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QUANDO A MÍDIA CONDENA: OS DANOS À IMAGEM DE INOCENTES NA 

IMPRENSA E OS MECANISMOS PREVENTIVOS OU INDENIZATÓRIOS NO 

DIREITO 

 

José Lucas de Oliveira Freitas 

RESUMO 

 

O presente artigo visa apresentar episódios em que a exposição equivocada de 

inocentes em coberturas jornalísticas, em especial no noticiário policial, resultou em 

danos à imagem, à honra, à privacidade, etc. dessas pessoas. A partir disso, 

procura-se mostrar, na legislação brasileira, quais mecanismos jurídicos podem ser 

utilizados para a prevenção ou a indenização das vítimas em ocasiões do gênero. 

Busca-se também as sanções jurídicas aplicáveis aos veículos de imprensa nestas 

situações. São mencionados, por exemplo, a Lei 13.188/2015, conhecida como a Lei 

do Direito de Resposta, assim como artigos do Código Civil de 2002 que tratam da 

indenização por danos morais. Este trabalho adotou como método de pesquisa o 

levantamento bibliográfico de leis, códigos e jurisprudências, assim como estudos de 

casos que representassem o assunto abordado.  

Palavras-chave: Danos à imagem. Jornalismo. Direitos da Personalidade. 

Indenização.  

 

WHEN THE MEDIA CONDEMNS: DAMAGE TO THE IMAGES OF INNOCENTS IN 

JOURNALISM AND THE MECHANISMS FOR PREVENTION OR 

INDEMNIFICATION IN THE LAW 

 

ABSTRACT 

 

This article aims to present episodes in which the mistaken exposure of innocents in 

news coverage, especially in the police news, resulted in damage to the image, 

honor, privacy, etc. of these people. Based on this, it seeks to show, in Brazilian 

legislation, which legal mechanisms can be used for the prevention or compensation 

of victims on occasions of this kind. Legal sanctions applicable to press vehicles in 

these situations are also sought. For example, Law 13.188/2015, known as the Law 

of Right of Reply, is mentioned, as well as articles of the Civil Code of 2002 that deal 

with indemnity for moral damages. This work adopted as a research method the 

bibliographic survey of laws, codes and jurisprudence, as well as case studies that 

represented the subject addressed. 

Keywords: Damage to the image. Journalism. Personality Rights. Indemnity. 

 



 

1 INTRODUÇÃO  

 

O direito dos seres humanos de informarem e serem informados acerca das 

questões políticas, sociais, econômicas, etc. que o cercam é certamente um dos 

tópicos mais presentes na maioria das cartas magnas. A Constituição Federal de 

1988, por exemplo, considera a liberdade de expressão e informação um direito 

fundamental e que não se deve haver restrições ao trabalho da imprensa por parte 

do Estado brasileiro. 

Isso significa que, em um Estado Democrático de Direito, a imprensa deve ser 

livre para denunciar possíveis abusos por parte do Estado ou vindos de algum 

indivíduo ou grupos de indivíduos. Os veículos noticiosos também devem ter 

liberdade para promover o debate sobre temas de interesse público para os 

cidadãos. Devem, ainda, ser um espaço para a defesa e a manifestação de vozes 

que, em outros tempos, não seriam ouvidas. 

Entretanto, isso não implica afirmar que a mídia jornalística está livre de 

responsabilidades no modo como noticia os acontecimentos. Menos ainda de 

eventuais sanções jurídicas no caso de danos à imagem de pessoas envolvidas em 

uma cobertura noticiosa. A mesma Constituição Federal de 1988 que, conforme dito 

antes, garante uma imprensa livre, também preza pelo respeito à intimidade, à honra 

e à imagem dos indivíduos.  

Ocorre que em certos casos, todavia, como este trabalho irá mostrar, pessoas 

inocentes são erroneamente associadas a crimes em coberturas jornalísticas, em 

especial no noticiário policial. Seja por falhas na apuração, falta de ética ou o tom 

sensacionalista da cobertura em alguns casos, as vítimas do equívoco acabam por 

sofrerem danos morais ou materiais. Ou pior: são vítimas de linchamentos e, em 

alguns casos, mortas por conta do julgamento enganoso dos veículos noticiosos. 

Diante desses casos, este artigo, dividido em duas partes, visa apresentar, 

em um primeiro momento, situações reais em que a irresponsabilidade dos veículos 

de comunicação resultou em consequências desastrosas àqueles que sofreram a 

violação de sua privacidade e de sua imagem.  

Após essa primeira etapa, parte-se para uma análise sob a ótica do Direito. 

Do campo jurídico, objetiva-se mostrar as leis existentes na legislação brasileira para 

evitar a violação dos direitos de imagem e privacidade dos indivíduos na cobertura 

da imprensa, ou ressarcir aqueles que foram vítimas de tais violações. O foco, neste 



 

caso, é mostrar quais sanções legais as empresas jornalísticas estão sujeitas caso 

alguém se sinta lesado, assim como os direitos que os indivíduos possuem em tais 

situações. 

Utiliza-se aqui, para isso, como metodologia o levantamento bibliográfico, 

assim como estudos de caso. Por fim, vale frisar que, apesar de se tratar de um 

assunto já discutido em outros trabalhos anteriores, ainda assim é importante 

ressaltar essa preocupação, sendo, portanto, este trabalho de grande valia não 

apenas para os estudos em Direito, mas também para as reflexões em Jornalismo. 

Isso porque o artigo trata de temas como a proteção aos chamados Direitos da 

Personalidade e questões como a ética e os métodos de apuração jornalística. 

 

2 EXEMPLOS REAIS DE DANOS À IMAGEM E À PRIVACIDADE 

PERPETRADOS PELA IMPRENSA 

 

Conforme destacado, a seguir serão apresentadas três situações reais em 

que equívocos cometidos por veículos de imprensa durante coberturas noticiosas 

resultaram em consequências negativas para a vida de inocentes.  

O primeiro caso analisado é o que ficou conhecido nacionalmente como o 

“Caso Escola Base”, em que donos e funcionários de uma escola infantil de São 

Paulo foram falsamente acusados, em março de 1994, de abusar sexualmente das 

crianças que frequentavam a instituição. Fato esse que, somado à forma como a 

mídia cobriu os fatos, resultou em sérios danos materiais e morais aos envolvidos.  

Outro evento apresentado é o linchamento seguido de morte da dona de casa 

Fabiane Maria de Jesus em maio de 2014, em Guarujá (SP), após a divulgação, por 

uma página de notícias no Facebook, de falsos boatos envolvendo supostos 

sequestros de crianças por uma mulher.  

Para demonstrar que situações como as analisadas neste trabalho acontecem 

com uma certa frequência, o último caso apresentado é o episódio ocorrido em 

agosto de 2020 – durante a produção deste artigo –, envolvendo o humorista 

catarinense Maicon Küster, apontado de forma errônea, por uma reportagem da TV 

Record, como suspeito de diversos casos de pedofilia ocorridos no Maranhão.  

 

 



 

2.1 UMA ACUSAÇÃO EQUIVOCADA E SEIS VIDAS – E UM NEGÓCIO – 

DESTRUÍDAS: O “CASO ESCOLA BASE” 

 

Poucos eventos – para não dizer nenhum – melhor representam a 

preocupação quanto aos eventuais danos à imagem de inocentes em uma cobertura 

noticiosa quanto o que ficou conhecido como o “Caso Escola Base”. O episódio, 

estudado por profissionais do Jornalismo e do Direito, é considerado o maior erro de 

apuração da história da imprensa brasileira. Diego Augusto Bayer e Bel Aquino1 

(2014, online), acrescentam que o caso se tornou referência obrigatória nas 

disciplinas de ética nas faculdades de Jornalismo, assim como nas de Direito 

Constitucional, Penal e Processo Civil dos cursos de Direito.  

No livro “Caso Escola Base: os abusos da imprensa”, Alex Ribeiro (2000 apud 

MAINENTI, 2014) narra com detalhes o episódio. O autor explica que, em março de 

1994, em São Paulo (SP), Lúcia Eiko Tanoue e Cléa Parente de Carvalho foram até 

a 6ª Delegacia de Polícia Civil de São Paulo para prestar queixa contra a Escola de 

Educação Infantil Base e os donos da instituição de ensino infantil, os casais 

Icushiro e Maria Aparecida Shimada e Maurício e Paula Alvarenga. A acusação de 

Lúcia e de Cléa, mães de duas crianças que estudavam na Escola Base, relata 

Ribeiro (2000 apud SOUZA, 2019), era de que a escola promovia abusos sexuais 

das crianças. De acordo com o autor, a denúncia das duas partiu de descrições dos 

filhos compatíveis a de orgias sexuais.  

