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Vistos. 

 

1.- JOSÉ DOMINGOS DE MELO, 

qualificado na inicial, ajuizou esta AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS em face de BORIS CASOY e de RÁDIO E 

TELEVISÃO BANDEIRANTES LTDA., também qualificados na inicial, 

visando a condenação solidária dos requeridos no pagamento de indenização 

moral em valor equivalente a quinhentas (500) vezes o seu salário atual, e 

ainda na obrigação de veicular retratação. Fundamentou o pedido nos artigo 5º, 

inciso V e X, da Constituição Federal e no artigo 186 do Código Civil. 

 

O autor alega, em resumo, que é funcionário da 

empresa Delta Construções S.A. e trabalha como varredor de rua; foi abordado 

por dois jornalistas da Rede Bandeirantes que solicitaram que desejasse 

felicitações de ano novo para veiculação na TV; aceitou gravar a mensagem, 

desejando aos telespectadores “otimismo e boas festas”; a vinheta gravada foi 

transmitida durante a apresentação do Jornal da Band; após a exibição, o 

Jornalista Boris Casoy fez declaração “ultra-preconceituosa e difamatória” 

em relação ao autor; o comentário do apresentador lhe rendeu “preconceito, 

discriminação e humilhação”; é “ser humano honesto e assim como todo e 

qualquer profissional é digno de respeito e consideração”; a atividade que 

desenvolvem os garis, varredores, coletores e margaridas é considerada serviço 

essencial dos Estado; após a declaração transmitida no país, sentiu-se 

imensamente humilhado e constrangido; a ofensa teve grande repercussão, 

pois o Telejornal era transmitido no último dia do ano e foi visto por 

“milhares e milhares de brasileiros, distribuídos em todo o território 
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nacional”; o comentário do jornalista atingiu sua moral e também de toda a 

categoria de trabalhadores; milhões de internautas viram a gravação em 

“sites” de relacionamento e de vídeos; há na nesses “sites” inúmeros 

comentários que repudiam a atitude do jornalista; no dia seguinte o 

apresentador pediu desculpas aos garis e aos espectadores, mas a retratação 

“burocrática e pouco conveniente” não demonstrou arrependimento e não 

bastou para estancar a “ferida lesada”;  o jornalista é assíduo comentarista 

que critica com veemência as condutas incoerentes com a moral e a ética; o 

autor é pessoa humilde e desejou felicitações “com todo coração e 

sinceridade” e merecia ser respeitado pelo Jornalista; tem direito à reparação 

moral que estima em quinhentas (500) vezes o valor de seu salário, além da 

retratação dos requeridos no mesmo horário da ofensa. Por fim requereu a 

citação dos requeridos para os termos do pedido e que, julgada procedente a 

ação, sejam a ele impostos os ônus do sucumbimento; protestou por prova e à 

causa deu o valor de R$ 350.000,00 (fls. 2/13). Juntou documentos (fls. 

14/17).  

 

O benefício da “gratuidade” foi deferido (fl. 

18) e, citados (fls. 26 e 27), os requeridos contestaram o feito.  

 

A corré Bandeirantes arguiu preliminar de 

conexão em relação ao processo nº 583.00.2009.101490-1 e preliminar de 

ilegitimidade passiva, argumentando que o correquerido Boris Casoy emitiu 

opinião própria e desvinculada da edição do Jornal da Band, quando já 

iniciado o intervalo comercial e após a vinheta com os lixeiros. No mérito, 

sustenta a improcedência, argumentando que a cópia da gravação juntada aos 

autos é unilateral, incompleta e não autorizada e não se presta ao fim que se 

destina; os documentos juntados aos autos não suportam o pedido inicial; a 
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Emissora não causou o alegado dano pela declaração do correquerido Boris 

Casoy, pois limitou-se a editar e exibir o programa; o Jornal da Band e a 

programação da Emissora trazem em seu conteúdo a tradição de mais de 

setenta (70) anos de televisão com jornalismo imparcial e isento, com primazia 

da ética e moral; preparou edição especial do Jornal da Band para a véspera do 

Ano Novo, com várias vinhetas com mensagens de felicitações de Ano Novo 

com pessoas representativas do povo brasileiro; não cometeu ato 

preconceituoso, tanto que convidou dois lixeiros para felicitar o povo 

brasileiro; é sabedora da importância da atividade desempenhada pela 

categoria profissional do autor, que já foi objeto de várias matérias 

jornalísticas transmitidas na programação da Emissora; apenas transmitiu o 

Telejornal e não é responsável por declaração de terceiro; não é possível 

interferir nas ações do apresentador em programa de apresentação ao vivo; não 

cometeu ato ilícito e não deve reparar o alegado dano moral; há no país 

industrialização dos danos morais; o autor utiliza-se da prestação jurisdicional 

para obtenção de “lucro fácil”; o autor não fez prova do fato constitutivo de 

seu direito; sua chateação não passa de mero dissabor e não é capaz de ensejar 

reparação; quando já se iniciava o intervalo comercial, o áudio com a 

declaração do corréu Boris Casoy “vazou” por uma falha técnica e não reflete 

a edição preparada pela Bandeirantes; na verdade o que vazou naquele áudio 

foi a livre expressão do pensamento do apresentador; a Emissora não 

manifestou qualquer preconceito ou ofensa moral aos lixeiros, pois foi ela 

quem os convidou para gravar a vinheta de mensagem de Ano Novo; a 

conduta de “sites” que utilizaram imagens e sons sem prévia autorização da 

Emissora afrontou o artigo 95 da Lei nº 9.610/98; não proferiu ofensas contra 

o autor nem agiu com culpa ou dolo, não difamou nem injuriou nem caluniou 

o autor, mas apenas veiculou vinheta de felicitação do Ano Novo; não cometeu 

ilícito e não tem o dever de indenizar; o autor não fez prova concreta das 
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lesões que alega ter sofrido nem da relação de causalidade; o pedido de 

indenização na quantia absurda de R$ 350,000,00 revela pretensão de 

enriquecimento sem causa; eventual condenação deve ser estabelecida 

mediante o prudente arbítrio judicial (fls. 29/53). Juntou documentos (54/196). 

