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Botelho e Lucas Gusmão Barreto Lima 
(ambos de Vitória da Conquista)
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11ª Vara condena rádio e televisão 
Bandeirantes por dano moral coletivo

O juiz federal substituto da 11ª Vara Ro-
drigo Brito Pereira Lima condenou a rádio 
e televisão Bandeirantes da Bahia Ltda ao 
pagamento de R$ 60 mil por dano moral 
coletivo em ação civil pública proposta pelo 
MPF e pelo Ministério Público da Bahia.

Os autores pleiteavam a suspensão de 
entrevistas ou exibição de imagens da tele-
visão Bandeirantes de presos sob custódia 
do Estado por serem violadoras da dignida-
de humana sob pena de multa de R$ 50 
mil para cada caso de descumprimento. 

A ação foi motivada pela transmissão 
do programa “Brasil Urgente Bahia” que 
violaria direitos humanos. Segundo os au-
tores, o direito prejudicado não era de um 
só preso, “mas de toda a sociedade baiana 
exposta, no horário de exibição do progra-
ma (12h) a toda sorte de baixarias, que 
contribuem para a má formação moral, 
educacional e cultural de crianças e ado-
lescentes”. 

 Segundo a sentença,“A atividade jor-
nalística deve ser livre para informar a 

sociedade acerca de fatos coti-
dianos de interesse público, em 
observância ao princípio consti-
tucional do Estado Democrático 
de Direito; contudo, o direito 
de informação não é absoluto, 
vedando-se a divulgação de no-
tícias falaciosas, que exponham 
indevidamente a intimidade ou 
acarretem danos à honra e à 
imagem dos indivíduos, em ofen-
sa ao princípio constitucional da 
dignidade da pessoa humana”

Registra o juiz que a jorna-
lista Mirella Cunha ironizou de forma ve-
xatória o então acusado e hoje condenado 
Paulo Sérgio Silva Souza, debochando de 
seu desconhecimento da língua portuguesa 
para aumentar a sua humilhação. 

“A ‘entrevista’ desbordou de ser um no-
ticioso acerca de um possível estupro para 
um quadro trágico em que a ignorância do 
acusado passou a ser o principal alvo da 
repórter. O Estado Democrático de Direito 
brasileiro não adotou a teoria do Direito Pe-
nal do Inimigo, mantendo direitos básicos 
mesmos de culpados de crimes gravíssi-
mos. Ao deixar de obter as notícias para ser 
a notícia a repórter Mirella Cunha em mui-
to superou qualquer limite de ética e bom 
senso na atividade jornalística, essencial 
no Estado de Direito.”, afima o juiz. 

Para o julgador, os diversos comentários  
do âncora Uziel Bueno repetindo o termo 

“estuprador” ainda que no calor dos acon-
tecimentos, se afastou da finalidade infor-
mativa, realizando um linchamento moral.

O dano moral coletivo se justifica na me-
dida em que estar preso, justificadamente 
ou não, é passível a toda a sociedade, e ser 
submetido a tamanha humilhação causa 
intranquilidade social e um rebaixamento 
do nível de respeito mútuo esperado.

O juiz reflete que os fatos mostrados 
criam na sociedade a convicção de que o 
preso perde todos os direitos, podendo ser 
livremente manipulado e violado em seu 
patrimônio jurídico. “Ao contrário do que 
se poderia esperar de um programa jorna-
lístico, tais condutas tem o condão de au-
mentar o nível de desrespeito na socieda-
de, fomentando zonas “livres” do direito.”

Quanto ao pleito dos autores de sus-
pensão de entrevistas ou exibição de ima-
gem de presos sob custódia do Estado, o 
magistrado ponderou que ainda que ele 
partilhe das sublimes preocupações dos 
autores com a moralidade pública, com o 
baixo nível de muitos programas televisi-
vos, enquanto não alterado o dispositivo 
constitucional que prevê a liberdade de 
imprensa e o dispositivo infralegal que 
prevê a ausência de classificação indica-
tiva, as únicas consequências jurídicas 
válidas para os abusos em programas jor-
nalísticos ou noticiosos serão as determi-
nadas em lei. 

Fonte da foto: girofeijo.blogspot.com.br

Subseção de Jequié está de casa nova
A Subseção Judiciária de Jequié 

está funcionando desde o último dia 
26 de maio em um novo prédio, 
agora uma sede própria.

