
P O D E R  J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Registro: 2011.0000233888

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 9082787-
26.2006.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes JOÃO 
BATISTA DE CARVALHO DUARTE e WILSON ALVES REINA sendo 
apelados EDITORA GLOBO S A e GEORGE AFONSO DE MAGALHÃES.

ACORDAM, em 2ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte aos recursos. 
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ 
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente sem voto), ALVARO PASSOS E JOSÉ 
CARLOS FERREIRA ALVES.

São Paulo, 18 de outubro de 2011. 

Luís Francisco Aguilar Cortez
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 7937
APEL.Nº: 9082787-26.2006.8.26.0000 (459.120.4/5-00)
COMARCA: São Paulo/Foro Regional de Pinheiros
APTES. : João Batista de Carvalho Duarte e Wilson Alves
         Reina
APDOS. : Editora Globo S/A e George Alonso de Magalhães
Juiz de 1º Grau: Antonio Dimas Cruz Carneiro

RESPONSABILIDADE CIVIL  Danos morais  
Reportagem jornalística acerca da “turma do barão” 
 Caráter histórico reconhecido  Notoriedade, ainda 

que restrita, das pessoas envolvidas  Redução, em 
geral, da inviolabilidade do direito à intimidade  
Necessidade de prévia autorização dos envolvidos 
afastada  Matéria oriunda de investigação 
fomentada pelo grupo, incluindo um dos autores e o 
irmão do outro autor  Uma das líderes do grupo que, 
ouvida em Juízo, não indicou erros quanto aos fatos 
relacionados com os autores  Ações anteriores com o 
mesmo pedido e causa de pedir julgadas 
improcedentes  Danos não reconhecidos  
Inexigibilidade de rigor científico para com as 
narrativas jornalísticas  Precedentes  Verba 
honorária diminuída  Recursos parcialmente 
providos.   

Recursos de apelação contra a r. sentença de fls. 753/758, 

766 e 808, que julgou improcedentes ações ordinárias (apensadas) movidas por 

João Batista de Carvalho Duarte e Wilson Alves Reina em face de Editora Globo 

S/A e George Alonso de Magalhães (denunciado à lide), com pedido de 

indenização por danos morais em razão de reportagem publicada na revista “Marie 

Claire”.

Apela o autor João Batista de Carvalho Duarte insistindo 

que a publicação da reportagem acarretou-lhe os danos pretendidos, devidos por 

presunção, alegando que não autorizou a vinculação de seu nome ao texto, 

apontando que nunca teve contato com o repórter que assina a matéria; 
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subsidiariamente, questiona a verba honorária arbitrada. Pede o provimento do 

recurso (fls. 768/774).

Também recorre Wilson Alves Reina defendendo a 

possibilidade de pleitear indenização em nome de seu falecido pai, citado na 

reportagem, segundo sustenta, de maneira ofensiva, sendo-lhe atribuída a autoria 

de fatos inverídicos, ultrapassado o direito de informar; acrescenta que o caso 

reclama a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, persistindo na 

procedência da ação, requerendo, subsidiariamente, a aplicação do art. 12 da Lei 

nº 1.060/50 quanto à condenação em sucumbência, por ser beneficiário da 

assistência judiciária. Pede o provimento do apelo (fls. 776/804).

Apelos tempestivos, sendo o primeiro preparado (fls. 775 

e o segundo com gratuidade (fls. 178); contra-razões às fls. 809/816 e 818/825.

É o relatório.

Os autores ingressaram com ações indenizatórias 

(apensadas) em razão da reportagem intitulada “Ossos do barão”, publicada na 

revista “Marie Claire” de julho de 1998 (fls. 98 v. /101); questionando a 

veracidade de fatos narrados na matéria e indicando a falta de autorização para a 

divulgação de nomes, pediram indenização por danos morais (fls. 04/43 e 168/169 

e 02/38 do apenso), o que foi afastado pela r. sentença de fls. 753/758, 766 e 808.

Os pedidos se enquadram na hipótese de responsabilidade 

civil extracontratual, ausente relação de consumo entre as partes, tornando 

incabível a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso.