 

O correquerido Boris Casoy, por sua vez, 

também arguiu a conexão do feito com o processo nº 583.00.2009.101490-1, 

requerendo a remessa para este Juízo. No mérito, pediu a improcedência da 

ação argumentando que retratou-se dos comentários feitos aos seus colegas de 

bancada durante o intervalo do Telejornal “Jornal da Band”,  e não durante a 

apresentação do Jornal; a crítica constante de seus dizeres foi dirigida 

exclusivamente ao editor-chefe do telejornal, em razão de um contrassenso 

cometido pelo editor e observado durante o intervalo do Telejornal, porque ele 

detinha várias outras gravações, com a participação de indivíduos das mais 

diferentes classes e profissões, produzidas pela Emissora, para inserção em 

suas vinhetas de  “Ano Novo”; ocorre que o editor responsável resolveu 

inserir a vinheta com a sua participação logo após a chamada para uma matéria 

do bloco posterior que abordaria o anúncio do pagamento, pela Caixa 

Econômica Federal, de um dos maiores prêmios lotéricos da “Mega-Sena”; o 

editor, de maneira despropositada, cuidou de passar uma verdadeira dicotomia 

ao escalonar a iminente riqueza de um ganhador de loteria ao lado da figura do 

autor, que ocupa a mais baixa posição da escala de trabalho; jamais teve o 

intuito de criticar o autor pela profissão exercida; não houve discriminação, 

desrespeito nem humilhação à dignidade do autor; inúmeras gerações, 

especialmente de crianças e adolescentes, foram e ainda são educadas ao 

desenvolvimento dos estudos sob a ameaça de que quem não estuda vira 

lixeiro; após identificar o vazamento de áudio operada por falha da Emissora, 

pediu espaço à direção da programação do Telejornal do dia seguinte, para a 
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apresentação de desculpas; a alegação de “exibição clara de frase 

preconceituosa e difamatória” deve ser afastada em definitivo; o autor e seu 

colega Francisco Gabriel de Lima deram entrevista ao Jornal Folha de São 

Paulo logo após o episódio; na entrevista seu colega atestou de forma 

veemente que “não guarda qualquer mágoa ou revolta”, referindo-se ao 

contestante, em clara renúncia ao pleito indenizatório; não há dano moral para 

ser indenizado como também não há nexo de causalidade apto a criar o dever 

de indenizar (fls. 199/239). Juntou documentos (fl. 240/258). 

 

O autor apresentou réplica, refutando o alegado 

e insistindo no pedido (fls. 266/276 e 278/287). 

 

Este feito foi distribuído ao r. Juízo da 23ª Vara 

Central, mas a preliminar de conexão foi acolhida e os autos foram remetidos a 

esta Vara (fls. 288). 

 

Instadas a dizer quanto ao interesse em 

audiência de conciliação e em dilação probatória (fl. 294), as partes 

manifestaram-se no tocante (fls. 313 e 318). 

 

O autor juntou cópia de sentença proferida em 

outro feito ajuizado contra os requeridos que tramitou na 41ª Vara Cível 

Central (298/304). 

 

 

É o relatório. 

Fundamento e decido. 
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2.- O autor visa a condenação solidária dos 

requeridos no pagamento de indenização por danos morais em valor 

equivalente a quinhentas (500) vezes o seu salário atual, e ainda na obrigação 

de veicular retratação. Fundamentou o pedido nos artigo 5º, inciso V e X, da 

Constituição Federal e no artigo 186 do Código Civil. 

 

Este feito comporta julgamento nos termos do 

artigo 330, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto suficiente a 

prova documental que instrui os autos. 

 

Conforme já relatado, o autor alega que é 

funcionário da empresa Delta Construções S.A. e trabalha como varredor de 

rua. Foi abordado por dois jornalistas da Rede Bandeirantes que solicitaram 

que desejasse felicitações de ano novo para veiculação na TV. Aceitou gravar 

a mensagem, desejando aos telespectadores “otimismo e boas festas”. A 

vinheta gravada foi transmitida durante a apresentação do Jornal da Band. 

Após a exibição, o Jornalista Boris Casoy fez declaração 

“ultra-preconceituosa e difamatória” em relação ao autor. O comentário do 

apresentador lhe rendeu “preconceito, discriminação e humilhação”. É “ser 

humano honesto e assim como todo e qualquer profissional é digno de 

respeito e consideração”. A atividade que desenvolvem os garis, varredores, 

coletores e margaridas é considerada serviço essencial dos Estado. Após a 

declaração transmitida no país, sentiu-se imensamente humilhado e 

constrangido. A ofensa teve grande repercussão, pois o Telejornal era 

transmitido no último dia do ano e foi visto por “milhares e milhares de 

brasileiros, distribuídos em todo o território nacional”. O comentário do 

jornalista atingiu sua moral e também de toda a categoria de trabalhadores. 
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Milhões de internautas viram a gravação em “sites” de relacionamento e de 

vídeos. Há na nesses “sites” inúmeros comentários que repudiam a atitude do 

jornalista. No dia seguinte o apresentador pediu desculpas aos garis e aos 

espectadores, mas a retratação “burocrática e pouco conveniente” não 

demonstrou arrependimento e não bastou para estancar a “ferida lesada”. O 

jornalista é assíduo comentarista que critica com veemência as condutas 

incoerentes com a moral e a ética. O autor é pessoa humilde e desejou 

felicitações “com todo coração e sinceridade” e merecia ser respeitado pelo 

jornalista. Tem direito à reparação moral que estima em quinhentas (500) 

vezes o valor de seu salário, além da retratação dos requeridos no mesmo 

horário da ofensa (fls. 2/13). 

 

Os requeridos insurgem-se contra o pedido. 