Diante da acusação, o delegado de plantão, Antonio Primante, além de 

encaminhar as duas crianças para um exame de corpo de delito no Instituto Médico 

Legal (IML), expediu um mandado de busca e apreensão para entrar na escola. A 

polícia também fez buscas na casa de Saulo e Mara Nunes, pais de outro aluno da 

Escola Base, também citados por Lúcia e Cléa na denúncia.  

Enquanto isso, acrescenta Fava (2005), o delegado-assistente da 6ª DP, 

Edélcio Lemos – que mais tarde assumiria as investigações -, telefonava para o 

Diário Popular (hoje Diário de S. Paulo) para informar o jornal sobre a denúncia. De 

acordo com a autora, no momento em que os policiais chegaram à Escola Base para 

cumprir o mandado de busca e apreensão, um repórter do Diário Popular e outros 

                                                                 
1 No livro “Julgamentos históricos - Casos que marcaram época e algumas mazelas do Processo 
Penal brasileiro” (2016), Diego Augusto Bayer e Bel Aquino abordam com mais detalhes o episódio 
da “Escola Base”.  



 

jornalistas, assim como um grupo de pais, se aglomeravam na frente do 

estabelecimento em busca de informações.  

Contudo, afirma Souza (2019), nada foi encontrado na casa de Saulo e Mara 

ou na escola que pudesse incriminar os acusados. Insatisfeitas com esse fato, as 

mães que fizeram a acusação entraram em contato com a TV Globo, que passou a 

cobrir o caso. Para Fava (2005), o interesse da Globo pelas investigações deu novos 

contornos ao caso:  

 

Bastou o repórter global Valmir Salaro chegar à Delegacia para que se 

chamassem os primeiros acusados (Ayres [apelido de Icushiro Shimada] , 
Cida [Maria Aparecida Shimada], Maurício e Paula) para inquirições 
informais. Na presença do jornalista, ávido pelos detalhes mais picantes, 

os quatro sofreram uma verdadeira pressão psicológica (FAVA, 2005, p. 
88).  

  

No dia 29 de março, a Globo, destaca Souza (2019), teve acesso a um telex 

enviado pelo IML que apresentava os resultados preliminares do exame de corpo de 

delito realizado em uma das crianças - o filho de Lúcia - informando a possível 

prática de atos libidinosos. No mesmo dia, o “Jornal Nacional” exibiu uma 

reportagem sobre o caso, que, como lembra a autora, apenas divulgou a denúncia 

das mães, ignorando a versão dos acusados.  

No dia seguinte (30), veículos noticiosos como a Folha de S. Paulo2 e O 

Globo3, além de outros jornais, revistas e emissoras de rádio e televisão, também 

abordaram o assunto. À exceção do Notícias Populares (NP)4 – já conhecido pelas 

                                                                 
2 Na edição de 30 de março de 1994, a Folha de S. Paulo noticiava: “Escola é acusada de 
prostituição: menino de 4 anos, vítima de abuso sexual, diz que tirou fotos nu com professoras; 

diretora nega”. Note que o título da reportagem já confirmava o abuso sofrido por uma das crianças. A 
matéria também ouviu as mães por trás da denúncia. A Folha, entretanto, não entrevistou os 
acusados, limitando-se a reproduzir o que fora dito durante o depoimento para a Polícia. Disponível 

em: < 
https://acervo.folha.com.br/leitor.do?numero=12378&anchor=4854922&origem=busca&pd=05c6c67fd
4bae06bc599d9e86b598f5b>. Acesso em: 30 jul. 2020.  

3 O jornal O Globo daquele dia, na matéria “Mães de alunos acusam escola de abuso sexual”, além 
de ouvir as mães que acusavam a escola, também apresentou o resultado do exame de corpo de 

delito realizado em uma das crianças, confirmando o abuso. O delegado Edélcio Lemos, que acabara 
de assumir as investigações, também foi entrevistado pela reportagem. Disponível em: 
<https://acervo.oglobo.globo.com/consulta-ao-acervo/?navegacaoPorData=199019940330>. Acesso 

em: 30 jul. 2020.  

4 Brigatto, Pinto e Domenici (2004 apud FAVA, 2005) trazem uma sequência das chamadas das 

notícias publicadas pelo Notícias Populares sobre o “Caso Escola Base”. Em 30/03, o NP noticiou: 
“Escola usava crianças para filme pornô”. No dia seguinte (31/03), as manchetes eram “Kombi era 
motel na Escolinha do sexo” e “Perua escolar levava crianças pra orgia no maternal do sexo”. Em 

01/04, o destaque do NP era “Exame procura a AIDS nos alunos da escolinha do sexo.” 



 

chamadas altamente tendenciosas nas reportagens – e de outros jornais 

sensacionalistas, lembra Souza, todos apresentaram alguma responsabilidade na 

narrativa.  

Nos dias que se sucederam, todavia, mesmo os veículos que, em um primeiro 

momento, tiveram uma postura mais responsável em relação aos acontecimentos, 

passaram a abordar o caso de forma tendenciosa. Jornalistas, mostra Souza (2019), 

passaram a fazer plantões na frente da casa dos envolvidos na acusação. A 

cobertura da imprensa tomava contornos cada vez mais sensacionalistas, 

capitaneada, nas palavras de Fava (2005, p. 89), “mormente pelas emissoras de 

televisão que insistiam em transmitir o sofrimento das mães das vítimas”.  

Em certo momento, afirma Ribeiro (2000 apud SOUZA, 2019), os veículos 

aceitavam como verdadeiras quaisquer denúncias, mesmo que vindas de pessoas 

não identificadas. Cogitou-se, inclusive, o consumo de drogas e a contaminação de 

crianças pelo vírus HIV.  

 Bayer e Aquino (2014, online) tal como Mainenti (2014) apontam, ainda, como 

determinante para o equívoco a atuação do delegado Edélcio Lemos nas 

investigações. Mesmo sem apresentar provas conclusivas que incriminassem os 

denunciados, Lemos, nas diversas aparições na mídia, deu uma série de 

declarações que alimentavam as narrativas. Como resultado dessa soma de fatores, 

provocou-se uma onda de revolta popular e uma busca por justiça.  

 Fava (2005) lembra que, na madrugada de 30 de março, horas após o “Jornal 

Nacional”, da TV Globo, exibir a primeira reportagem sobre o caso, um coquetel 

molotov foi jogado sobre a escola. Por sorte, narra ela, um funcionário que dormia 

no local conseguiu apagar as chamas, evitando um incêndio. Tal fato, observa a 

autora, foi ignorado pelos noticiários dos dias seguintes. Conforme novas denúncias 

iam surgindo, continua Fava, o casal Saulo e Mara Nunes – assim como os demais 

– passaram a ser vítimas de agressões verbais pelos vizinhos. Para evitar um 

linchamento, todos optaram por evitar aparições em público. Na madrugada de 1º de 

abril, prossegue Fava, a Escola Base sofreu um novo ataque. Dessa vez, a 

instituição foi saqueada e depredada. No dia seguinte (02/04) foi a vez da casa de 

Maurício e Paula Alvarenga ser alvo de saques e depredação.  

 Somente em 03 de abril os acusados decidiram expor a versão deles dos 

fatos, em uma entrevista concedida ao jornalista Florestan Fernandes Júnior, na 

época na TV Cultura. Para Alex Ribeiro (2000 apud BAYER, AQUINO, 2014, online), 



 

o jornalista conduziu a entrevista de forma equilibrada e sem julgamentos, algo que 

ajudou a moldar a opinião da mídia. Dois dias depois (05/04), o jornalista Luís 

Nassif, da TV Bandeirantes, durante uma declaração opinativa, também falou sobre 

o caso. Em sua declaração, reproduzida na íntegra por Ribeiro, Nassif pediu cautela 

aos profissionais da imprensa em relação ao tratamento com os acusados. O 

jornalista também questionou a ausência da apresentação, por parte da polícia, de 

provas que pudessem levar a uma condenação. Houve, ainda, críticas ao uso do 

episódio por policiais para a autopromoção.  

Também no dia 05 de abril, a imprensa teve acesso, na íntegra, ao laudo do 

IML com o resultado do exame de corpo de delito realizado no filho de Lúcia Eiko 

Tanoue. Embora o laudo não descartasse a possibilidade das lesões terem sido 

ocasionadas por coito anal – conforme antecipado pela TV Globo no “Jornal 

Nacional” de 29 de março -, outras razões poderiam justificar as lesões. Entre tais, 

destaca Fava (2005), problemas intestinais. Aliás, a autora lembra que, tempos 

depois, Lúcia revelaria que o filho sofria de constipação intestinal. A partir daí, a 

imprensa passou a ter outra postura em relação aos denunciados, questionando a 

atuação da polícia no caso e a existência ou não de provas.  

