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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia

 Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, Tel Central

 Atend (Seg a sex, 8h-12h): 69 3309-7000/7002 e 98487-9601

 - 7054275-21.2019.8.22.0001 Procedimento do Juizado Especial Cível

AUTOR: ROBERTO DOS SANTOS DA SILVA, RUA FRANCISCO DE FREITAS 671, CASA 1 ELDORADO
- 76966-200 - CACOAL - RONDÔNIA

ADVOGADO DO AUTOR: CLEITON CARLOS DE ABREU COELHO BARRETO, OAB nº RO10160

RÉUS: SISTEMA RONDONIA DE RADIO LTDA - ME, AVENIDA PINHEIRO MACHADO 1231, SALA A
OLARIA - 76801-247 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, ALESSANDRO LUBIANA, AV. PINHEIRO
MACHADO 1231, SALA A OLARIA - 76900-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, FABIO WILLIANS DE
BRITO CAMILO, AV. PINHEIRO MACHADO 1231 OLARIA - 76900-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA

ADVOGADOS DOS RÉUS: PAULO FRANCISCO DE MORAES MOTA, OAB nº RO4902, RODRIGO
BORGES SOARES, OAB nº RO4712

 

SENTENÇA

 

Vistos etc.

 

Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei 9.099/1995.

 

Narra o Autor na inicial, em suma, ter sido ofendido em sua  honra  subjetiva  e  objetiva  em  razão 
dos Requeridos  terem divulgado áudios e vídeo com conteúdo maculador da sua imagem e reputação, por
este motivo pugna pela condenação em dano moral no valor de R$39.900,00 (trinta e nove mil e novecentos
reais), bem como a concessão de tutela de urgência para determinar aos requeridos que se abstenham de
divulgar quaisquer áudios, vídeos ou comentários que comprometam a inviolabilidade da intimidade, honra,
privacidade e imagem do Requerente.

 

A Ré SISTEMA RONDÔNIA DE RADIO LTDA, em preliminar, requer seja reconhecida sua
ilegitimidade passiva, no mérito, afirma que apenas exercitou seu direito de informar livremente os fatos que
interessam aos seus   ouvintes, sem abusar das prerrogativas constitucionais que tem na prática de seu
mister. Pugna pela improcedência do pedido.

 

Os demais contestantes afirmam que estão amparados pelo artigo   220   da   Carta   Magna   que
dispõe  sobre a manifestação  do  pensamento,  a criação,  a  expressão  e  a  informação,  sob qualquer
forma, processo ou veículo que não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto na Constituição e que
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nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à  plena  liberdade de informação jornalística
em qualquer veículo de comunicação  social, observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV. Pugnam
pela improcedência do pedido.

 

Pois bem.

 

No que toca preliminar de ilegitimidade passiva, rejeito, pois a Ré é justamente a responsável por
veicular o programa de rádio apresentado pelos demais réus deste processo, fazendo parte da divulgação
das notícias que supostamente ofenderam o Autor.

 

Em relação ao mérito, em análise às provas carreadas ao feito, verifica-se a improcedência do pleito.

 

Analisando o contexto nada do que foi falado se trata de expressões de baixo calão direcionadas ao
requerente.

 

Sobre o vídeo publicado, como bem falam os contestantes, não se tratava de conteúdo particular, e
sim público, exposto pelo próprio Autor.

 

Reconheço que programa rádio liberdadea manifestação ofensiva em   de  , que excede os limites da 
expressão , de   e atinge a honra e imagem de outrem, gera dever de indenizar pelos danos morais sofrido

contudo, não acho que se trata do caso em questão.

 

A jurisprudência, em casos semelhantes, vem trilhando o correto caminho de responsabilizar por
danos morais aqueles sujeitos que proferem ofensas de gravidade mais elevada, pois reconhece que, no
calor de discussões, as pessoas são capazes de lançar expressões que, por si só, não são capazes de gerar
indenização, justamente por inexistir uma situação de constrangimento ou vexatória capaz de abalar a
imagem ou a honra de quem se diz ofendido. 

 

Na análise do caso concreto, é possível verificar que estamos diante de aparente conflito entre dois
liberdade expressãoprincípios fundamentais legalmente protegidos: de um lado, a   de  , de outro, a garantia à

inviolabilidade da honra e da imagem.

 

 Para a solução deste conflito aparente entre as indigitadas garantias constitucionais, deve o julgador
se valer da técnica da ponderação, com vista a estabelecer qual dos valores irá prevalecer diante do caso
concreto - Na espécie, ao apreciar o caderno processual, percebe-se que não houve, nas manifestações
concedidas pelos réus, qualquer conteúdo capaz de macular a honra e a imagem do demandante, na medida

 de divulgação de conversas que “vazaram” do próprio aplicativo doem que o discurso objetado tratou-se
Autor.
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Além disso, o requerente não comprovou a grave repercussão da entrevista em sua vida particular,
da forma como pontuou no pedido inicial, de que afetaria até mesmo sua carreira.

 

Não existiram testemunhas aptas a comprovar   humilhação, tampouco o autor esclareceu de que
forma a sua carreira seria afetada pela fala dos réus, aparentando certo exagero na narrativa inicial.

 

O autor não logrou êxito em demonstrar o fato constitutivo de seu direito, consoante dispõe o art.
373, I, do CPC, portanto, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

 

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL e com fundamento no art. 487,
inciso I, do Código de Processo Civil, dou por extinto o feito com resolução de mérito.

 

Sem custas e sem honorários nesta instância, haja vista tratar-se de decisão proferida em primeiro
grau de jurisdição, no âmbito dos Juizados Especiais, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/1995.

 

 Intimem-se.

 

                       

Porto Velho, 23 de fevereiro de 2021.

 

 

Pedro Sillas Carvalho

Juiz de Direito

 

 

 

 

 

.Serve a presente sentença como intimação no DJE/carta/mandado

 OS PRAZOS PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-SEADVERTÊNCIAS: 1)

DO DIA SEGUINTE À INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE
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OBEDECE REGRA PRÓPRIA.  AS PARTES DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS RESPECTIVOS2)

ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE CONSIDERAR COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO

CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 9.099/95).
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