 

A TV Bandeirantes arguiu preliminar de 

conexão em relação ao processo nº 583.00.2009.101490-1 e preliminar de 

ilegitimidade passiva, argumentando que o correquerido Boris Casoy emitiu 

opinião própria e desvinculada da edição do Jornal da Band, quando já 

iniciado o intervalo comercial e após a vinheta com os lixeiros. No mérito, 

sustenta a improcedência, argumentando que a cópia da gravação juntada aos 

autos é unilateral, incompleta e não autorizada e não se presta ao fim que se 

destina. Os documentos juntados aos autos não suportam o pedido inicial. A 

Emissora não causou o alegado dano pela declaração do correquerido Boris 

Casoy, pois limitou-se a editar e exibir o programa. O Jornal da Band e a 

programação da Emissora trazem em seu conteúdo a tradição de mais de 

setenta (70) anos de televisão com jornalismo imparcial e isento, com primazia 

da ética e moral. Preparou edição especial do Jornal da Band para a véspera do 

Ano Novo, com várias vinhetas com mensagens de felicitações de Ano Novo 
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com pessoas representativas do povo brasileiro. Não cometeu ato 

preconceituoso, tanto que convidou dois lixeiros para felicitar o povo 

brasileiro. É sabedora da importância da atividade desempenhada pela 

categoria profissional do autor, que já foi objeto de várias matérias 

jornalísticas transmitidas na programação da Emissora. Apenas transmitiu o 

Telejornal e não é responsável por declaração de terceiro. Não é possível 

interferir nas ações do apresentador em programa de apresentação ao vivo. 

Não cometeu ato ilícito e não deve reparar o alegado dano moral. Há no país 

industrialização dos danos morais. O autor utiliza-se da prestação jurisdicional 

para obtenção de “lucro fácil”. O autor não fez prova do fato constitutivo de 

seu direito. Sua chateação não passa de mero dissabor e não é capaz de ensejar 

reparação. Quando já se iniciava o intervalo comercial, o áudio com a 

declaração do corréu Boris Casoy “vazou” por uma falha técnica e não reflete 

a edição preparada pela Bandeirantes. Na verdade o que vazou naquele áudio 

foi a livre expressão do pensamento do apresentador. A Emissora não 

manifestou qualquer preconceito ou ofensa moral aos lixeiros, pois foi ela 

quem os convidou para gravar a vinheta de mensagem de Ano Novo. A 

conduta de “sites” que utilizaram imagens e sons sem prévia autorização da 

Emissora afrontou o artigo 95 da Lei nº 9.610/98. Não proferiu ofensas contra 

o autor nem agiu com culpa ou dolo, não difamou nem injuriou nem caluniou 

o autor, mas apenas veiculou vinheta de felicitação do Ano Novo. Não 

cometeu ilícito e não tem o dever de indenizar. O autor não fez prova concreta 

das lesões que alega ter sofrido nem da relação de causalidade. O pedido de 

indenização na quantia absurda de R$ 350,000,00 revela pretensão de 

enriquecimento sem causa. Eventual condenação deve ser estabelecida 

mediante o prudente arbítrio judicial (fls. 29/53). 

  

O jornalista Boris Casoy, por sua vez, o 
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correquerido Boris Casoy, por sua vez, após a arguição de conexão com o 

processo nº 583.00.2009.101490-1, pediu a improcedência da Ação 

argumentando que retratou-se dos comentários feitos aos seus colegas de 

bancada durante o intervalo do Telejornal “Jornal da Band”, e não durante a 

apresentação do Jornal. A crítica constante de seus dizeres foi dirigida 

exclusivamente ao editor-chefe do telejornal, em razão de um contrassenso 

cometido pelo editor e observado durante o intervalo do Telejornal, porque ele 

detinha várias outras gravações, com a participação de indivíduos das mais 

diferentes classes e profissões, produzidas pela Emissora, para inserção em 

suas vinhetas de  “Ano Novo”. Ocorre que o editor responsável resolveu 

inserir a vinheta com a sua participação logo após a chamada para uma matéria 

do bloco posterior que abordaria o anúncio do pagamento, pela Caixa 

Econômica Federal, de um dos maiores prêmios lotéricos da “Mega-Sena”. O 

editor, de maneira despropositada, cuidou de passar uma verdadeira dicotomia 

ao escalonar a iminente riqueza de um ganhador de loteria ao lado da figura do 

autor, que ocupa a mais baixa posição da escala de trabalho. Jamais teve o 

intuito de criticar o autor pela profissão exercida. Não houve discriminação, 

desrespeito nem humilhação à dignidade do autor. Inúmeras gerações, 

especialmente de crianças e adolescentes, foram e ainda são educadas ao 

desenvolvimento dos estudos sob a ameaça de que quem não estuda vira 

lixeiro. Após identificar o vazamento de áudio operada por falha da Emissora, 

pediu espaço à direção da programação do Telejornal do dia seguinte, para a 

apresentação de desculpas. A alegação de “exibição clara de frase 

preconceituosa e difamatória” deve ser afastada em definitivo. O autor e seu 

colega Francisco Gabriel de Lima deram entrevista ao Jornal Folha de São 

Paulo logo após o episódio. Na entrevista seu colega atestou de forma 

veemente que “não guarda qualquer mágoa ou revolta”, referindo-se ao 

contestante, em clara renúncia ao pleito indenizatório. Não há dano moral para 
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ser indenizado como também não há nexo de causalidade apto a criar o dever 

de indenizar (fls. 199/239).  

 

2.1.- A preliminar de ilegitimidade passiva 

argüida pela Emissora ré na defesa não comporta acolhimento. 

 

Com efeito, a própria Emissora ré afirma em 

sua defesa que preparou edição especial do “Jornal da Band” para a véspera 

do Ano Novo com várias vinhetas, com mensagens de felicitações de Ano 

Novo por pessoas representativas do povo brasileiro. Convidou o autor e um 

outro colega dele para participar dessas felicitações. 

 

A legitimidade da Emissora ré revela-se 

patente. 

 

Nesse sentido é a súmula 221 do Superior 

Tribunal de Justiça: 

 

Súmula 221 - São civilmente responsáveis pelo ressarcimento de 
dano, decorrente de publicação pela imprensa, tanto o autor do 
escrito quanto o proprietário do veículo de divulgação. 

 

A propósito, veja-se ainda: 

 
9051666-87.2000.8.26.0000   Apelação Com Revisão / INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 
Relator(a): Flávio Pinella Helaehil   
Órgão julgador: 3ª Câmara de Direito Privado A   
Data de registro: 25/05/2005   
Outros números: 149.399-4/1-00, 994.00.035355-3   
Ementa: "INDENIZAÇÃO - Reportagem veiculada em televisão - Legitimidade passiva do autor da 
reportagem e da emissora que a veiculou - Excesso no exercício da liberdade de imprensa - Dano 
moral configurado - Recurso provido em parte para reduzir o valor da condenação". 