Ainda em 05 de abril, entretanto, Saulo e Mara Nunes, após prestarem 

depoimento na 6ª DP a pedido do delegado Edélcio Lemos, foram presos em caráter 

preventivo, sob determinação do juiz Galvão Bruno5. O casal, afirma Fava (2005), só 

seria liberado em 08 de abril. No mesmo dia, afirmam Fava (2005) e Bayer e Aquino 

(2014, online), o delegado Edélcio Lemos foi afastado do caso e o inquérito foi 

transferido para outra delegacia. A polícia, narra Fava (2005) ainda cometeria outro 

equívoco quando, em 11 de abril, uma denúncia anônima resultou na prisão do 

estadunidense Richard Pedicini, suspeito de pedofilia. Esse fato, na visão da autora, 

ressuscitou o sensacionalismo midiático. Bayer e Aquino (2014, online) 

complementam citando manchetes como “Alunos da Escola Base reconhecem casa 

                                                                 
5 Souza (2019) explica que, após uma reunião com os advogados que atuaram no inquérito, o 
delegado Edélcio Lemos solicitou a presença dos acusados para prestarem depoimento, havendo a 

garantia de que nenhum deles fosse preso. Contudo, o juiz Galvão Bruno determinou a prisão dos 
envolvidos. Como apenas Saulo e Mara, continua Souza, foram ouvidos, apenas os dois foram 
presos e os demais conseguiram escapar da prisão.  



 

de americano”, do Estado de S. Paulo, e “Criança liga americano a abuso de 

escola”6, da Folha de S. Paulo.  

Somente após nove dias preso e uma série de acareações, nas palavras de 

Fava (2005), a ligação entre Pedicini e o caso foi desfeita e ele foi solto. A soltura do 

estadunidense fez com que a imprensa voltasse atrás nas notícias sobre o 

reconhecimento da casa de Pedicini pelas crianças. Após esse fato, relata Mainenti 

(2014), o delegado que assumira as investigações no lugar de Edélcio Lemos, 

Gérson de Carvalho, pediu uma nova investigação para apurar todos os 

acontecimentos. Em 22 de junho, após cerca de dois meses de investigações, 

afirma o autor, Carvalho declarou os acusados inocentes por falta de provas. Em 05 

de julho, conforme noticiado pela Folha de S. Paulo do dia seguinte (06)7, o 

Ministério Público pediu o arquivamento do caso. Em 07 de abril de 1995, destaca 

Fava (2005), o inquérito de Richard Pedicini também foi arquivado.  

 O “Caso Escola Base”, destacam Fava (2005), Bayer e Aquino (2014, online) 

e Souza (2019), deixou uma série de prejuízos financeiros e de saúde para os 

envolvidos. A escola, destruída, foi usada por alguns anos pela Fundação Estadual 

para o Bem-Estar do Menor (Febem) e, desde então, está abandonada. O casal 

Icushiro e Maria Aparecida Shimada acumulou diversas dívidas e passou a viver da 

renda da copiadora de Icushiro no centro de São Paulo. Cida – que morreu em 2007 

vítima de câncer – desenvolveu depressão e passou a viver à base de 

medicamentos. Icushiro, que faleceu em 2014 após um infarto, de acordo com Fava 

(2005, p. 97), se transformou em “uma pessoa nervosa, irritadiça, descrente, 

neurótica que precisa de tranquilizantes para dormir”.  

 Maurício e Paula se divorciaram. Ele, de acordo com Fava (2005), passou a 

sofrer de Síndrome do Pânico e mania de perseguição. Ela, afirmam Bayer e Aquino 

(2014, online), tem problema de obesidade e depressão. Saulo e Mara Nunes, assim 

como Icushiro e Cida, também acumularam dívidas, por causa da contratação de 

advogados.  

                                                                 
6 Bayer e Aquino (2014, online) dizem que os filhos de Lúcia e Cléa foram levados à casa de Pedicini 
para um possível “reconhecimento de local”. Em dado momento, continuam os autores, a filha de 

Cléa quis brincar com uma abelha de pelúcia que estava no local, o que, para os policiais, foi 
interpretado como se a criança houvesse identificado a residência de Richard.  

7 Disponível em: 
<https://acervo.folha.com.br/leitor.do?numero=12476&anchor=4819406&origem=busca&pd=c7c0381
e9fc2354635c1456cb4f2aa06>. Acesso em: 05 ago. 2020.  



 

 Quanto às consequências jurídicas, afirmam Fava (2005), Bayer e Aquino 

(2014, online) e Souza (2019), os envolvidos ajuizaram várias ações indenizatórias 

por danos morais e materiais contra o Estado de São Paulo e os veículos de 

imprensa que cobriram o caso. O Estado foi condenado a pagar R$ 250 mil para 

cada um dos envolvidos. A TV Globo foi condenada pela justiça a pagar R$ 1,35 

milhões, porém, a emissora recorreu da sentença. Outros veículos, como o Estado 

de S. Paulo, a Folha de S. Paulo e a revista Isto é, também já foram condenados. 

Em 2014, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) condenou o SBT8 a pagar R$ 100 mil 

para cada um. No momento em que este artigo está sendo produzido, ainda há 

ações correndo na Justiça.  

 

2.2 ASSASSINADA POR CAUSA DE UM BOATO: O LINCHAMENTO DE 

FABIANE MARIA DE JESUS  

 

Conforme apresentado anteriormente, a tragédia da Escola Base teve como 

ingredientes fundamentais a denúncia equivocada de um crime – que, aliás, 

comprovou-se nunca ter existido – e a força da narrativa dos veículos midiáticos. 

Aliado a esses fatores, a revolta e a busca de justiça popular. Tais elementos 

estariam presentes vinte anos depois em um outro evento, dessa vez em Guarujá, 

no litoral de São Paulo. A diferença para o “Caso Escola Base”, todavia, foi a 

participação ativa das páginas de notícias nas redes sociais, em vez da atuação da 

mídia tradicional (Rádio, TV e jornais impressos).  

Em 25 de abril de 2014, o “Guarujá Alerta”, página de notícias e utilidade 

pública no Facebook, publicou pela primeira vez a informação sobre boatos de que 

uma mulher estaria sequestrando crianças para a realização de práticas de magia 

negra. Boatini Júnior (2016), em sua dissertação de mestrado, explica que o 

“Guarujá Alerta” era uma fonte de notícias bastante conhecida na região, sobretudo 

entre a parcela mais pobre da população. Por esse fato, a publicação dessa notícia, 

além de gerar pânico, resultou em alguns comentários na postagem sugerindo que 

fosse feita a justiça com as próprias mãos.  

                                                                 
8 Como publicado pelo portal de notícias G1 em fevereiro de 2014, as vítimas haviam conseguido no 
Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) que o SBT pagasse R$ 300 mil para cada um. A emissora 

recorreu ao STJ e conseguiu reduzir para R$ 100 mil o montante a ser pago. Disponível em: 
<http://g1.globo.com/economia/midia-e-marketing/noticia/2014/02/stj-condena-sbt-pagar-indenizacao-
no-caso-escola-base.html>. Acesso em: 06 ago. 2020.  



 

 A página, conforme noticiaria a Folha de S. Paulo em 07 de maio, também 

publicou uma imagem do que seria um retrato falado9 da suposta autora dos crimes. 

Boatini Júnior (2016) acrescenta que seguidores do “Guarujá Alerta” postaram, 

ainda, uma foto de uma mulher que seria a pessoa retratada, posteriormente 

apagada pela página. Nos dias seguintes, começaram a surgir boatos entre a 

população de que a sequestradora, ao raptar as crianças, arrancava o coração e os 

olhos para os rituais.  

 Em 03 de maio, pouco mais de uma semana após a primeira publicação do 

“Guarujá Alerta” sobre os rumores, a dona de casa Fabiane Maria de Jesus, 33 

anos, saiu de casa para ir até a casa de uma amiga pegar de volta uma bíblia que 

houvera emprestado. Fabiane, narra a Folha de S. Paulo de 07 de maio10, era 

conhecida no bairro. Após perder dois filhos em dois dos quatros partos que fizera, 

desenvolveu um distúrbio bipolar que, de acordo com a matéria da Folha, a fazia 

“perder a noção da realidade”. Dias antes, continua a matéria, a dona de casa havia 

trocado o corte de cabelo longo e avermelhado por um mais curto e com mechas 

loiras. O resultado, afirma, lembrava pouco a pessoa do retrato falado divulgado pelo 

“Guarujá Alerta”.  

