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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 

0007270-73.2011.8.26.0363, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é apelante JOSÉ 

OTÁVIO VICENTE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado GRÁFICA E JORNAL O 

IMPACTO LTDA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14ª Câmara 

Extraordinária de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a 

seguinte decisão:Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o 

voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores JAMES SIANO 

(Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.

São Paulo, 2 de julho de 2015.

Fábio Podestá

relator

Assinatura Eletrônica
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APELAÇÃO nº 0007270-73.2011.8.26.0363

APELANTE: JOSÉ OTÁVIO VICENTE 

APELADO: GRÁFICA E JORNAL O IMPACTO LTDA

COMARCA: MOGI-MIRIM

VOTO Nº 8749

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LIBERDADE DE 
IMPRENSA. O autor alega que a notícia veiculada não relata a 
verdade dos fatos e que, desde então, tem sido alvo de chacotas e 
“bullying”. Dano moral. Inocorrência. O objetivo da matéria 
jornalística visou o interesse público e a liberdade de expressão, 
que, no entanto, não pode se dar de forma abusiva, sem limitações. 
Na hipótese, a matéria publicada não revela qualquer intento de 
macular a imagem do apelante. Ao revés, guarda correspondência 
com o quanto consta do Boletim de Ocorrência. Por outro lado, 
não merece prosperar a pretensão do autor de desqualificar o 
documento de fls. 42/44. Preclusa a oportunidade de suscitar o 
competente incidente de falsidade, nos termos do artigo 390 e 
seguintes do Código de Processo Civil. Sentença mantida. Negado 
provimento ao apelo. 

Cuida-se de apelação interposta contra a r. sentença de 

fls. 59/61, que julgou improcedente o pedido formulado nos autos da ação de 

indenização por danos morais, condenando o requerente ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor 

dado à causa, observada a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. 

Apela o autor, às fls. 64/72, afirmando que não foi preso, 

apenas detido. Pagou fiança, conforme se infere da leitura do Alvará de 

Soltura. Destaca que o direito penal moderno entende que uma arma de 

fogo sem munição é semelhante a uma pedra ou um pedaço de ferro. Por 

outro lado, o Boletim de Ocorrência não estaria assinado, de forma que não 

é possível atestar a sua veracidade. Conclui pela responsabilidade do réu, 
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notadamente porque a notícia foi veiculada alguns dias depois do 

acontecimento. Sustenta que, após a publicação do jornal, não pôde mais 

sair de casa, porque era alvo de chacotas, “bullying”. Assim sendo, houve 

violação do direito à imagem, que impõe ao requerido o dever de indenizar.

Recurso tempestivo, isento de preparo e contrarrazoado 

(fls. 75/80).

É o relatório do essencial.

O recurso não merece prosperar. 

A missão da imprensa é informar, divulgar fatos, 

difundir conhecimentos, disseminar cultura, em linhas gerais é orientar a 

opinião pública, no sentido do bem e da verdade. 

Nessa toada, o objetivo da notícia jornalística é o 

interesse público e a liberdade de expressão, que, no entanto, não pode se 

dar de forma abusiva, sem limitações. Haverá excesso, portanto, quando 

houver intenção de denigrir a reputação, dignidade ou decoro de 

determinada pessoa. 

Confira-se:

“INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Reportagem que 

reproduziu conteúdo de boletim de ocorrência, mencionando as 

iniciais do nome do acusado, sendo que no dia anterior a 

própria vítima negou a participação do autor. Ausência de 

indícios que o jornal tenha tido acesso ao auto de 
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reconhecimento pessoal. Matéria que não extrapolou os relatos 

constantes do boletim de ocorrência. Ausência de abuso da 

liberdade de imprensa. Prevalência do interesse público na 

veiculação de informação. Outros fatores que contribuíram 

para a repercussão da notícia, como a presença de viaturas 

policiais na casa do autor. Responsabilidade civil não 

configurada. Recurso desprovido”. (Apelação nº 

0025926-81.2009.8.26.0320, Rel. Milton Carvalho, 4ª 

Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São 

Paulo, j. em 27/02/2014).

“INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. Alegação de que 

fotografia a estampar matéria veiculada pelo jornal da ré teria 

denegrido a imagem da autora. Inocorrência. Ausência de 

'animus difamandi'. Reportagem que não apresenta abusos, 

limitando-se a informar a população sobre o tráfico de drogas 

nas escolas, com fotografia, pelas costas, de alguns alunos, 

dentre os quais a autora, mas sem qualquer tipo de 

identificação ou associação dela com o problema narrado. 

Improcedência confirmada. RECURSO DESPROVIDO”. 

(Apelação nº 9203139-08.2009.8.26.0000, Rel. Paulo Alcides, 

5ª Câmara Extraordinária de Direito Privado do Tribunal de 

Justiça de São Paulo, j. em 17/09/2014).

No caso em apreço, entrementes, a matéria veiculada 

não revela qualquer intento de macular a imagem do apelante. Ao revés, 
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guarda correspondência com o quanto consta do Boletim de Ocorrência de 

fls. 42/44, como bem observado pelo magistrado de piso. 

Portanto, não há violação dos limites do direito à 

informação. O caso era mesmo de improcedência do pedido, não bastasse o 

fato de que a matéria, em si, gozou de nítido interesse público.

Ademais, não prosperam as tentativas do recorrente de 

invalidar o Boletim de Ocorrência de fls. 42/44. 

Nos termos dos artigos 390 e seguintes, do Código de 

Processo Civil, após a intimação da juntada do documento aos autos  que, 

no caso, se deu com a publicação do r. despacho de fls. 48  ao apelante 

incumbia instaurar o incidente de falsidade no prazo de 10 dias, porém não 

o fez, limitando-se a tecer alguns argumentos desqualificadores dessa prova. 

Com efeito, operou-se a preclusão temporal, ou seja, 

perda da faculdade ou do direito processual, que se extinguiu pelo não 

exercício em tempo útil (artigo 183, do Código de Processo Civil).

Do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de 

apelação interposto pelo autor. 

FÁBIO HENRIQUE PODESTÁ

Relator 
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