 
9106521-79.2001.8.26.0000   Apelação Com Revisão / INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS  
Relator(a): Cristina Cotrofe   
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Órgão julgador: 6ª Câmara de Direito Privado A   
Data de registro: 25/10/2006   
Outros números: 0.214.186-4/8-00, 994.01.064898-0   
Ementa: Dano Moral - Entrevista Radiofônica - Decadência - artigo 56, da lei de Imprensa - Não 
recepção pela Constituição Federal de 1988 diante da abrangência do direito à reparação moral. 
Legitimidade passiva ad causam - Responsabilidade solidária entre a emissora de radiodifusão e o 
entrevistado - Súmula 221 STJ. Imunidade Parlamentar- Inviolabilidade relativa - Não se reconhece 
a imunidade material do deputado estadual quando as manifestações não estão inseridas no âmbito 
específico e restrito ao exercício do cargo. Ofensas que resvalam para questões pessoais e 
destituídas de interesse público. Inexistência de nexo etiológico entre o fato e o exercício do mandato 
político. Recurso do autor parcialmente provido, não provido os recursos dos réus. 

 

 

2.2.- No que tange ao mérito, a prova nos 

autos, no seu conjunto favorece o autor mas apenas em parte.  

 

Ao que consta, o autor exerce a função de 

“varredor de rua” e estava trabalhando quando foi abordado por jornalistas da 

Emissora ré. Como convidado, aceitou gravar mensagem com palavras de 

“felicitações de Ano Novo” para a programação de final de ano. A matéria 

envolvia outras pessoas no exercício de outras atividades profissionais. A parte 

que envolvia o autor e outro colega dele que também estava trabalhando na 

ocasião da gravação, foi exibida durante o denominado “Jornal da Band”. O 

jornalista Boris Casoy, que trabalhava nessa programação em substituição a 

uma colega, após transmitir noticiário, anunciou para o bloco seguinte notícia 

quanto ao ganhador do prêmio “Mega Sena da Virada”. Ocorre que durante 

esse intervalo foi exibida a vinheta com as felicitações de Ano Novo gravada 

pelos dois garis. O jornalista Boris Casoy, certo de que o áudio estava 

desligado, descontente com aquela inserção para aquele momento que seria 

seguido do anúncio do ganhador da “Milionária Mega Sena”, fez o infeliz 

comentário, transcrito na inicial. Contudo, em razão do mencionado problema 

técnico, o infeliz comentário foi transmitido ao público que via o programa 

jornalístico, culminando com a regravação por terceiros desconhecidos e a 

inclusão na “Internet”, com as deturpações que agravaram o teor do conteúdo, 
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mostrando o texto escrito e provocando os comentários dos internautas. 

 

O fato consistente no infeliz comentário ouvido 

pelo grande público ocorreu efetivamente. 

 

Segundo a prova, o autor, como também o 

colega dele, foram procurados pela Imprensa. Em entrevista rápida, o autor 

afirmou mesmo que não guardava mágoa do jornalista Boris Casoy, ora 

requerido, embora o desagrado com o fato do comentário que fazia referência 

à matéria com os dois garis, um deles o autor. 

 

Por outro lado, o jornalista Boris Casoy, 

cientificado daquele vazamento de áudio cuidou de promover imediata 

retração, fazendo no programa jornalístico seguinte um pedido de “profundas 

desculpas” aos garis e aos telespectadores. 

 

O autor, embora a entrevista concedida por ele 

e o colega Francisco Gabriel de Lima à Imprensa, onde o colega afirmou que 

não guardava mágoa do jornalista pelo fato lamentável, pede na inicial a 

condenação dele e da Emissora de Televisão, ora requeridos, no pagamento de 

indenização moral equivalente a valor não inferior a quinhentas (500) vezes o 

valor de seu salário, em decorrência do alegado dano moral, atribuindo ao 

jornalista Boris Casoy conduta preconceituosa e discriminatória, que teria 

desencadeado situação humilhante e vexatória. 

 

Conforme o depoimento pessoal de Francisco 

Gabriel de Lima nos autos da Ação que preveniu a competência deste Juízo, 

julgada nesta data “ ... o fato ocorreu no dia 31 de dezembro de 2009; nesse 
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dia ... estava trabalhando juntamente com o colega José Domingos na 

varredura da Rua Lopes Neto, no Itaim Bibi, por volta das 9h00min da 

manhã; parou um carro da Band e um casal de jornalistas parou para 

entrevistá-los; os jornalistas pediram ao autor e ao Sr. José Domingos que 

dissessem algumas palavras de Ano Novo; ... ‘Um Feliz Ano Novo, muita paz, 

muita saúde’; Domingos também falou isso ... os jornalistas avisaram que 

essa entrevista passaria no Jornal da Band entre 19h30min e 20h00min da 

noite; ... comentaram com a família que iriam aparecer na televisão” (“Sic”, 

fls. 310/311 dos autos nº 583.00.2009.101490-1).  

 

Ainda conforme já observado na sentença 

proferida no outro feito hoje, o jornalista Boris Casoy afirmou em depoimento 

pessoal que “O Jornal da Band havia decidido colocar uma saudação de Ano 

Novo naquele dia 31 de dezembro de 2009, nos intervalos do jornal das 

19h20min; o depoente desconhecia essa decisão; na época o depoente 

substituía, não era o apresentador titular; a apresentação do jornal decorreu 

normalmente até que veio o intervalo; o depoente não sabia ainda da decisão 

sobre a mensagem de final de ano; como de praxe, disse antes do intervalo 

algumas matérias que viriam na fase seguinte; o depoente anunciou no ‘veja a 

seguir, o prêmio milionário da mega-sena’; nesse momento, ‘colou a 

saudação dos dois Garis desejando Feliz Ano Novo aos telespectadores’; em 

seguida entrou o intervalo; como de praxe, veio a vinheta e entrou o intervalo; 

nesse momento ‘enquanto passa a publicidade, o estúdio fica totalmente fora 

do ar e há conversas’; o depoente, que havia anunciado a matéria da 

‘mega-sena milionária’, comentou o contraste: ‘que merda, dois lixeiros, 

pessoas que estão no nível mais baixo da pirâmide de escala de trabalho, 

falando do alto de suas vassouras’; o depoente estava descontraído, 

brincando ali em razão daquele contraste porque tinha anunciado como 
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matéria seguinte a ‘mega-sena milionária’, e aí ‘eles colam essa mensagem 

dos dois lixeiros’; o depoente não tem preconceito nenhum, nem discriminou 

ninguém; apenas quis estabelecer uma constatação daquele contraste: 

