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SENTENÇA

 

Vistos etc.

Relatório dispensado, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Em síntese, a parte autora postula reparação moral, em razão do réu ter veiculado
notícia na internet, que teria ofendido sua honra. Postula ainda a exclusão da notícia
http://www.blogdogusmao.com.br/2020/08/17/exclusivo-conheca-a-teia-de-
bentolima-na-prefeitura-de-ilheus-secretario-indicou-ex-estagiarios-para-ocupar-
cargosimportantes/ intitulada: Exclusivo. Conheça a teia de Bento Lima na Prefeitura
de Ilhéus; secretário indicou ex-estagiários para ocupar cargos importantes.

Em contestação, o acionado argumenta que o STF decidiu na ADPF n 130 que I) A
liberdade de imprensa é plena, e por isso o Estado só pode intervir com métodos
constitucionalmente previstos; II) Prevalecem a autorregulação, a regulação social, o
direito de resposta e a responsabilização posterior, cível e penal, nos casos legalmente
previstos; III) Dentre as possibilidades de intervenção estatal não está a extirpação
de conteúdo apenas por serem "potencialmente lesivos" a honra ou a imagem de
alguém.

Aduz que não houve imputação de ato criminoso, que o ofendido também não nega
na prefacial ter sido estagiário de Bento José Lima Neto, muito menos que hoje ocupa
o cargo público municipal, que nos termos da ADPF supracitada "não caracteriza
hipótese de responsabilidade civil a publicação de matéria jornalística que narre fatos

http://www.blogdogusmao.com.br/2020/08/17/exclusivo-conheca-a-teia-de-bentolima-na-prefeitura-de-ilheus-secretario-indicou-ex-estagiarios-para-ocupar-cargosimportantes/


verídicos ou verossímeis, embora eivados de opiniões severas, irônicas ou impiedosas,
sobretudo quando se trate de figuras públicas que exerçam atividades tipicamente
estatais".

Assevera que a matéria publicada no exercício da sua liberdade de expressão e
imprensa, foi fundamentada em informações públicas disponíveis em meios digitais,
dados obtidos no Portal da Transparência do Município de Ilhéus (documento anexo
ev.61), em processos judiciais nos quais o Secretário Municipal Bento José Lima Neto
figurou como parte e o autor subscreve como estagiário (processo nº 0009958-
50.2018.8.05.0103).

Requer a improcedência da demanda, devido ao fato de não ter violado a honra da
parte autora, que a matéria trata de informações de interesse público, que o direito de
imagem não é absoluto e pode ser mitigado pelo interesse público.

Aduz que foi agredido verbalmente e fisicamente através de "socos, tapas, puxões de
cabelos" pela parte ré, fato presenciado por inúmeras pessoas que passavam pelo
local.

DECIDO.

Sobre o tema em análise, sabe-se que a liberdade de imprensa, direito
constitucionalmente garantido, abrange prerrogativas que lhe são inerentes, quais
sejam: a) direito de informar; b) direito de buscar a informação; c)direito de opinar e;
d) direito de criticar.

 Em contraponto, é pacífico que não existem liberdades individuais absolutas, que
possam ser exercidas em detrimento do direito de terceiros, ofendendo-lhe direitos
subjetivos. Nesta linha de entendimento, a liberdade de expressão, na qual está
inserida a liberdade jornalística, não é um direito absoluto, devendo ser ponderado em
relação a outros direitos fundamentais, tais como a honra e a intimidade.

  Por certo, a intervenção estatal na divulgação de notícias e opiniões jornalísticas
deve ser feita de maneira excepcional, quando houver manifesto abuso do direito de
liberdade de expressão, pois, como leciona a doutrina, não é papel do Estado, aqui
representado pelo Judiciário, selecionar quais manifestações de pensamento devem
ser válidas e aceitáveis, sendo este o papel do público ao qual as opiniões são
direcionadas (vide Curso de Direito Constitucional, autor Paulo Gustavo Gonet Branco,
12. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2017).