 Enquanto retornava da casa da amiga, Fabiane passou por uma área de 

grande movimentação onde há mercados e um ponto de venda de drogas, no bairro 

de Morrinhos. Uma reportagem do Estado de S. Paulo de 08 de maio, publicada na 

íntegra por Boatini Júnior (2016), afirma que ela parou para brincar com uma criança 

e a ofereceu uma fruta. Ao ver a cena, relata a reportagem da Folha de S. Paulo, 

alguém teria gritado que ela era a criminosa procurada. As pessoas presentes no 

local também teriam confundido o livro que ela carregava – uma bíblia – com um 

livro de magia negra. Nesse momento, os ataques começaram.  

 Um texto da Folha de S. Paulo de 06 de maio, também reproduzido na íntegra 

por Boatini Júnior (2016) detalha que Fabiane foi jogada no chão e agredida com 

socos, pauladas e chutes, além de receber puxões no cabelo. Vídeos gravados 

pelos moradores, segundo a matéria, mostram que a dona de casa também teve as 

                                                                 
9 A imagem, relata a reportagem, foi feita na verdade em 2012 pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. O 
objetivo, continua, era localizar uma mulher que teria tentado sequestrar uma criança e agredir a mãe 

dela na capital fluminense. Disponível em: 
<https://acervo.folha.com.br/leitor.do?numero=19852&anchor=5935098&origem=busca&pd=b9fd6339
dae691cabf5b2dd267d0ca05>. Acesso em: 06 ago. 2020.  

10 Ibidem.  



 

mãos amarradas e foi arrastada por alguns metros. Um homem, inclusive, passou 

com uma bicicleta sobre a cabeça de Fabiane. Enquanto as agressões aconteciam, 

alguns repudiavam a ação. Passados vários minutos, ela foi levada para um hospital 

de Guarujá. Outra reportagem do Estado de S. Paulo reproduzida por Boatini Júnior 

(2016), de 06 de maio, diz que Fabiane sofreu traumatismo craniano e várias 

escoriações. No dia seguinte aos ataques (04 de maio), ela foi transferida para a 

Unidade de Terapia Intensiva (UTI), ficando internada em coma induzido. Em 05 de 

maio, Fabiane faleceu. O corpo dela foi sepultado em 06 de maio.  

 Após o linchamento e a morte de Fabiane, a Polícia Civil de São Paulo, 

lembra Boatini Júnior (2016), declarou que não haviam registros de 

desaparecimentos de crianças na região. Além disso, a polícia realizou uma 

investigação para apurar os acontecimentos, com base nos vídeos publicados nas 

redes sociais e nas postagens do “Guarujá Alerta” no Facebook.  

 Na época, destaca Boatini Júnior (2016), o dono do “Guarujá Alerta” foi 

entrevistado pela Folha de S. Paulo. O criador da página, que não era jornalista, 

conforme revelou à Folha, disse que divulgou a publicação sobre os supostos 

sequestros de crianças explicitando se tratar de boatos não confirmados. 

Questionado sobre o porquê de não esperar uma confirmação da polícia, justificou 

que o intuito das postagens era tranquilizar a população. Também relatou que, ao 

receber da polícia a informação que nada era verídico, ele desmentiu os boatos em 

outras postagens na página.  

Em outra entrevista, para o Estado de S. Paulo, ressalta Boatini Júnior (2016), 

o dono do “Guarujá Alerta” deu declarações semelhantes às dadas à Folha. O autor 

lembra que o Estado de S. Paulo também ouviu a Polícia Civil. Esta, por via de nota, 

afirmou que, mesmo se tratando de boatos, os responsáveis pela página não 

removeram as postagens.  

 Ao final das investigações, cinco pessoas foram condenadas por participar do 

linchamento. Em outubro de 2016, Lucas Rogério Fabrício Lopes, o “Lagartixa”, foi 

condenado a 30 anos de prisão por homicídio triplamente qualificado: por motivo 

torpe, com crueldade e sem possibilidade de defesa da vítima. A Justiça também o 

condenou a pagar uma indenização de R$ 550 mil à família de Fabiane. De acordo 



 

com uma matéria de 2017 do jornal Gazeta do Povo11, ele foi identificado como a 

pessoa que apareceu nas imagens batendo na cabeça da mulher com uma bicicleta.  

Em janeiro de 2017, outros três acusados de participar das agressões foram 

condenados a 40 anos de reclusão cada, como também noticiou a Gazeta do 

Povo12. Abel Vieira Batalha Melo, o “Pepê”, foi reconhecido como a pessoa que 

amarrou os braços da dona de casa e a arrastou pelo asfalto. Carlos Alex Oliveira de 

Jesus, o “Pote”, aparece nas imagens chutando a cabeça de Fabiana e a batendo 

no chão. Jair Batista dos Santos foi apontado como quem jogou a mulher em um 

córrego. Um quarto acusado, Valmir Dias Barbosa, flagrado dando pauladas na 

cabeça de Fabiane, pegou 26 anos de cadeia. De acordo com a matéria, a 

condenação dele foi menor porque ele confessou o crime. Quanto ao “Guarujá 

Alerta”, o texto destaca que nenhum dos responsáveis pela página no Facebook foi 

acusado criminalmente.  

 

2.3 O HUMORISTA QUE FOI ERRONEAMENTE LIGADO A CASOS DE 

PEDOFILIA: O CASO MAICON KÜSTER X TV RECORD 

 

 Como foi possível perceber, os episódios apresentados anteriormente 

exemplificam perfeitamente quais riscos a irresponsabilidade dos veículos noticiosos 

podem gerar no caso da exposição equivocada de inocentes. Não é necessário, 

porém, fazer um longo retrocesso no tempo para encontrar outros exemplos. Aliás, 

no momento em que este artigo está sendo produzido, um humorista de Santa 

Catarina afirma pretender entrar com um processo contra a TV Record após ter sua 

imagem equivocadamente associada a casos de pedofilia ocorridos no Distrito 

Federal.  

 No dia 22 de julho de 2020, o jornal Correio Brasiliense13, de Brasília, noticiou 

que a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu um homem no Maranhão 

suspeito de pedofilia. Segundo a reportagem, ele utilizava dois perfis falsos na rede 
                                                                 
11 Disponível em: <https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/acusados-de-linchar-mulher-

no-guaruja-sao-condenados-a-40-anos-de-prisao-1aefnyp249qg14rqyvmjj7x8s/>. Acesso em: 07 ago. 
2020.  

12 Ibidem.  

13 Disponível em: 
<https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2020/07/22/interna_cidadesdf,874401/ped
ofilo-e-preso-no-maranhao-apos-fazer-mais-de-60-vitimas-no-df.shtml>. Acesso em: 11 ago. 2020.  



 

social Instagram para atrair as vítimas, geralmente crianças e adolescentes do sexo 

masculino, com idades entre 11 e 14 anos. Um dos perfis era de uma mulher jovem, 

Talita. No outro perfil, se apresentava como Henrique. Ainda de acordo com a 

matéria, após conseguir a confiança das vítimas, o suspeito passava a pedir fotos 

dos jovens nus e, com o passar do tempo, vídeos de cunho sexual. Caso as vítimas 

se negassem a realizar alguma exigência do suspeito, ele as chantageava, 

ameaçando publicar as imagens na internet. Em outra matéria do Correio 

Brasiliense14, de 28 de julho, a Polícia Civil afirmou que o suspeito pode ter feito 

cerca de noventa vítimas no Distrito Federal.  

 Após as investigações da Polícia Civil do Distrito Federal virem à tona, 

internautas perceberam que a foto de um dos perfis usados pelo suspeito – o de 

“Henrique” – era de um personagem criado pelo humorista e influenciador digital 

catarinense Maicon Küster. O personagem havia aparecido em um vídeo publicado 

por Küster em um de seus canais no Youtube em 09 de junho de 202015. Diante 

disso, os internautas alertaram o humorista sobre esse fato. Este, ao saber do 

acontecido, se pronunciou sobre o assunto em um vídeo publicado em um de seus 

canais no Youtube, em 25 de julho16. No vídeo, além de comentar o caso, Küster 

aconselhou os seus espectadores a nunca enviarem imagens íntimas a pessoas 

desconhecidas nas redes sociais. O humorista também criticou uma reportagem 

veiculada pelo SBT sobre o assunto. Para ele, a matéria do SBT em nenhum 

momento deixou explícito que as imagens dos perfis falsos criados pelo suspeito 

eram de terceiros, e não do acusado.  

 A situação mais crítica, entretanto, ocorreu dias depois, quando a TV Record 

exibiu, no “Domingo Espetacular” de 02 de agosto, uma reportagem sobre as 

investigações da Polícia Civil do Distrito Federal. Conforme seria noticiado pelo site 

Notícias da TV17 no dia seguinte (03 de agosto), um trecho da reportagem, ao 

                                                                 
14 Disponível em: 

<https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2020/07/28/interna_cidades df,876147/ped
ofilo-do-maranhao-e-suspeito-de-abusar-de-cerca-de-90-meninos-no-df.shtml>. Acesso em: 11 ago. 
2020.  