‘alguém milionário e alguém supostamente com um salário muito baixo’; 

essas palavras não foram pensadas e era uma conversa ali entre colegas, que 

no caso foi um tom crítico contra a pessoa que foi responsável por esse 

contraste; estavam ali no estúdio os colegas e jornalistas Milena e Joelmir 

Betting; foi um tom de gozação em relação a quem colou essa matéria de 

saudação dos lixeiros na exata seqüência do anúncio do prêmio milionário, 

tanto que as pessoas que estavam no estúdio riram; na verdade houve um 

defeito técnico e isso foi para o ar com um volume muito baixinho, tanto que 

não foi captado pelo microfone do depoente, mas apenas no microfone da 

Milena, que estava do seu lado; o depoente não sabe quem colou essa 

matéria; não sabe quem foi o técnico que falhou; o depoente ficou muito 

chateado, pois houve uma tentativa na Internet ‘de estigmatizar o depoente 

como racista, nazista, elite branca dominante’; logo que o depoente terminou 

de fazer aquele comentário de ‘gozação’ contra quem colou aquela saudação 

naquele momento, foi avisado por alguém que havia um vazamento de som; 

todos ficaram calados e somente depois do jornal ficou sabendo do que foi 

vazado; depois que saiu do estúdio e ouviu o vazamento; pelo que havia sido 

passado para o ar, o depoente concluiu que poderia ter havido uma frase 

ofensiva, que exigia do depoente um pedido de desculpas; discutiu no dia 

seguinte o assunto com os colegas e com a direção da Band; decidiu já no dia 

seguinte e fez um pedido profundo de desculpas dirigido aos Garis; foi um 

pedido sem reservas; colocou no pedido um sentimento que sentiu necessidade 

de colocar; quer deixar claro que isso transmitiu exatamente o oposto do que 

realmente é, ‘pois não tem preconceito nenhum, nunca tive preconceito’; 

ouviu notícias de uma reportagem, ‘acho que na Folha’, de que esses Garis 
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não guardavam qualquer mágoa contra o depoente; ... Não quis atingir os 

dois Garis quando fez aquele comentário pelo contraste contra quem colou a 

mensagem dos Garis na seqüência do anúncio sobre a matéria do prêmio 

‘mega-sena milionária’; não quis atingir os dois Garis nem fazer juízo a 

respeito deles” (“Sic”, fls. 312/313 dos autos nº 583.00.2009.101490-1). 

 

Embora a notícia de que o autor e o colega 

Francisco Gabriel de Lima teriam admitido perante a Imprensa que não 

guardava mágoa do jornalista Boris Casoy, não se vislumbra nessa declaração 

uma efetiva renúncia ao pedido de reparação pelo prejuízo moral que 

efetivamente sofreram o autor e o colega, autor do outro feito contra os mesmo 

requeridos. 

 

Ao que se colhe dos autos, o autor deixa 

evidenciado o padecimento moral pela lamentável ocorrência, que ofendeu a 

sua dignidade perante familiares e colegas de trabalho.  

 

Por outro lado, o jornalista Boris Casoy, 

admirável profissional da Imprensa, certamente não teve a menor intenção de 

causar a ofensa ao autor e ao colega dele. Lamentavelmente, segundo 

esclarecido pelo jornalista, o comentário ocorreu em razão do 

descontentamento dele com a exibição da fala dos dois garis exatamente após 

ter anunciado para o bloco seguinte a notícia do ganhador da “Mega Sena da 

Virada”, que somava em torno de R$ 145.000.000,00. Durante o intervalo 

entre aquele e o bloco seguinte, foi exibida a vinheta envolvendo o autor e, de 

fato, no bloco seguinte o jornalista noticiou o ganhador daquela “Mega Sena”. 

 

Não fosse o problema técnico que culminou 
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com o vazamento do áudio durante o infeliz comentário, esse fato seria mais 

um entre aqueles que ocorrem no cotidiano de qualquer ser humano, quando se 

vê descontraído em ambiente reservado e diante de um determinado quadro 

circunstancial. 

 

Já se viu, o jornalista Boris Casoy, em 

depoimento prestado nos autos do processo ajuizado por Francisco Gabriel de 

Lima, declarou que não pretendeu degradar a atividade laboral do “varredor 

de rua” ou “gari” quando disse ser “o mais baixo da escala de trabalho”. Ao 

que se sente dos autos, não desejou ser preconceituoso ou discriminatório, mas 

tão somente referiu-se à graduação de profissionais em uma “escala de 

trabalho” onde o que exerce o trabalho eminentemente braçal, tem 

remuneração bem inferior àquela paga para outras ocupações laborais. Não se 

vislumbra por parte do jornalista a intenção de dizer que esse trabalho do autor 

é menos digno que o trabalho do jornalista ou de outro profissional com maior 

preparo intelectual. 

 

Contudo, tal como já reconhecido no outro 

feito, há nos autos elementos seguros de convicção quanto à ocorrência do fato 

danoso, do dano padecido pelo autor e do nexo de causalidade entre o fato e o 

dano. 

 

Por outro lado, tanto o jornalista Boris Casoy 

quanto a Televisão Bandeirantes devem responder de forma solidária pela 

reparação desse dano, a teor da Súmula 221 do Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, que estabelece, “in verbis”: “São civilmente responsáveis pelo 

ressarcimento de dano, decorrente de publicação pela imprensa, tanto o autor 

do escrito quanto o proprietário do veículo de divulgação.”  
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No que tange ao pleito no montante de R$ 

350.000,00, equivalente a quinhentas (500) vezes o valor do salário mensal de 

um gari, essa quantia mostra-se evidentemente excessiva. Tem-se como 

razoável para a justa reparação, uma quantia equivalente a trinta (30) vezes o 

valor da remuneração mensal indicada, que somava na época do ajuizamento 

R$ 21.000,00, considerando-se os elementos e circunstancias que estão a 

envolver o caso dos autos. Essa indenização deverá ser acrescida de correção 

monetária pelos índices adotados para cálculos judiciais a contar do 

ajuizamento mais juros pela taxa de um por cento (1%) ao mês a contar da 

citação.   

