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Vistos, etc. 

Nego seguimento ao recurso. 

Registro que a presente decisão monocrática 

tem respaldo no art. 168, § 3º, c.c. o art. 252 do 

Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo. 

É caso de ratificar os fundamentos da r. 

sentença apelada, proferida nos seguintes termos: 

“Tratam os autos de Ação de indenização por 

danos morais proposta por _____________ em face de 

Rádio e Televisão Bandeirantes Ltda e José Luiz Datena, 

todos qualificados nos autos. Alega o autor, em síntese, 

ter sido vítima de matéria jornalística, produzida e 

veiculada pela requerida em 18/09/18, com conteúdo 

inverídico, o qual lhe causou abalo moral. Sustentou ser 

genitor de filho com deficiência, o qual possui direito à 

utilização de vagas preferenciais. Diante deste fato, 

utilizou referida vaga, quando se dirigiu a um parque 

publico, momento em que constatou que havia um 

cinegrafista filmando o autor e sua familia. Então, o autor 

indagou ao cinegrafista o que ele estava filmando, 

quando este, assustado, começou a correr. Negou ter  
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agredido fisicamente o cinegrafista. Diante deste cenário, 

entende ter sofrido abalo à sua moral. (...) 

Passo ao julgamento do feito nos termos do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo civil, pois as 

questões suscitadas são de direito e os fatos 

encontramse provados pelos documentos juntados aos 

autos. 

Afasto a alegação de incompetência do Juízo.  

No caso em tela, a ação proposta versa sobre 

indenização por violação de direito de honra e imagem, 

cujo regramento fixa a competência no domicílio do 

titular do direito violado, conforme se infere dos 

precedentes do Superior Tribunal de Justiça: (...) Passo 
à análise do mérito.  

O pedido é improcedente.  

Sustenta o autor que, em decorrência de 

reportagem exibida no programa televisivo Brasil Urgente 

foi ofendido em seus direitos à honra e à imagem, pois 

utilizou de forma adequada a vaga de deficientes, de 

sorte que sua imagem não poderia ser veiculada em 

referida reportagem. 

A questão central refere-se à divulgação de 

reportagem sobre uso indevido de vagas prioritárias, na 

qual houve a exibição da imagem do autor, como usuário 

indevido da vaga, seguindose à agressões, por parte do 

autor, em face do cinegrafista.  

De início, necessário ressaltar-se que a 
responsabilidade civil da imprensa é subjetiva, na 

medida em que depende da apuração do ato ilícito, do 

nexo de causalidade entre a conduta e o dano que se 

busca reparar, tal como se requer nas pretensões 
indenizatórias no direito privado em geral. (...) 

Desta forma, para o surgimento da relação 

jurídica de responsabilidade civil dos meios de 

comunicação, deve-se demonstrar a ação ou omissão 
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voluntária, ou decorrente de negligência, imprudência ou 

imperícia; o dano injusto causado a outrem e o nexo de 

causalidade entre a ação do agente e o resultado  
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danoso.  

De outro lado, é cediço que a Constituição  

Federal consagra o direito à informação (art. 5º, XIV, CF), 

bem como a sua livre expressão “ser livre a expressão da 

atividade intelectual, artística, científica e de 

comunicação, independentemente de censura”  

(Constituição da República, art. 5º, IX).  

Contudo, tal direito não é ilimitado, frente à 

consagração dos direitos individuais da intimidade, a vida 

privada, a honra e a imagem das pessoas, previsto no 

artigo 5º, inciso X d CF.  

Assim,  diante  de  conflito  de 

 princípios constitucionais deve-se mensurar aquele que, 
no caso concreto, deva ser considerado preponderante. 

Sobre o tema: “Nem sempre é fácil determinar 

se o direito da coletividade à informação deve prevalecer 

ou se o indivíduo tem também uma esfera que o público, 

consequentemente a imprensa, deve respeitar.” “(...) 

Assim, o direito de informação deve ser o mais amplo 

possível enquanto não conflitar com interesses 

considerados maiores. O interesse da coletividade em ser 

informada impõe a si mesma um limite, quando a 

divulgação de fatos venham a destruir a pessoa humana 

em sua dignidade e grandeza. O direito à informação 

existe em função do desenvolvimento da personalidade e 

não para a sua destruição.”(CHAVES, Antonio. 

Informática. Captação audiovisual. Informática e os 

direitos da personalidade.).  