Em contestação, a ré defendeu os termos da reportagem 

com fundamento da liberdade de imprensa, apontando que os fatos relatados 

foram extraídos de depoimentos pessoais, insurgindo-se contra a indenização 

pleiteada e denunciando à lide o jornalista que assinou a matéria, George Alonso 

Magalhães (fls. 182/198 e 166/180 do apenso), que, por sua vez, também se 

manifestou nos autos contrariamente à pretensão (fls. 311/350 e 304/347 do 
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apenso).

A reportagem questionada narra o destino de pessoas que, 

na juventude, participaram do grupo denominado “turma do barão”, cujas 

atividades se desenvolveram nesta capital, na década de setenta; segundo consta, 

referido grupo se envolvia habitualmente em brigas em festas e bares, sendo 

conhecido e temido em virtude da destreza de seus membros, bons lutadores.

O caráter histórico da matéria e a notoriedade da “turma”, 

ainda que restrita, cujas condutas eram praticadas em locais “públicos”, reduz, em 

geral, a inviolabilidade do direito à intimidade e afasta a necessidade de prévia 

autorização dos envolvidos, segundo anota Sergio Cavalieri Filho:

“Costuma-se ressalvar, no tocante à inviolabilidade da 

intimidade, a pessoa dotada de notoriedade, principalmente quando exerce vida 

pública. Fala-se, então, nos chamados “direito à informação e direito à história”, a 

título de justificar a revelação de fatos de interesse público, independentemente da 

anuência da pessoa envolvida. Entende-se que, nesse caso, existe redução 

espontânea dos limites da privacidade (como ocorre com os políticos, atletas, 

artistas e outros que se mantêm em contato com o público).” (Programa de 

Responsabilidade Civil, São Paulo: Atlas, 2007, p. 104).

Restou bem demonstrado nos autos que a reportagem é 

oriunda de investigação levada a efeito pelo jornalista litisdenunciado, que colheu 

depoimentos de membros do grupo (fls. 211/247, 367/383 e 513 e 182/220 e 

348/431 do apenso) e preparou a matéria, devidamente lida antes da publicação 

por uma das líderes da “turma”, que, ouvida em Juízo, não indicou erros com 

relação aos fatos relacionados com autores (fls. 619/620).

Outras obras públicas já abordaram o tema, a saber: curta-

metragem “Pedaços de um pedaço” (RODRIGUES, Luciana (diretora). São Paulo: 

FAAP, 2000), contrastando as atividades do grupo com as realizadas na mesma 

época pela chapa “Refazendo”, de estudantes da USP, e “A violência diletante: 

um estado sobre brigas juvenis no contexto do lazer” (SILVA, Elisabeth Murilho 
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da, Tese de doutorado. São Paulo: PUC/SP, 2003), analisando o contexto das 

“brigas” realizadas.

A prova testemunhal produzida comprovou que o autor 

João Batista era membro do grupo e participou de encontro realizado com o 

jornalista a fim de fornecer insumo para a reportagem, concordando com a 

divulgação (fls. 619/622).

De outra parte, a referência ao pai do autor Wilson (Hugo 

Reina) deu-se em razão de depoimento prestado pelo irmão do requerente (Waldir 

Reina), o que foi confirmada em ação própria proposta pelo parente (fls. 632/637), 

na qual também foram pleiteados danos morais, não acolhidos, sentença de 

improcedência confirmada por este Tribunal, cujo acórdão tem a seguinte ementa 

quanto ao mérito:

“Dano moral - Indenização - Publicação de matéria 

jornalística referente à denominada "Turma do Barão" - Menção ao fato de que o 

pai do recorrente, militar atuante na Força Expedicionária e Operação 

Bandeirantes de combate à oposição ao regime militar, comparecia à delegacia 

para liberar o recorrente e seus companheiros das prisões - Inocorrência de ofensa 

porquanto a reportagem se ateve à finalidade de informar, sem denegrir ou 

enaltecer a imagem dos envolvidos - Ação improcedente - Recurso improvido.” 

(AP nº 132.287-4/1-00, rel. Des. Armindo Freire Mármora, j. 13/03/2003).

Ressalte-se que outras ações movidas por familiares de 

Hugo Reina com o mesmo pedido e causa de pedir foram igualmente rechaçadas 

por esta Corte:

“Responsabilidade civil. Dano moral. Imprensa. 