A juíza federal da Subseção Ka-
rine Costa Carlos Rhem da Silva, a 
diretora de Secretaria Maria de Fáti-
ma Pinto Magno Martins, juntamen-
te com os servidores e estagiários 
daquela Subseção comemoraram a 
mudança com uma celebração espe-
cial na véspera da mudança.

Na oportunidade, foi ressaltado 
pela magistrada a colaboração efe-
tiva dos servidores para que a mu-
dança pudesse ser efetivada dentro 
do prazo assinalado, demonstrando 
um verdadeiro espírito de equipe e 
possibilitando que os trabalhos  ao 
público fossem iniciados no dia 26 
de maio de forma satisfatória.

A nova sede, que dispõe de 2.829 m² de construção, foi erguida em terreno de 5.030 
m² doado pela Prefeitura de Jequié. A nova sede possui, no pavimento térreo, a área do 
Juizado Especial Federal (atermação, protocolo, posto bancário, perícia médica, sanitá-
rios, sala multi-uso e arquivo), área para terceirizados (copa e vestiários) e área técnica 
(subestação, gerador, casa de bombas etc).

Há ainda, no térreo, espaço para almoxarifado, garagem, jardim, salas de CPD, de réu 
preso, de primeiros socorros, almoxarifado, administração, foyer, auditório, depósito, hall 
para jurados e sanitários.

No primeiro pavimento do prédio encontra-se a área ligada à vara, constituída por 
atendimento, secretaria, salas de apoio, gabinetes do juiz titular e do juiz substituto, salas 
de audiência e de bens apreendidos, sanitários, copas e arquivo provisório. O segundo 
andar tem uma estrutura semelhante à do primeiro, com espaço para uma segunda vara.

Há dez anos, o JFH publicou as no-
tícias abaixo:

9/5/2005 - Dr. Antônio Scarpa ob-
tém título de mestre pela UFBA. - “A 
Efetivação dos Direitos Fundamentais 
Sociais pelo Poder Judiciário” foi o tema 
da dissertação apresentada pelo juiz fe-
deral da 17ª Vara Antônio Osvaldo Scar-
pa para obtenção do título de Mestre em 
Direito. O magistrado foi orientado pelo 
juiz federal Paulo Roberto Lyrio Pimenta. 

13/5/2005 - Corte Especial define 
remoção de magistrados - A Corte Espe-
cial do TRF1 definiu a remoção de ma-
gistrados que atuam nesta Seccional. Os 
juízes removidos sem mudança de sede 
são Maízia Pamponet, que assume a titu-
laridade da 5ª Vara, e Eduardo Carqueija, 
que se torna juiz federal substituto da 14ª 
Vara. A juíza Arali Duarte assume a titula-
ridade da 22ª Vara. 

17/5/2005 - ASSERJUF promove II 
Concurso de Decoração Junina de Cor-
redores - A ASSERJUF promoverá este 
ano o II Concurso de Decoração Junina 
de Corredores. O grande vencedor será 
conhecido durante o forró organizado 
pela associação no dia 10 de junho. Ao 
grupo vencedor, será oferecido um café 
da manhã junino no restaurante Grandes 
Sertões, além de brindes para os parti-
cipantes. Para os demais grupos, a AS-
SERJUF oferecerá um lanche junino com 
animação de trio nordestino.

17/5/2005- Aprovados em concurso 
para juiz substituto são convocados -  Os 
35 candidatos aprovados no X Concurso 
de Juiz Federal Substituto da 1ª Região 
foram convocados no último dia 23, pelo 
edital publicado no Boletim de Serviço do 
TRF1. Entre os inscritos nesta Seccional, 
foram aprovados os candidatos Mei Lin 
Lopes Wu Bandeira, Olívia Merlin Silva e 
Valter Leonel Coelho Seixas.

27/5/2005 - Juízes e servidores  pa-
rabenizam juíza federal Mônica Aguiar 
pela recondução ao cargo de diretora do 
Foro - Os servidores da Área Administra-
tiva promoveram uma confraternização a 
fim parabenizar a diretora do Foro, juíza 
federal Mônica Aguiar, pela recondução 
ao cargo, decidida pela Corte Especial 
Administrativa do TRF1. Estiveram pre-
sentes juízes federais, servidores da SE-
CAD, da DIREF, de núcleos administrati-
vos e da 12ª Vara.
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