Portanto, embora a liberdade de imprensa esteja 

elevada à categoria de princípio constitucional, não se 

pode esquecer que há outro princípio, da mesma 
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hierarquia, que garante a inviolabilidade da intimidade, 

vida privada, honra e imagem do indivíduo.  

Desta forma, é limite da liberdade de imprensa 

os direitos da personalidade, igualmente tutelados pelo 

sistema constitucional. O que não implica censura da 

imprensa livre, mas estabelece que a liberdade de  
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imprensa é ampla, mas não absoluta, nem ilimitada. (...) 

No caso dos autos, há que se mencionar, de 
início, que a reportagem na qual houve a exibição da 

imagem do autor não possui conteúdo sensacionalista, 

limitando-se a informar a população acerca do 

desrespeito à legislação que estabeleceu a utilização de 
vagas prioritárias.  

Ao se analisar o vídeo da reportagem é possível 

constatar que o cinegrafista filma a utilização de uma 

vaga de deficientes, momento em que o autor estaciona 

o seu veículo no local. Nota-se que o autor, de fato, não 

possui qualquer deficiência e, ao notar a presença do 

cinegrafista, imediatamente se exalta, profere ameaça 

em relação a este, mencionando que pretendia dar um 

"tapa" no cinegrafista, e sai correndo de encontro ao 

cinegrafista.  

Sendo assim, restou patente a impossibilidade 

da  reportagem  sequer  averiguar  se  o 

 autor, efetivamente, ostentava o direito de utilizar a vaga 

destinada tão somente a pessoas portadoras de 
deficiência física.  

No mais, não há menção à identificação do autor 

na aludida reportagem, nem a utilização de adjetivos que 

pudessem ser qualificadores de ofensas à sua honra e 

imagem.  

Portanto, não se vislumbra, na reportagem, 

qualquer  conotação  discriminatória,  inverídica  ou 

vexatória, com intuito de denegrir ou mesmo humilhar o 
autor, mas apenas o exercício do direito de informação e 
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de liberdade de imprensa e assim não há dano moral a 
ser indenizado. (...) 

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido, pondo fim ao processo, com resolução do 
mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Condeno o autor a pagar custas e 

despesas  processuais  atualizadas  e 

 honorários advocatícios que fixo em 10% do valor 
atribuído à causa  
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atualizado, ressalvada a gratuidade processual conferida 

ao autor” (v. fls. 140/145). 

E mais, em que pesem as teses recursais, 

analisando-se a mídia presente nos autos e a reportagem 

postada, nota-se que o autor, ainda que tivesse o direito 

de utilizar as vagas de estacionamento destinadas a 

pessoas portadoras de deficiência, agiu de forma 

intimidadora ao perceber estar sendo filmado, não negou 

ter proferido a frase legendada na reportagem (“Peraí que 

eu vou dar um tapa na sua cara”) e começou a se dirigir 

rapidamente ao encontro do cinegrafista amador. 

É  dizer,  ainda  que  a  filmagem 

 não apresentasse as imagens das supostas agressões 

verbais que o autor teria proferido contra o cinegrafista, o 

fato é que sua reação contribuiu para os acontecimentos 

posteriormente veiculados pela mídiacorré. 

Ora, tivesse o autor agido com educação e 

cautela, dirigindo-se ao seu veículo e apresentando o 

cartão de estacionamento que alegadamente portava, 

provavelmente tal gravação nem sequer faria parte da 

reportagem. 



fls. 178 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Apelação Cível nº 1001000-31.2018.8.26.0020 - A 

Contudo, ao se dirigir ao cinegrafista com 

truculência, causou-lhe temor a ponto de ele sair 

correndo e culminar na alegação de agressão física, que 

resultou na lavratura de boletim de ocorrência, segundo a 

reportagem. 

Ademais, é oportuno salientar que a parte 

requerida, além de não divulgar nomes, tomou as 

providências  necessárias  para  impossibilitar  a 

identificação do veículo e da acompanhante do autor. 
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Portanto,  a  improcedência  do 

 pedido indenizatório era mesmo de rigor. 

Em razão do disposto no art. 85, § 11, do Código 

de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários 

advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa, 

haja vista o trabalho adicional realizado em grau recursal, 

observada a gratuidade concedida (v. fls. 48). 

Em suma, a r. sentença não merece nenhum 

reparo. 

Por fim, uma advertência: o recurso interposto 

contra esta decisão poderá ficar sujeito a multa. 

Posto isso, nego seguimento ao recurso. 

Int. 

São Paulo, 5 de outubro de 2020 

    J.L. MÔNACO DA SILVA 

                     Relator 
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