 

Por fim, o pedido de retratação não comporta 

acolhimento. Com efeito, o próprio jornalista Boris Casoy cuidou de 

apresentar pedido de profundas desculpas aos garis em decorrência do fato já 

no programa do dia seguinte, conforme amplamente noticiado pela Imprensa 

na época.  

 

A propósito de casos que guardam relação de 

semelhança com o dos autos, já se entendeu que:  

 
0033504-22.2008.8.26.0000   Apelação Com Revisão / Responsabilidade Civil    
Relator(a): Salles Rossi   
Comarca: São Paulo   
Órgão julgador: 8ª Câmara de Direito Privado   
Data do julgamento: 17/12/2008   
Data de registro: 12/01/2009   
Outros números: 5828014600, 994.08.033504-0   
Ementa: INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Dano moral caracterizado pelo excesso 
praticado em programa, transmitido pela televisão, com vários excessos (qualificando o autor como 
'?'?canalha, crápula, vagabundo, sem vergonha,)" - Nítida a intenção do réu em ofender a 
integridade moral e a reputação do autor - Anintus nocendi e injuriandi causadores do dano 
reclamado (que aqui, é imediato) - Indenização que deve ser proporcional e adequada ao caso 
concreto, para reparar o dano e desestimular a repetição da conduta - Valor fixado (cem salários 
mínimos) que não se mostra excessivo - Sentença reformada - Recurso provido.  
 
9058810-05.2006.8.26.0000   Apelação  
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Relator(a): Coelho Mendes   
Comarca: São Paulo   
Órgão julgador: 10ª Câmara de Direito Privado   
Data do julgamento: 04/10/2011   
Data de registro: 07/10/2011   
Outros números: 4731684600   
Ementa: RESPONSABILIDADE CIVIL. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPORTAGEM 
TENDENCIOSA LANÇADA EM PROGRAMA DE TELEVISÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 
DANO MORAL CONFIGURADO.INDENIZAÇÃO ARBITRADA COM RAZOABILIDADE. 
SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA AFASTAR A MULTA APLICADA PELA 
INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. APLICABILIDADE DO ART. 252 DO 
REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. RECURSO 
DESPROVIDO. 
 
0023859-41.2006.8.26.0000   Apelação   
Relator(a): Grava Brazil   
Comarca: São Paulo   
Órgão julgador: 9ª Câmara de Direito Privado   
Data do julgamento: 09/11/2010   
Data de registro: 08/02/2011   
Outros números: 994060238599   
Ementa: Responsabilidade civil - Ação indenizatória - s Improcedência - Inconformismo - 
Acolhimento - f Questões processuais - Ofensa ao art. 132, do CPC, S não caracterizada - 
Fundamentação suficiente do | julgado - Mérito - Pretensão decorrente de ofensa à g honra, por 
conta de alegada exibição desautorizada f da imagem, em programa de televisão exibido pela 2 
apelada - Apelada que não se desincumbiu do ônus | probatório (art. 333, II, do CPC), à luz da 
teoria da f carga dinâmica da prova - Suficiência da prova oral £ do apelante, para demonstrar os 
fatos alegados - ^ Dano moral caracterizado - Indenização fixada em § valor correspondente a 10 
salários mínimos - | Sentença reformada - Recurso provido. 
 
0136985-98.2008.8.26.0000   Apelação / Responsabilidade Civil 
Relator(a): Roberto Solimene   
Comarca: São Paulo   
Órgão julgador: 6ª Câmara de Direito Privado   
Data do julgamento: 05/08/2010   
Data de registro: 13/08/2010   
Outros números: 0621038.4/6-00, 994.08.136985-4   
Ementa: DANO MORAL - Intimidade da parte devassada por emissora de televisão - Realização de 
novela com base em testemunho da ofendida - Distorções graves no enredo - Conseqüências em 
relação ao núcleo familiar - Indenização devida - Arbitramento adaptado aos precedentes da 
Câmara - Modicidade, razoabilidade e proporcionalidade - Correção única em acordo com o verbete 
362 do STJ - Atualização monetária devida do arbitramento - Apelo da empresa de televisão provido 
em parte, desprovido o adesivo em que se postulava majoração do valor.  
 
9126516-39.2005.8.26.0000   Apelação / DIREITO CIVIL  
Relator(a): Luiz Antonio de Godoy   
Comarca: São Carlos   
Órgão julgador: 1ª Câmara de Direito Privado   
Data do julgamento: 19/01/2010   
Data de registro: 09/02/2010   
Outros números: 0384989.4/9-00, 994.05.049967-9   
Ementa: RESPONSABILIDADE CIVIL - Dano moral -Autor que atuou, nas eleições municipais de 
2000, como repórter dos programas de televisão da "Coligação Vida Nova São Carlos", que apoiava 
determinado candidato - Apresentação, numa das reportagens, exibida em horário eleitoral, de 
matéria denominada "Mistério da Fazenda", em que foi imputada ao réu, então candidato à 
reeleição, a prática de desvio de verba pública para aquisição de fazenda em Pereira Barreto -Réus 
que produziram e distribuíram fitas VHS aos munícipes, em que é relatado que referida matéria 
produzida pelo autor seria uma montagem - Hipótese em que, mesmo que a pretensão dos réus fosse 
legítima, jamais poderiam ter atuado da forma como fizeram -Vedação na presente hipótese da 
autotutela -Sofrimento suportado pelo autor que é inequívoco - Hipótese em que honra e bom nome 
do autor foram maculados pela divulgação dos fatos narrados na fita VHS, o que é inconcebível - 
Prática de ato ilícito pelos réus verificada -Existência de meios judiciais próprios para alcançar o 
objetivo pretendido pelos réus -Constrangimento e a humilhação a que o autor foi submetido que não 
se justificam - Presença dos pressupostos necessários à configuração da responsabilidade civil - 
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Ofensa à honra subjetiva e à honra objetiva do autor constatada -Indenização devida - Verbas de 
sucumbência a cargo dos réus - Recurso provido 
 