15 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=PjYumt6A5SI>. Acesso em: 12 ago. 2020.  

16 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=w9P9Q_QfoR8>. Acesso em: 12 ago. 2020.  

17 Disponível em: < https://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/televisao/record-usa-foto-de-youtuber-em-
reportagem-de-estupro-e-web-acusa-emissora-de-fake-news-40232>. Acesso em: 12 ago. 2020.  



 

apresentar os perfis falsos usados pelo suspeito, acabou por associar, de forma 

equivocada, o humorista Maicon Küster ao crime. O trecho dizia:  

 

Para aliciar as vítimas, Syllas [Souza Silva, o suspeito do crime] utilizava 

dois perfis falsos nas redes sociais. No primeiro, se apresentava como 
Talita, moradora de São Luiz do Maranhão. O outro perfil era de Henrique. 
Na foto, usava uma peruca loira. Agia com os dois perfis simultaneamente 

(RECORD, 2020 apud NOTÍCIAS DA TV, 2020, online).  

 

 No vídeo publicado por Maicon Küster no Youtube em 09 de junho, o 

humorista usava uma peruca loira como parte da caracterização de seu 

personagem. Por esse detalhe, a menção à peruca loira na reportagem, na 

interpretação de internautas e fãs de Maicon Küster, dava a entender que Küster, a 

pessoa na foto, era quem estava sendo acusado de pedofilia.  

A partir desse erro, afirma a matéria do site Notícias da TV, internautas 

passaram a protestar contra a emissora nas redes sociais exigindo uma retratação 

pública. No Twitter, lembra o texto, a hashtag “#RecordLixo” foi um dos assuntos 

mais comentados na plataforma no dia 03 de agosto. Outros influenciadores digitais 

também comentaram sobre o assunto. O próprio Maicon Küster, horas após a 

reportagem da TV Record, se manifestou em seu perfil no Twitter, em uma 

postagem reproduzida pelo texto do Notícias da TV. Na postagem, Küster 

considerou o erro da emissora uma “irresponsabilidade completa” e que, por causa 

da atitude, ele poderia estar correndo risco de morte. Afirmou, ainda, pretender 

processar a emissora e exigir uma retratação pública.  

Ainda no dia 03 de agosto, a TV Record se posicionou sobre o fato através de 

uma nota publicada nas redes sociais, reproduzida na íntegra na matéria do Notícias 

da TV. A emissora admitiu ter errado ao apontar a imagem de um dos perfis falsos 

como sendo a do suspeito de pedofilia. A Record disse lamentar o fato e prometeu 

uma retratação no “Jornal da Record” do mesmo dia. Conforme prometido, o “Jornal 

da Record” de 03 de agosto exibiu uma matéria18 que fazia um resumo sobre o caso 

e pedia desculpas ao humorista Maicon Küster pelo equívoco na reportagem do 

“Domingo Espetacular” do dia anterior. Uma reportagem parecida foi veiculada pela 

                                                                 
18 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=6O-

_zTgqjfI&list=PLAFW6pG7OkZAIrlrm33lg8inEu0h0JLOg&index=4&t=0s>. Acesso em: 12 ago. 2020.  



 

Record no “Domingo Espetacular” de 09 de agosto, também disponib ilizada pela 

emissora no portal de notícias R719.  

 Em 04 de agosto, um dia após a matéria do “Jornal da Record”, Küster fez um 

novo pronunciamento no Youtube20, em tom de agradecimento. Para ele, a pressão 

de internautas e fãs nas redes sociais foi determinante para uma resposta rápida por 

parte da TV Record. O humorista, por outro lado, disse que, numa situação 

semelhante envolvendo uma pessoa anônima – e não uma pessoa conhecida na 

internet, como foi o caso dele -, a emissora dificilmente se retrataria em tempo tão 

curto. Pensando nisso, Küster afirmou querer levar o processo contra a Record 

adiante, apesar da retratação da emissora, e disse já ter entrado em contato com os 

advogados.  

 

3 OS MECANISMOS JURÍDICOS PARA CASOS DE DANOS À IMAGEM DE 

INDIVÍDUOS NA IMPRENSA 

 

Conforme dito, a primeira parte deste artigo objetivou apresentar exemplos 

reais de violações à imagem de pessoas que foram equivocadamente associadas à 

crimes em coberturas de veículos de imprensa, o que resultou em consequências 

negativas às vítimas. A partir daqui o foco passa a ser a apresentação dos 

mecanismos que a legislação brasileira oferece para impedir novos episódios 

parecidos ou para indenizar os que foram vítimas de tais violações. Da mesma 

forma, as sanções jurídicas contra os responsáveis por esses atos – no caso os 

veículos noticiosos – cabíveis nestas situações.   

 

3.1 O DIREITO DE RESPOSTA PARA PUBLICAÇÕES NOTICIOSAS  

 

No começo deste trabalho foi mencionado de forma breve que a Constituição 

Federal brasileira de 198821 ressalta a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, 

                                                                 
19 Disponível em: <https://recordtv.r7.com/domingo-espetacular/videos/mp-do-distrito-federal-deve-
pedir-o-indiciamento-do-homem-preso-no-maranhao-suspeito-de-pedofilia-09082020>. Acesso em: 
12 ago. 2020.  

20 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=fXEBicH321Q>. Acesso em: 12 ago. 2020.  

21 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] V - é assegurado o direito de 



 

da honra e da imagem dos indivíduos. Também foi mencionado que, de acordo com 

a Constituição22, caso haja danos a esses direitos, o Estado deve garantir à vítima o 

direito de resposta, assim como a indenização por danos morais e materiais. 

 No que concerne ao direito de resposta ou retificação, a Lei nº 13.188, de 11 

de novembro de 2015 (BRASIL, 2015, online), traz disposições complementares aos 

apresentados pela Constituição. Caso algum indivíduo se sinta lesado após a 

publicação ou a exibição de algum material jornalístico por algum veículo de 

imprensa, a lei estabelece um prazo de sessenta dias para a solicitação do direito de 

resposta. Prazo esse contado a partir da data da transmissão ou divulgação da 

matéria ofensiva, e mediante o pedido formal por parte do ofendido, por meio de 

correspondência com aviso de recebimento encaminhada diretamente ao veículo 

noticioso. Uma vez que este recebeu o pedido, o direito de resposta ou a retificação 

deverá ser transmitido, publicado ou divulgado em até sete dias. Caso isso não 

ocorra, o veículo noticioso poderá ser alvo de ação judicial.  

 Outro ponto destacado pela Lei 13.188/2015 é a forma e a duração do direito 

de resposta ou retificação. Independentemente do tipo de mídia noticiosa – 

impressa, radiofônica, televisiva ou na internet –, a lei estabelece a resposta ou 

retificação com destaque, publicidade e periodicidade, assim como tempo de 

duração ou extensão (no caso de publicações em forma de texto), semelhantes às 

da matéria original que lesou o indivíduo de alguma forma.  

Em contrapartida, a lei não faz menções a informações publicadas ou 

compartilhadas por páginas noticiosas nas redes sociais23. O texto também exclui, 

no artigo 2º, parágrafo 2, “comentários realizados por usuários da internet nas 

páginas eletrônicas dos veículos de comunicação social” (BRASIL, 2015, online). 

Convém lembrar que, no caso do linchamento e morte da dona de casa Fabiane 

                                                                                                                                                                                                           
resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem; [...] X - 

são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a 

indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.  (BRASIL, 1988, online) 

22 Ibidem.  

23 Quanto às redes sociais, a Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática (CCTCI) 

da Câmara dos Deputados aprovou, em novembro de 2019, um Projeto de Lei que, entre outros 
efeitos, altera a Lei 13.188/2015 para estender o direito de resposta para publicações feitas nas redes 
sociais. No momento em que este artigo está sendo produzido, o texto aguarda análise na Comissão 

de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC). Disponível em: < 
https://www.camara.leg.br/noticias/613181-comissao-aprova-direito-de-resposta-para-postagens-em-
redes-sociais/> Acesso em: 21 ago. 2020.  



 

Maria de Jesus, em 2014 em Guarujá (SP), os boatos de que uma mulher estaria 

sequestrando crianças para práticas de magia negra surgiram, de início, na página 

de notícias e utilidade pública no Facebook “Guarujá Alerta”. Já elementos como 

traços físicos da suposta sequestradora foram divulgados por seguidores da página. 

A Lei 13.188/2015 não poderia ser aplicada neste caso, portanto, para o “Guarujá 

Alerta” ou para os seguidores da página, assim como para ocasiões semelhantes. 

