJUDICADO O APELO DA PARTE AUTORA. 1. A análise da controvérsia
prescinde de reapreciação do conjunto fático-probatório, bastando a valoração de fatos perfeitamente
admitidos pelas partes e pelo órgão julgador, atribuindo-lhes o correto valor jurídico. Na hipótese, a questão
controvertida está bem delineada no acórdão recorrido, razão pela qual não há incidência do enunciado da
Súmula 7/STJ. 2. As pessoas consideradas públicas estão sujeitas a maior exposição e suscetíveis a
avaliações da sociedade e da mídia, especialmente os gestores públicos de todas as esferas de poder,
mesmo quando envolvidos em processos judiciais - que, em regra, não correm em segredo de justiça - como
partes, procuradores ou juízes. 3. No caso dos autos, o jornalista apresentou sua opinião crítica acerca dos
argumentos utilizados pela Procuradora da Fazenda Nacional na contestação apresentada pela União em
autos de ação declaratória movida por Inês Etienne Romeu, sem, contudo, atingir a honra e a imagem da
autora. 4. A ponderação trazida pelo articulista procura rechaçar a tese alegada pela União de se exigir a
identificação dos responsáveis pela prática de tortura dentro da chamada ´Casa da Morte´. Para isso, faz
uma análise crítica da atuação da procuradora, mas sem transbordar os limites da garantia de liberdade de
imprensa, a ponto de configurar abuso de direito. (Agravo Regimental No Agravo Em Recurso Especial
127467/SP, 4ª Turma, Relator Ministro Marco Buzzi, Relator p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Data
do Julgamento 17/05/2016, Data da Publicação/Fonte DJe 27/06/2016, grifado) RECURSO ESPECIAL -
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO CONDENATÓRIA - PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO DOS DANOS
EXTRAPATRIMONIAIS EXPERIMENTADOS EM VIRTUDE DE MATÉRIA JORNALÍSTICA PUBLICADA EM
REVISTA - INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE JULGARAM PROCEDENTE O PEDIDO PARA CONDENAR A
REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS - INSURGÊNCIA DA RÉ -
RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA - ABORDAGEM DA MATÉRIA INSERTA NOS LIMITES DA
LIBERDADE DE EXPRESSÃO JORNALÍSTICA ASSEGURADA PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA -
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. (...) 4.2. O mérito do recurso especial coloca em confronto a liberdade
de imprensa (animus narrandi e criticandi) e os direitos da personalidade. 4.2.1. A ampla liberdade de
informação, opinião e crítica jornalística reconhecida constitucionalmente à imprensa não é um direito
absoluto, encontrando limitações, tais como o compromisso com a veracidade da informação. Contudo, tal
limitação não exige prova inequívoca da verdade dos fatos objeto da reportagem. Esta Corte tem
reconhecido uma margem tolerável de inexatidão na notícia, a fim de garantir a ampla liberdade de
expressão jornalística. Precedentes. 4.2.2. Não se olvida, também, o fator limitador da liberdade de
informação lastrado na preservação dos direitos da personalidade, nestes incluídos os direitos à honra, à
imagem, à privacidade e à intimidade. Assim, a vedação está na veiculação de críticas com a intenção de
difamar, injuriar ou caluniar. 4.2.3. Da notícia veiculada, muito embora aluda a fatos graves, não se vislumbra
outro ânimo que não o narrativo, visto que a reportagem se limita a afirmar que o recorrido estaria sendo
´investigado´ pelas condutas tipificadas como crime ali descritas, o que, efetivamente, não se distancia do
dever de veracidade, porquanto incontroversa a existência de procedimento investigativo. 4.3. A forma que
fora realizada a abordagem na matéria jornalística ora questionada está inserta nos limites da liberdade de
expressão jornalística assegurada pela Constituição da República, a qual deve prevalecer quando em
conflito com os direitos da personalidade, especialmente quando se trata de informações relativas à agente
público. 4.4. É sabido que quando se está diante de pessoas que ocupam cargos públicos, sobretudo
aquelas que atuam como agentes do Estado, como é o caso dos autos, prevalece o entendimento de que há
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uma ampliação da liberdade de informação jornalística e, desse modo, uma adequação, dentro do razoável,
daqueles direitos de personalidade. 4.5. Com efeito, se a notícia limitou-se a tecer comentários, ainda que
críticos, atribuindo a fatos concretamente imputados, por terceira pessoa, estas identificadas e referidas
como as autoras das informações divulgadas (animus narrandi/criticandi), inclusive ante episódios que
renderam a instauração de procedimento de investigação, como é o caso dos autos, daí porque deve ser
afastada a responsabilização civil da empresa que veiculou a matéria, por se tratar de exercício regular do
direito de informar (liberdade de imprensa), bem como do acesso ao público destinatário da informação. 5.