Colocadas essas premissas, e analisando detidamente o caso dos autos, verifico que
não restou caracterizada a violação dos limites da liberdade de imprensa, pois não
ficou cabalmente demonstrado, na matéria jornalística, o alegado constrangimento
moral e prejuízo à honra e imagem da parte autora perante a sociedade, vez que não
houve referência direta a supostas condutas ilícitas ou indevidamente praticadas pelo
autor. Ademais, restou devidamente comprovado que o autor foi estagiário em



processo no qual foi parte o Secretário Municipal Bento José Lima Neto em 2019
conforme autos do processo nº 0009958-50.2018.8.05.0103, conforme informado no
sítio eletrônico do réu, não constando na reportagem que o autor não apresenta
qualificação técnica adequada à sua função, ou que teria sido nomeado "para, de
alguma forma praticar atos ilícitos nas contratações públicas" como narrado na inicial.

Deste modo, considerando que o exercício do direito à liberdade de comunicação (art.
5º, IX, CRFB), foi exercido dentro dos seus limites, e não de forma abusiva, sem
qualquer imputação de fatos ofensivos à honra da parte autora, a improcedência dos
pedidos é medida que se impõe.

No mesmo entendimento deste juízo, em decisão semelhante, que versa sobre
matéria do mesmo réu:

PROCESSO Nº 0009958-50.2018.8.05.0103 CLASSE: RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: BENTO JOSE LIMA NETO RECORRIDOS: EMILIO JOSE SANTOS

GUSMAO e WEBTIVA COM MARCELO TORRES GUERRA JUIZ (A) PROLATOR (A):

THÉA CRISTINA MUNIZ CUNHA SANTOS JUIZ RELATOR: ROSALVO AUGUSTO

VIEIRA DA SILVA EMENTA RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.

CAUSAS COMUNS. PARTE AUTORA QUE ALEGA VIOLAÇÃO À SUA HONRA E

MORAL EM RAZÃO DE DIVULGAÇÃO PELO RÉU DE NOTÍCIA ATRAVÉS DA

INTERNET. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO FUNDAMENTAL DE

LIBERDADE DE COMUNICAÇÃO (ART. 5º, IX, CRFB) DENTRO DOS

LIMITES LEGAIS E NÃO DE FORMA ABUSIVA. AUSÊNCIA DE QUALQUER

IMPUTAÇÃO DE FATOS OFENSIVOS À HONRA DA PARTE AUTORA. NÃO

PROVADA REFERÊNCIA DIRETA ÀS SUPOSTAS CONDUTAS INDEVIDAS

PRATICADAS PELA PARTE REQUERENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE

QUALQUER ATO GRAVE APTO A LHE DESABONAR A MORAL. DANOS

MORAIS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A

PRETENSÃO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE NÃO RESPALDAM A TESE

DO REQUERENTE. MANUTENÇÃO INTEGRAL DO JULGADO. NÃO

PROVIMENTO DO RECURSO. ACÓRDÃO Realizado julgamento do Recurso do

processo acima epigrafado, a QUINTA TURMA, composta dos Juízes de Direito

ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA, ELIENE SIMONE OLIVEIRA E MARIAH

MEIRELES DE FONSECA, decidiu, à unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR

PROVIMENTO ao recurso interposto por BENTO JOSE LIMA NETO, confirmando,

consequentemente, todos os termos da sentença hostilizada, condenando o

recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que arbitro em

20% (vinte por cento) do valor da causa, atentando, especialmente, para a

natureza e a importância econômica atribuída à ação, o zelo e o bom trabalho do

profissional que defendeu os interesses da parte recorrida. Salvador-Ba, Sala das

Sessões, 10 de dezembro de 2019. ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA

Relator/Presidente (Classe: Recurso Inominado,Número do Processo: 0009958-



50.2018.8.05.0103,Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA,Publicado

em: 08/12/2019) (grifei)

Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial, e por consequência, torno
sem efeito a decisão liminar de evento 17.

Por conseguinte, extingo o processo com resolução do mérito com fulcro no art.487, I
do CPC.

No caso da interposição de recurso, atentem as partes para o quanto estabelecido na
Lei Estadual n° 13.600/2016, concernente aos atos que devem compor o preparo
recursal.

Sem custas e honorários nesta fase.

P. R. I.

Ilhéus, 12 de março de 2021.

Adriana Tavares Lira

Juíza de Direito
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