 A lei também prevê situações em que o próprio veículo de imprensa faz 

alguma retratação ou retificação, de forma espontânea, mesmo sem nenhuma 

solicitação formal. Situação assim pode ser observada no episódio envolvendo o 

humorista e influenciador digital Maicon Küster e a TV Record. Como descrito 

anteriormente, a TV Record exibiu uma retratação pública e um pedido de desculpas 

à Küster no “Jornal da Record” de 03 de agosto de 2020, pouco menos de 24 horas 

após a emissora ter exibido uma reportagem no “Domingo Espetacular” que 

associava o humorista, de forma errônea, a casos de pedofilia ocorridos no Distrito 

Federal. A Record também exibiu uma retratação parecida, em 09 de agosto, no 

“Domingo Espetacular”, o mesmo programa que exibiu a reportagem com a 

informação equivocada.  

 Em ocasiões como esta, a Lei 13.188/2015 diz, no artigo 2°:  

 

§ 3º A retratação ou retificação espontânea, ainda que a elas sejam 
conferidos os mesmos destaque, publicidade, periodicidade e dimensão 
do agravo, não impedem o exercício do direito de resposta pelo ofendido 

nem prejudicam a ação de reparação por dano moral (BRASIL, 2015, 
online).  

  

Isso significa que, mesmo quando o veículo faz uma retratação pública de 

forma espontânea, tal como a Record no episódio envolvendo Maicon Küster, a 

pessoa lesada poderá, ainda assim, mover uma ação de reparação por danos 

morais contra a empresa jornalística que causou a violação de sua imagem.  

 

3.2 PROTEÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS AOS DIREITOS DA 

PERSONALIDADE EM MATÉRIAS JORNALÍSTICAS  

 

 Um ponto que é de suma importância citar é que questões como a 

privacidade, a honra, a intimidade e a imagem, mencionados na Constituição 

Federal de 1988, conforme já destacado, constituem os chamados Direitos da 



 

Personalidade. França (1996 apud LOPES, 2018, p. 08) define tais direitos como as 

“faculdades jurídicas cujo objeto são os diversos aspectos da própria pessoa do 

sujeito, bem assim suas emanações e prolongamentos”. Em outras palavras, dizem 

respeito aos direitos que todos os seres humanos têm sobre os diferentes aspectos 

que constituem a própria identidade. Entre tais aspectos, citam Gagliano e 

Pamplona Filho (2002 apud LOPES, 2018), estão os atributos físicos, morais, 

psíquicos e sociais de cada um. Envolvem também, na visão de Godofredo Telles 

Júnior (2012 apud LOPES, 2018), elementos como a sociabilidade, a reputação, a 

autoria, etc. Já para Maria Helena Diniz (2002 apud LOPES, 2018), os Direitos da 

Personalidade têm como objetivo a proteção da integridade física, moral e intelectual 

dos seres humanos.  

 Observe que os Direitos da Personalidade vão ao encontro das preocupações 

trazidas neste artigo. Isso porque a exposição irresponsável e equivocada de 

inocentes em reportagens jornalísticas pode acabar por colocar em risco a 

integridade física e moral dos que forem alvos de tal exposição. O “Caso Escola 

Base” é um bom exemplo disso. Conforme descrito, em março de 1994 seis pessoas 

ligadas à Escola de Educação Infantil Base, de São Paulo – entre donos, 

funcionários e pais de alunos –, além de um estadunidense que não possuía 

nenhuma relação com a instituição, foram erroneamente acusadas de promover 

abusos sexuais de crianças que frequentavam a escola. A forma como os principais 

veículos noticiosos da época noticiaram o caso, somada à investigação desastrosa 

da Polícia Civil de São Paulo, não só resultou em depredações e saques na escola e 

nas casas dos envolvidos, como fez com que os acusados fossem vítimas de 

agressões verbais e ameaças de morte. Por conta do ocorrido, como também já 

apresentado, muitos deles acabaram por desenvolver problemas como depressão e 

ansiedade.  

 Perceba como vários dos Direitos da Personalidade dos envolvidos no “Caso 

Escola Base” – a integridade física, a imagem pública de cada um e até a saúde 

mental – foram afetados negativamente, em grande parte, por causa da repercussão 

que o episódio teve na mídia. Desta forma, os mecanismos jurídicos na legislação 

brasileira que tratam dos Direitos da Personalidade são fundamentais nestes casos.  

 O Código Penal brasileiro (BRASIL, 1940, online), por exemplo, traz um 

capítulo dedicado aos chamados crimes contra a honra, como a falsa imputação de 



 

crimes a inocentes (calúnia)24, a imputação de fatos ofensivos a outrem 

(difamação)25 ou, ainda, ofensas à dignidade de um indivíduo (injúria)26.  

 Os dispositivos trazidos pelo Código Penal, entretanto, pouco abordam, de 

forma específica, situações em que tais imputações são realizadas por veículos de 

imprensa no exercício da atividade jornalística. Aliás, a única menção explícita aos 

veículos noticiosos no Código Penal está no artigo 14327, que aborda a retratação da 

calúnia ou da difamação, e que apresenta um parágrafo criado com a sanção da Lei 

13.188/2015.   

 É válido observar que, na esfera penal, aqueles que se retratarem da calúnia 

ou da difamação poderão ser isentados de pena. O mesmo não ocorre, por outro 

lado, na esfera civil, onde o autor de tais atos, mesmo que se retrate, continua 

sujeito a possíveis sanções jurídicas. Quanto a isso, o Código Civil de 2002 

(BRASIL, 2002, online), que dedica o capítulo 2 aos Direitos da Personalidade, 

apresenta uma série de dispositivos aplicáveis aos veículos noticiosos em casos de 

danos à imagem de indivíduos.  

Um dos primeiros pontos a se salientar é que o artigo 17 do Código Civil 

aponta a necessidade da responsabilidade quanto à menção de pessoas nos 

veículos de comunicação. Deve-se evitar a exposição de indivíduos “ao desprezo 

público, ainda quando não haja intenção difamatória” (BRASIL, 2002, online). 

 Destaca-se também que tanto o artigo 1228 como o artigo 2029 assegura a 

indenização em situações em que a exposição de indivíduos em veículos de 

                                                                 
24 Art. 138 - Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime: Pena - detenção, 
de seis meses a dois anos, e multa [...]. (BRASIL, 1940, online) 

25 Art. 139 - Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação: Pena - detenção, de três 
meses a um ano, e multa [...]. (BRASIL, 1940, online) 

26 Art. 140 - Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro: Pena - detenção, de um a seis 
meses, ou multa. (BRASIL, 1940, online). 

27 Art. 143 - O querelado que, antes da sentença, se retrata cabalmente da calúnia ou da difamação, 
fica isento de pena. Parágrafo único. Nos casos em que o querelado tenha praticado a calúnia ou a 

difamação utilizando-se de meios de comunicação, a retratação dar-se-á, se assim desejar o 
ofendido, pelos mesmos meios em que se praticou a ofensa (Incluído pela Lei nº 13.188, de 2015). 
(BRASIL, 1940, online). 

28 Art. 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade, e reclamar 
perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei.  (BRASIL, 2002, online). 

29 Art. 20. Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da 
ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição ou a 

utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da 



 

comunicação trouxer prejuízos à sua imagem ou reputação. Os artigos também 

garantem aos prejudicados possibilidade de solicitar a interrupção do uso de sua 

imagem pelos veículos de comunicação sem que isso traga prejuízos às eventuais 

ações indenizatórias. 

 Os dois artigos complementam o disposto no artigo 2 da Lei 13.188/2015, 

que, como já mencionado, garante a possibilidade de indenização mesmo quando 

os veículos noticiosos fazem a retratação ou a retificação espontânea.  

 Cabe aqui citar um ponto defendido pelo professor Gilberto Haddad Jabur 

(2000 apud MAINENTI, 2014). Jabur afirma que, como a própria natureza da 

atividade jornalística pressupõe a exposição da imagem de certos indivíduos, existe, 

de certa forma, alguma violação à imagem e à privacidade de alguém. Logo, deve-

se evitar tal violação a não ser na 

 

Existência do efetivo interesse público na informação e a incontornável 

necessidade de se desnudar, parcialmente, a privacidade como 
pressuposto para a coerência e completude da notícia pela qual a 
comunidade nutre lídimo interesse (JABUR, 2000 apud MAINENTI, 2014, 
p. 50). 

 

É interessante destacar também que o artigo 20 do Código Civil, ao 

mencionar a divulgação da imagem de pessoas apenas quando “necessárias à 

administração da justiça ou à manutenção da ordem pública” (BRASIL, 2002, 

online), aponta para a existência do efetivo interesse público como critério para a 

publicação de certas informações, tal como defende Jabur. 