9211921-09.2006.8.26.0000   Apelação Com Revisão / Indenização por Dano Moral 
Relator(a): Salles Rossi   
Comarca: São Paulo   
Órgão julgador: 8ª Câmara de Direito Privado   
Data do julgamento: 12/08/2009   
Data de registro: 18/08/2009   
Outros números: 4380704200, 994.06.025413-9   
Ementa: INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - Programa de televisão - Notificação à emissora que 
não constitui documento essencial à propositura da demanda - Dano moral que encontra proteção 
no artigo 5o, V e X, da CF/88 - Ademais, ausência de notificação que não pode ser entendida como 
condição da ação ou pressuposto processual, já que constitui uma faculdade do interessado, que 
poderá comprovar a ofensa por outros meios de prova - Reportagem com caráter ofensivo, atingindo 
a integridade moral e a reputação do autor, atribuindo a ele a prática de ilícito não comprovado - 
Animus nocendi e injuriandi causadores do dano reclamado (que aqui, é imediato) - Indenização que 
deve ser proporcional e adequada ao caso concreto, para reparar o dano e desestimular a repetição 
da conduta - Valor fixado (cem salários mínimos) que não se mostra excessivo - Sentença mantida - 
Recurso desprovido, assim, como o agravo retido. 
 
9068129-94.2006.8.26.0000   Apelação Com Revisão / INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS    
Relator(a): Percival Nogueira   
Comarca: Marília   
Órgão julgador: 6ª Câmara de Direito Privado   
Data do julgamento: 26/03/2009   
Data de registro: 13/04/2009   
Outros números: 4548184400, 994.06.039597-0   
Ementa: INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - Ofensas veiculadas em televisão - Cerceamento de 
defesa não configurado - Imunidade parlamentar - Inocorrência ? Interpretação extensiva incahivel - 
Precedentes desta Corte - Defesas processuais afastadas ? No mérito, os termos com os quais o réu 
se referiu ao autor, especialmente "secretário de merda", são nitidamente ofensivos, passíveis de 
causar dor moral, a ser indenizada, mas não no exagerado montante pleiteado na inicial nem no 
concedido em primeiro grau - Sentença reformada em parte, para reduzir o valor da condenação 
-Apelo parcialmente provido. 
 
9220645-31.2008.8.26.0000   Apelação 
Relator(a): Paulo Eduardo Razuk   
Comarca: Marília   
Órgão julgador: 1ª Câmara de Direito Privado   
Data do julgamento: 02/08/2011   
Data de registro: 04/08/2011   
Outros números: 5570014700   
Ementa: DANO MORAL Responsabilidade civil Injúria e difamação Legitimidade passiva ad 
causam do jornalista ofensor Súmula 221 do STJ - Princípio constitucional da liberdade de informar 
que é limitado - O objetivo da notícia é o interesse público e a liberdade de expressão e comunicação 
encontra seu limite na fronteira do abuso Palavras e expressões injuriosas e difamatórias propaladas 
em programa de televisão Verificado o dolo de ofender Abuso configurado Dano moral 
caracterizado Indenização fixada em R$ 8.000,00 Ação ordinária de indenização por dano moral 
procedente Recurso provido. 
 
9251368-33.2008.8.26.0000   Apelação Cível / Responsabilidade Civil   
Relator(a): Francisco Loureiro   
Comarca: São Paulo   
Órgão julgador: 4ª Câmara de Direito Privado   
Data do julgamento: 18/12/2008   
Data de registro: 30/01/2009   
Outros números: 5757624000, 994.08.040138-1   
Ementa: DANO MORAL - Lei de Imprensa - Entrevista concedida por Ciro Gomes a jornal, na qual 
imputa a Fernando Henrique Cardoso e a José Serra terem "horror a pobre. Se for nordestino e 
preto, então, nem se fala" - Distinção entre direito de crítica a fato objetivo e imputação difamatória, 
sem qualquer lastro em fato concreto - Legitimidade passiva concorrente entre o órgão de imprensa 
e o entrevistado - Inexistência de imunidade parlamentar por ato ilícito contra a honra alheia, 
proferido em entrevista e desconectado das atividades e atribuições de deputado federal - 
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Afastamento das preliminares de cerceamento de defesa, ilegitimidade passiva e imunidade 
parlamentar - Ação indenizatória procedente - Recurso não provido. 
 
9078803-97.2007.8.26.0000   Apelação   
Relator(a): Moreira Viegas   
Comarca: São Paulo   
Órgão julgador: 5ª Câmara de Direito Privado   
Data do julgamento: 09/11/2011   
Data de registro: 10/11/2011   
Outros números: 5145404100   
Ementa: DANO MORAL Violação à imagem e à honra Notícia jornalística sobre pessoas 
sedentárias que praticam esportes apenas aos finais de semana, estampada com fotografia das 
autoras praticando cooper - Captação e divulgação não autorizadas Associação da imagem das 
autoras com sedentarismo Indenização por danos morais bem fixada, atenta aos seus pressupostos - 
Indenização fixada em montante inferior ao estimado na inicial que não importa em sucumbência 
recíproca - Recurso da ré improvido Recurso da autora provido em parte.  
 
9073157-14.2004.8.26.0000   Apelação 
Relator(a): Christine Santini   
Comarca: Ribeirão Preto   
Órgão julgador: 5ª Câmara de Direito Privado   
Data do julgamento: 21/09/2011   
Data de registro: 24/09/2011   
Outros números: 3636454600   
Ementa: Apelação Cível. Ação de indenização por danos morais Utilização indevida da imagem do 
autor Dano inserto no próprio uso indevido e que independe de prova de prejuízo Dano moral 
indenizável caracterizado Fixação de indenização respeitadas as qualidades do autor e da ré 
Reforma da R. Sentença. Dá-se parcial provimento ao recurso. 
 