Divulgação de fatos relacionados à noticia informados pelo filho da autora. 

Afirmação, pelo filho da apelante, de que seu pai integrava a Operação 

Bandeirante durante a ditadura militar. Inexistência de abuso pelo órgão de 

imprensa. Improcedência. Recurso improvado.” (AP nº 199.298-4/1-00, rel. Des. 

Hamid Charaf Bdine Júnior, j. 10/03/2006, Autora: Leonilda Alves Reina).
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“Indenizatória de dano moral improcedente - reportagem 

simplesmente narrativa de fatos revelados por aqueles que deles participaram - 

inexistência de desmentidos ou prova em contrário  indevida invocação do CDC 

para inversão do ônus da prova - apelo improvido.” (AP nº 235.823-4/0-00, rel. 

Des. Silvio Marques Neto, j. 22/04/2002, Autora: Regina Alves Reina).

Assim, não é reconhecida a ocorrência dos danos morais 

alegados, tendo em vista que a reportagem questionada, cujo texto não contém 

abusos, é proveniente de investigação fomentada pelos membros da tal “Turma do 

Barão”, incluindo o autor João Batista e o irmão do autor Wilson, anotada a 

inexigibilidade de rigor científico para com as narrativas jornalísticas. Nesse 

sentido:

“(...) 

2. Se, por um lado, não se permite a leviandade por parte da 

imprensa e a publicação de informações absolutamente inverídicas que possam 

atingir a honra da pessoa, não é menos certo, por outro lado, que da atividade 

jornalística não são exigidas verdades absolutas, provadas previamente em sede de 

investigações no âmbito administrativo, policial ou judicial.

3. O dever de veracidade ao qual estão vinculados os 

órgãos de imprensa não deve consubstanciar-se dogma absoluto, ou condição 

peremptoriamente necessária à liberdade de imprensa, mas um compromisso 

ético com a informação verossímil, o que pode, eventualmente, abarcar 

informações não totalmente precisas.

(...)” (STJ, REsp. nº 680.794-PR, rel. Min. Luis Felipe 

Salomão, j. 17/06/2010).

“(...)

- O veículo de comunicação exime-se de culpa quando 

busca fontes fidedignas, quando exerce atividade investigativa, ouve as diversas 

partes interessadas e afasta quaisquer dúvidas sérias quanto à veracidade do que 
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divulgará. 

- O jornalista tem um dever de investigar os fatos que 

deseja publicar. Isso não significa que sua cognição deva ser plena e exauriente à 

semelhança daquilo que ocorre em juízo. A elaboração de reportagens pode durar 

horas ou meses, dependendo de sua complexidade, mas não se pode exigir que a 

mídia só divulgue fatos após ter certeza plena de sua veracidade. Isso se dá, em 

primeiro lugar, porque os meios de comunicação, como qualquer outro particular, 

não detém poderes estatais para empreender tal cognição. Ademais, impor tal 

exigência à imprensa significaria engessá-la e condená-la a morte. O processo de 

divulgação de informações satisfaz verdadeiro interesse público, devendo ser 

célere e eficaz, razão pela qual não se coaduna com rigorismos próprios de um 

procedimento judicial.

(...)” (STJ, REsp. nº 984.803-ES, rel. Min. Nancy 

Andrighi, j. 26/05/2009).

Improcedentes os pedidos, os requerentes respondem 

pelas custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, na forma do 

art. 20, caput, do C.P.C..

Entretanto, considerando o valor atribuído às causas (R$ 

1.000,00  fls. 42 e 38 do apenso, mantido em autos de impugnação), o montante 

arbitrado pelo sentenciante (R$ 10.000,00 para cada autor  fls. 758) mostra-se 

excessivo, justificando-se a sua redução para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) 

para cada requerente, nos termos do art. 20, § 4º, do C.P.C., tendo em vista a 

natureza da causa e o trabalho realizado pelos patronos dos réus, observado o art. 

12 da Lei nº 1.060/50 quanto ao beneficiário da gratuidade.

Ante o exposto, o voto é pelo provimento parcial dos 

recursos, apenas para o fim de reduzir a verba honorária, nos termos acima 

delimitados.
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Luís Francisco Aguilar Cortez

                  Relator
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