Já o artigo 92730 do Código Civil trata da obrigatoriedade de reparação a 

eventuais danos quando a natureza da atividade exercida pelo responsável colocar 

em risco os direitos de outra pessoa. Isso vai ao encontro do que é defendido por 

Jabur, uma vez que o autor defende que a atividade jornalística por si só põe em 

risco alguns dos Direitos da Personalidade. 

 Foi mencionado anteriormente que, de acordo com a Lei 13.188/2015, o 

direito de resposta ou a retificação deverá ocorrer com destaque, publicidade, 

                                                                                                                                                                                                           
indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se se 

destinarem a fins comerciais. (BRASIL, 2002, online). 

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

lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos 
especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, 
por sua natureza, risco para os direitos de outrem. (BRASIL, 2002, online). 



 

periodicidade e tempo ou extensão semelhantes aos da matéria jornalística que 

lesou algum indivíduo de alguma forma. De forma parecida, o Código Civil de 2002 

prevê, nos artigos 94431 e 95332, a proporcionalidade da indenização em relação aos 

danos causados.  

 Nestes casos, mostra o texto, caberá ao juiz que analisar cada caso estipular 

o tamanho da indenização – quando houver – com base no tamanho do dano 

causado pelo veículo noticioso. Convém frisar, como destacado no parágrafo do 

artigo 944, que a indenização poderá ser reduzida pelo juiz quando este entender 

haver discrepância entre o valor solicitado e a lesão sofrida de fato.  

 

3.3 A NECESSIDADE OU NÃO DE PROVA DE DANOS RESULTANTES DE 

MATÉRIAS JORNALÍSTICAS  

 

 Deve-se, por fim, fazer uma análise acerca da necessidade ou não da prova 

da existência de danos ocasionados por publicações noticiosas por parte daqueles 

que se sentiram lesados. Sobre isso, Moraes et al. (2015, online) destaca que, em 

certas situações em que há danos à honra, à dignidade ou à moral de algum 

indivíduo, existe o chamado dano moral presumido ou dano In re ipsa. Em tais 

situações, explicam os autores, os danos ocorrem pela força dos próprios atos. 

Nestes casos, não é necessária a apresentação de provas que demonstrem a 

violação aos direitos de outrem.  

 Um exemplo de dano moral presumido ou In re ipsa é a publicação não 

autorizada da imagem de indivíduos para fins econômicos ou comerciais, conforme 

aponta a Súmula 403 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A súmula do STJ, 

aprovada em 28 de outubro de 2009, diz que “independe de prova do prejuízo a 

indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins 

econômicos ou comerciais” (BRASIL, 2009, online).  

                                                                 
31 Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano. Parágrafo único. Se houver excessiva 
desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a 

indenização. (BRASIL, 2002, online). 

32 Art. 953. A indenização por injúria, difamação ou calúnia consistirá na reparação do dano que delas 

resulte ao ofendido. Parágrafo único. Se o ofendido não puder provar prejuízo material, caberá ao juiz 
fixar, equitativamente, o valor da indenização, na conformidade das circunstâncias do caso. (BRASIL, 
2002, online).  



 

 Algo que pode influenciar na aplicação da Súmula 403 para situações de 

danos à imagem de indivíduos resultantes de publicações noticiosas é uma decisão 

de 2017 do STJ33 para uma ação movida pela escritora e roteirista de telenovelas 

Glória Perez contra a TV Record. Em dezembro de 2012, o “Domingo Espetacular”, 

da Record, exibiu uma extensa reportagem lembrando os vinte anos do assassinato 

da atriz Daniella Perez, filha de Glória, em 28 de dezembro de 1992. A reportagem 

também apresentou uma entrevista realizada com o ator Guilherme de Pádua, 

assassino confesso de Daniella, e que, na época do crime, contracenava com a 

vítima na telenovela “De corpo e alma”, da TV Globo. Na ação movida por Perez 

contra a Record, a escritora alegou que a reportagem teve como intuito único atrair 

audiência, aumentar os índices de ibope e, consequentemente, obter lucro, 

explorando de forma indevida, para tal, o assassinato da filha de Glória. Para 

requerer a indenização, por parte da Record, por danos morais e materiais, Perez 

recorreu à Súmula 403. 

Todavia, os ministros da terceira turma do STJ, responsáveis pela análise, 

julgaram improcedente o pedido de indenização movido por Glória Perez contra a 

emissora. Isso porque, no entendimento deles, não é necessária a autorização 

prévia para a divulgação de imagem vinculada a fatos históricos com repercussão 

social. Em tal hipótese, destaca a turma, a Súmula 403 não poderia, portanto, ser 

aplicada. Conforme lembrado pelo ministro Moura Ribeiro, o assassinato de Daniella 

Perez, além de causar grande comoção nacional, resultou em mobilização popular 

que culminou em alterações na Lei 8.072/90, a chamada Lei dos crimes hediondos.  

Diante da relevância nacional do assunto abordado na reportagem da TV 

Record, descreve a jurisprudência34, não houve abuso por parte da emissora ao 

divulgar a imagem da vítima e, por tal, não havia indenização cabível neste caso. Ao 

julgar o pedido, a turma do STJ levou em consideração o artigo 20 do Código Civil 

de 2002. Como dito, o texto assegura a indenização por danos à imagem ou à 

reputação de indivíduos causados por matérias jornalísticas, exceto quando houver 

efetivo interesse público na publicação das informações. Desta forma, pode-se dizer 

que o julgamento da ação de Glória Perez contra a Record no STJ pode abrir um 

                                                                 
33 Disponível em: < https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/516378067/recurso-especial-resp-
1631329-rj-2016-0267808-7/inteiro-teor-516378075>. Acesso em: 11 set. 2020.  

34 Ibidem.  



 

importante procedente: a existência ou não do interesse público na divulgação da 

imagem de pessoas como critério para a aplicabilidade da Súmula 403.  

 Outro ponto que pode gerar controvérsias quanto à aplicação ou não da 

súmula para danos à imagem de indivíduos ocasionados por publicações noticiosas 

está no trecho “com fins econômicos ou comerciais” (BRASIL, 2009, online), 

presente no texto. Isso porque os casos analisados em 2009 que levaram ao 

entendimento do STJ não se tratam diretamente da atividade jornalística. Envolvem, 

na maior parte, situações como a publicação não autorizada da imagem de alguém 

em anúncios publicitários ou a exposição da imagem de modelos profissionais em 

publicações com alcance geográfico e periodicidade maior do qual foram 

contratados. Além desses, o uso indevido da imagem de pessoas em materiais de 

entretenimento como revistas de fofocas ou celebridades. Ou seja: ocasiões em que 

tais exposições geram lucro, de algum modo, para o autor da violação.   

Pode-se haver, desse modo, a dúvida se a divulgação da imagem de 

indivíduos por veículos noticiosos no exercício da atividade jornalística também 

possui ou não fins comerciais ou econômicos, tal como ocorre em publicações de 

cunho publicitário ou de entretenimento. Tal questionamento se fez presente em 

vários momentos do julgamento da ação movida por Glória Perez contra a Record, 

como é possível observar nos votos dos ministros que analisaram o caso, presentes 

na jurisprudência.  

Destaca-se, aqui, o voto do ministro Moura Ribeiro, que se posicionou de 

forma contrária à extensão da Súmula 403 para a atividade jornalística, entendendo 

ele que a súmula aplica-se exclusivamente à exploração da imagem de terceiros 

para fins publicitários. Ribeiro reconhece que a TV Record, tal como grande parte 

dos veículos de imprensa brasileiros, é uma empresa com fins lucrativos. Todavia, 

argumentou, não se deve igualar os veículos noticiosos, por exemplo, às agências 

de publicidade ou às revistas ou sites de fofoca ou entretenimento, uma vez que a 

finalidade primeira da imprensa é a informação jornalística, e não o lado comercial: 

 

É inquestionável que a RECORD é uma empresa com fins lucrativos. O 
questionamento que se deve fazer é o seguinte: é possível, pela simples 
expectativa de aumento da audiência, admitir exploração comercial para 

fins da aplicação da Súmula nº 403 do STJ?  
Eu penso que não.  
Na esteira de precedente desta Corte relatado pelo Ministro PAULO DE 

TARSO SANSEVINO (REsp nº 1.449.082), o fato de uma empresa de 
telecomunicações ter fins lucrativos não implica que toda a sua atividade, 



 

que veicule imagens, tenha como finalidade a sua exploração comercial. 