Recurso especial provido para julgar improcedente o pedido veiculado na demanda e afastar a multa imposta
em sede de embargos de declaração (art. 538, parágrafo único, CPC). (Recurso Especial 738793/PE, 4ª
Turma. Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Relator p/ Acórdão Ministro Marco Buzzi , Data do
Julgamento 17/12/2015, Data da Publicação/Fonte DJe 08/03/2016, grifado) Da mesma forma se posiciona
este Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro: Apelação cível. Direito constitucional. Liberdade de imprensa
versus direito à honra e à imagem. Matéria veiculada em revista de grande circulação que não extrapola o
direito de informação e de críticas contundentes, sem o condão de atingir a esfera moral do autor, que
exerce atividade pública, já tendo sido deputado federal e chefe da polícia civil do estado do rio de janeiro,
sendo alvo de questionamentos frequentes por parte da população de um modo geral. Ausência de afronta
pessoal, mas exercício do direito de divulgar fatos e de emissão de opinião jornalística. Jurisprudência deste
TJERJ. Sentença de procedência que merece reforma. Provimento do recurso de apelação. Não provimento
do recurso adesivo. (Apelação nº 0148126-96.2014.8.19.0001, 18ª Câmara Cível, Rel. Des. Eduardo De
Azevedo Paiva - julgamento: 21/02/2018) Apelação cível. Indenizatória. Publicação de conteúdo político a
respeito do autor. Alegação de violação à sua honra e reputação através de publicação de reportagens
tendenciosas, que configurariam perseguição política. Ausência de animus de ofender a honra do
demandante. Inobstante as reportagens apresentarem em seu conteúdo duras críticas ao cenário político no
qual se insere o autor, não se verifica, na hipótese, excesso ou abuso dos direitos de criticar e opinar,
corolários das garantias constitucionais da liberdade de imprensa e de manifestação do pensamento. Pessoa
pública de destaque no cenário político deste Estado, e, portanto, como bem pontuado na sentença, as
críticas a ela direcionadas, ainda que duras, não representam ofensa aos direitos da personalidade que
justifique sua sobreposição à garantia da liberdade de imprensa. Ausência de abuso de direito ou violação à
imagem ou honra dos servidores federais. Regular exercício da profissão. DESPROVIMENTO DO
RECURSO. (Apelação nº 0189001-79.2012.8.19.0001, 10ª Câmara Cível, Rel. Des. Pedro Saraiva De
Andrade Lemos - Julgamento: 31/01/2018) Dessa forma, tem-se por não cometido ato ilícito, pelo que não há
que se falar em responsabilidade a ensejar obrigação de reparar, por ausentes os requisitos legais
ensejadores da responsabilidade civil. Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão do autor,
com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e na fundamentação acima exposta. Condeno a
parte autora em custas e honorários advocatícios, que arbitro, em conformidade com o art. 85 §2º do NCPC,
em 10% sobre o valor da causa atualizado até a data do efetivo pagamento. Publique-se e intimem-se. Com
o trânsito em julgado, certificado o correto recolhimento das custas, dê-se baixa e arquivem-se.
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