0019224-58.2009.8.26.0114   Apelação   
Relator(a): Paulo Alcides   
Comarca: Campinas   
Órgão julgador: 6ª Câmara de Direito Privado   
Data do julgamento: 27/10/2011   
Data de registro: 08/11/2011   
Outros números: 990101801299   
Ementa: INDENIZATORIA. DANO MORAL. Ocorrência. Utilização indevida da imagem do autor 
em revista para público masculino. Em se tratando de direito de imagem, o ressarcimento decorre 
pela mera constatação da utilização para fins lucrativos sem a devida autorização. Indenização 
devida. Quantum indenizatório que merece adequação. Sentença reformada em parte. RECURSO DA 
RÉ PARCIALMENTE PROVIDO E DESPROVIDO O DO AUTOR. 
 
9073450-81.2004.8.26.0000   Apelação 
Relator(a): Elliot Akel   
Comarca: Fernandópolis   
Órgão julgador: 1ª Câmara de Direito Privado   
Data do julgamento: 27/09/2011   
Data de registro: 21/10/2011   
Outros números: 994040331690   
Ementa: RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO MORAL - MATÉRIA PUBLICADA EM JORNAL 
CONSIDERADA OFENSIVA À HONRA E IMAGEM DO AUTOR - AFIRMAÇÕES QUE 
DESBORDARAM OS LIMITES DA CRÍTICA JORNALÍSTICA- DANO MORAL CONFIGURADO - 
INDENIZAÇÃO DEVIDA - RECURSO PROVIDO 
 
0185851-65.2007.8.26.0100   Apelação  
Relator(a): Egidio Giacoia   
Comarca: São Paulo   
Órgão julgador: 3ª Câmara de Direito Privado   
Data do julgamento: 18/10/2011   
Data de registro: 19/10/2011   
Outros números: 1858516520078260100   
Ementa: APELAÇÃO ? Direito de Imagem ? Ação de Cobrança ? Danos materiais devidos pelos 
serviços prestados por modelos fotográficos ? Reconhecimento do dano moral pelo uso indevido da 
imagem, com finalidade lucrativa, inclusive além do prazo contratado ? Ressarcimento moral que se 
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impõe pela constatação de ter havido a utilização da imagem sem a devida autorização - Necessária 
majoração do dano imaterial para R$ 3.500,00 para cada modelo, valor que se mostra razoável ? 
Recurso da ré improvido, com provimento parcial do adesivo da autora. 
 
9197782-18.2007.8.26.0000   Apelação    
Relator(a): Elliot Akel   
Comarca: São Carlos   
Órgão julgador: 1ª Câmara de Direito Privado   
Data do julgamento: 09/08/2011   
Data de registro: 10/08/2011   
Outros números: 5163704000   
Ementa: RESPONSABILIDADE CIVIL INDENIZAÇÃO DANO MORAl ofensa à honra - injúria 
qualificada pelo preconceito ato ilícito configurado retorsão inocorrente - obrigação de indenizar 
reconhecida - sentença de procedência mantida - recurso desprovido. 
 
0117693-64.2007.8.26.0000   Apelação / Responsabilidade Civil    
Relator(a): João Carlos Garcia   
Comarca: São Paulo   
Órgão julgador: 9ª Câmara de Direito Privado   
Data do julgamento: 24/08/2010   
Data de registro: 07/10/2010   
Outros números: 0548119.4/4-00, 994.07.117693-4   
Ementa: Responsabilidade civil - Ofensa à honra - Injúria - Senten ça de improcedência - Apelo do 
autor - Consistente - Prova suficiente da afronta gratuita e preconceituosa - Sentença reformada - 
Apelo provido. 
 
9094342-74.2005.8.26.0000   Apelação / INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS   
Relator(a): Maria Goretti Beker Prado   
Comarca: Guarujá   
Órgão julgador: 9ª Câmara de Direito Privado B   
Data do julgamento: 21/08/2009   
Data de registro: 01/10/2009   
Outros números: 0429408.4/5-00, 994.05.117867-8   
Ementa: DANO MORAL - Dano moral não segue dispositivo legal para seu balizamento- Equidade 
que deve levar em conta a Teoria do valor do desestímulo e "punitive damages"- " Nem tão grande 
que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva"- Injuria 
proferida com palavras e gestos ofensivos "Velho Gagá" em circulo social de ambos. Reação 
injustificada. Sentença mantida. Ambos os recursos rejeitados tanto a apelaçüo como o Adesivo. 
 

 

Impõe-se, pois, o acolhimento parcial do 

pedido para o efeito de impor aos requeridos, de forma solidária, o pagamento 

de indenização a título de dano moral ao autor na quantia de R$ 21.000,00, 

com correção monetária pelos índices adotados para cálculos judiciais a contar 

do ajuizamento e juros de mora pela taxa de um por cento (1%) ao mês a 

contar da citação. 

 

Ficam rejeitadas todas as alegações em sentido 

contrário por conseguinte, sem embargo do empenho profissional dos ilustres 

Patronos das partes. 
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3.- Diante do exposto e à luz de tudo o mais 

que dos autos consta, julgo PROCEDENTE EM PARTE esta AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e o faço para o efeito de 

condenar os requeridos, de forma solidária, a pagar para o autor uma 

indenização moral na quantia de R$ 21.000,00, com correção monetária pelos 

índices adotados para cálculos judiciais a contar do ajuizamento e juros de 

mora pela taxa de um por cento (1%) ao mês a contar da citação. 

 

Em conseqüência, EXTINGO o processo na 

fase de conhecimento, com base no artigo 269, inciso I, do Código de Processo 

Civil. 

 

 Considerando o sucumbimento parcial, 

serão distribuídos e compensados entre as partes as custas processuais e os 

honorários advocatícios, na proporção de metade cada lado, conforme o 

disposto no artigo 21, “caput”, do Código de Processo Civil. 

 

Para o caso de Recurso, o recorrente deverá 

recolher a quantia de R$ 427,32, a título de preparo e a quantia de R$ 25,00, a 

título de porte de retorno para cada volume dos autos principais e para cada 

um dos volumes referentes aos incidentes processuais em Apenso porventura 

existentes (v. Lei Estadual n° 11.608/2003 e os Provimentos n° 833/2004 e 

14/2008).  

 

P. R. I. C. 

 

São Paulo, 18 de novembro de 2011. 
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DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT 

               Juíza de Direito Titular 

 