Esta está relacionada à exploração publicitária da imagem, o que não 
ocorreu no caso dos autos. (STJ – REsp: 1631329 RJ 2016/0267808-7, 
relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de julgamento: 

24/10/2017, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de publicação: DJe 
31/10/2017)  

 

O ministro, com base no exposto pelo ministro Paulo de Tarso Sansevino em 

outro julgamento, conclui que igualar a imprensa à publicidade, no que concerne o 

uso da imagem de terceiros, poderia pôr em xeque o direito de acesso à informação, 

garantido na Constituição brasileira.  

Do lado contrário, o relator do caso, o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 

indica a possibilidade de aplicação da Súmula 403 para danos ocasionados por 

publicações jornalísticas, sobretudo quando houver resquícios de sensacionalismo 

no material, algo que, na visão dele, faz-se presente na matéria da TV Record 

analisada no caso. Cueva cita que a matéria do “Domingo Espetacular” de 09 de 

dezembro de 2012 teve 42 minutos de duração e veiculou a imagem de Daniella 

Perez 33 vezes. Foram exibidas, inclusive, imagens de cunho familiar e particular da 

vítima, como viagens para o exterior. Isso demonstra, segundo ele, que a 

reportagem não teve intenção meramente informativa:  

 

Ora, se a emissora ré tinha como objetivo, como alega, somente informar 

seu público, a respeito de um crime de inegável repercussão nacional, 
por óbvio não precisaria expor, em programa dominical de audiência 
reconhecida, a imagem da vítima de maneira tão acintosa, ainda que se 

tratasse de pessoa pública.  
[...] 
Com efeito, em princípio, mostram-se plausíveis as alegações deduzidas 

pela autora [Glória Perez] quanto ao caráter econômico ou comercial de 
reportagens dessa natureza, ensejador de eventual reparação a título de 
dano material. O intento dessa emissora de televisão de obter lucro com 

programas que elevem seus índices de audiência é inegável, o que, a 
rigor, geraria o dano patrimonial indenizável. (STJ – REsp: 1631329 RJ 
2016/0267808-7, relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 

Data de julgamento: 24/10/2017, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de 
publicação: DJe 31/10/2017) 

 

 Em síntese, Cueva argumenta que a forma sensacionalista como a TV 

Record conduziu a reportagem demonstra o evidente propósito da emissora de 

aumentar a audiência e, por consequência, obter lucro. Por tal, isso implicaria a 

possibilidade de aplicação da Súmula 403 neste caso – e, consequentemente, a 

desnecessidade de comprovação de prova de prejuízo resultante da reportagem por 

parte de Glória Perez. Entretanto, lembra Cueva, o tema não foi discutido nas 



 

instâncias inferiores e, por isso, não seria possível uma análise mais aprofundada 

pela turma do STJ.  

 É de suma importância frisar que, dadas as circunstâncias e as 

particularidades do caso analisado no STJ, os ministros não questionaram a 

aplicação da Súmula 403 na ocasião em que uma pessoa inocente é erroneamente 

ligada a crimes em coberturas noticiosas e tal fato lhe causa danos à imagem – 

tema central deste trabalho. Ainda assim, o caso analisado permite a conclusão de 

que inexiste um entendimento uniforme quanto à aplicação da súmula quando 

houver violações à imagem de indivíduos ocasionadas por veículos de imprensa no 

exercício da atividade jornalística. Ao que os votos dos ministros do STJ dão a 

entender, deve-se analisar as particularidades de cada caso.  

 Essa falta de entendimento uniforme quanto à sumula poderia impactar, por 

exemplo, a eventual ação movida pelo humorista Maicon Küster contra a TV Record. 

Caberia ao juiz que ficar responsável pelo caso analisar a possibilidade de aplicação 

ou não da Súmula 403 e, por conseguinte, a necessidade de Küster provar que a 

reportagem do “Domingo Espetacular” de 02 de agosto de 2020 o lesionou de 

alguma forma. Poderia haver algum empecilho se o fato em si – a imputação 

equivocada do crime de pedofilia a Küster pela matéria da TV Record – não fosse 

visto como o suficiente para a indenização por parte da emissora. Como mostrado 

neste artigo, as matérias que abordaram os supostos abusos sexuais na Escola 

Base resultaram em danos materiais (a destruição da escola), morais e psicológicos 

nos envolvidos. A publicação dos boatos de uma suposta sequestradora de crianças 

pelo “Guarujá Alerta” ocasionaram a morte de Fabiane Maria de Jesus.  

 A reportagem da TV Record, entretanto, embora tenha gerado pânico e 

problemas de insônia em Maicon Küster – conforme este relatou no pronunciamento 

feito em 04 de agosto no Youtube -, teve uma consequência diferente: foi o 

“acusador” (a TV Record) o alvo da revolta popular, sobretudo nas redes sociais, e 

não o “acusado” (Küster). Tal fato poderia ser visto como um atenuante para uma 

indenização a Küster pela TV Record. Mais uma vez, em contrapartida, isso caberia 

ao juiz competente decidir.  

 

4 CONCLUSÃO 

 



 

É inquestionável, novamente, a importância da atividade jornalística no 

Estado Democrático de Direito. Prova disso é o destaque dado para a liberdade de 

imprensa na legislação brasileira, sobretudo na Constituição Federal, conforme 

apresentado. No entanto, como o jornalismo está o tempo todo lidando com os 

chamados Direitos da Personalidade, como foi possível perceber, deve-se haver, por 

parte dos veículos noticiosos, a preocupação quanto às consequências negativas 

que a exposição indevida da imagem de indivíduos pode causar, em especial 

quando há a associação equivocada de inocentes a crimes. A destruição material, 

moral e psicológica que o “Caso Escola Base” causou nos envolvidos, tal como a 

morte violenta de Fabiane Maria de Jesus, são alguns exemplos dessas tais 

consequências negativas.  

No âmbito jurídico, este trabalho apresentou importantes mecanismos 

encontrados na legislação nacional para impedir – ou reparar – casos do gênero. 

Entretanto, a lei brasileira, em algumas situações, aparenta não acompanhar as 

constantes transformações da atividade jornalística em termos de organização e 

narrativas. A Lei 13.188/2015, que trata do direito de resposta ou da retificação, por 

exemplo, não faz menções aos perfis ou páginas de notícias nas redes sociais, que 

têm se tornado cada vez mais comuns. Embora exista um Projeto de Lei que 

estende o direito de resposta para as redes sociais, conforme apresentado, o texto 

encontra-se parado na Câmara dos Deputados, aguardando votação, no momento 

em que este artigo está sendo produzido.  

Outro ponto a se pensar, no campo jurídico, é se os danos ocasionados a 

indivíduos por matérias jornalísticas devem ser considerados ou não danos morais 

presumidos ou In re ipsa. Isso implicaria na necessidade ou não da comprovação, 

por parte da vítima, dos danos resultantes da publicação ou veiculação de algum 

material noticioso. Para resolver esse impasse, faz-se fundamental um consenso na 

interpretação da Súmula 403 do STJ, em especial no trecho que se refere ao uso 

indevido da imagem de terceiros “com fins econômicos ou comerciais” (BRASIL, 

2009, online). Conforme apresentado, o trecho abre margem para a dúvida se a 

súmula deve ser aplicada exclusivamente às publicações de cunho publicitário ou se 

é possível estender a aplicação do texto para danos ocasionados por matérias 

jornalísticas. Tal como visto, essa dúvida ficou evidente no julgamento da ação 

movida por Glória Perez contra a TV Record, em 2017 no STJ. Outro caminho para 



 

a resolução desse impasse seria o estabelecimento de um entendimento 

semelhante à da Súmula 403, mas que trate de forma específica o jornalismo.  

O último tópico a se destacar aqui é que a atividade jornalística é fortemente 

pautada pelas informações recebidas das fontes. Caso haja erros nos dados 

passados aos profissionais da imprensa, existe o risco da informação errônea 

ganhar força nos veículos noticiosos. No “Caso Escola Base”, por exemplo, a 

atuação do delegado Edélcio Lemos nas investigações e as informações passadas 

por ele foram fatores importantes para o equívoco. Já no episódio envolvendo 

Maicon Küster, a TV Record atribuiu uma parcela da culpa pelo erro à forma como a 

Polícia Civil do Distrito Federal repassou as informações sobre as investigações para 

a emissora, não deixando explícito que a imagem de um dos perfis falsos não era a 

do suspeito dos crimes, mas de um terceiro.  

Verdade ou não, o fato é que se os jornalistas devem ser cautelosos em 

relação às informações obtidas e transmitidas, cautela parecida devem demonstrar 

os policiais, delegados, promotores e juízes, etc. nos dados apresentados à 

imprensa. Em outros termos, a preocupação quanto à apresentação de informações 

que podem pôr em risco a integridade moral de indivíduos não cabe apenas aos 

profissionais da imprensa, mas também aos do Direito.  
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