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SENTENÇA 

Vistos etc. 

Dispensado o relatório, na forma do art 38 da Lei 9.099/95. 

A presente ação tem como objeto a reparação de supsoto danos morais 

sofridos pelo AUTOR em virtude da publicação de reportagem, pelo website da 

Ré. 

Declara o Demandante alega que trafegava com o seu veículo 

no bairro da Pituba, quando foi ¿fechado¿ por um motociclista, que 

em virtude do seu medo e de uma possível perseguição, teria sacado 

uma arma falsa e apontado para o condutor da moto, pois no 

momento de desespero, pensou que fosse ser assaltado.   

Alega que o motociclista continuou seguindo-o, foi quando se viu 

coagido a parar o carro, e quando também o motociclista parou a moto 

e se identificou como policial militar, requerendo à presença da viatura 

para encaminhar o demandante a Delegacia de Polícia Territorial 9º 

DT, Boca do Rio.  



 Ademais, aduz que foi enquadrado no crime de ameaça, crime 

este que segundo o demandante, não ocorreu, posto que estava 

munido de uma arma falsa. 

 Em sua defesa, a parte Ré informa que não inventou uma 

notícia, que o ato praticado pela ré, qual seja, a veiculação de 

reportagem, não caracteriza prática de ato ilícito, ao contrário, 

constitui-se em exercício regular de um direito, o de livre manifestação 

e o de informar fatos do interesse da coletividade, que é excludente de 

responsabilização. 

Pois bem. 

A responsabilidade civil da empresa jornalística não é de ordem objetiva, 

dependendo da culpa (artigos 186 do Código Civil, 49 e 50, ambos da Lei 

5.250/67 - Lei de Imprensa) e também do nexo de causalidade entre o ato e o 

dano que se busca ressarcir, tal como se requer em ações de índoles 

indenizatórias do campo privado. 

Nas publicações da imprensa em geral, admite-se o animus narrandi que 

não exceda os limites necessários e efetivos da narrativa. 

Ultrapassados referidos limites, surge o animus injuriandi, a caracterizar 

abuso da liberdade de imprensa, de molde a acarretar ressarcimento de dano 

moral, nos termos dos artigos citados. No animus narrandi há de se preservar a 

imagem como garantia da dignidade da família e das pessoas queridas 

envolvidas. 

No caso dos autos, a publicação ora questionada pelo autor -  não 

ultrapassou os limites do animus narrandi quando da narrativa dos fatos, a 

distorção do acontecido, não configurou abuso da liberdade de imprensa, pois 

não excedeu os limites necessários e efetivos da narrativa. 

O que se percebe, portanto, é que não houve má-fé ou calúnia na 

matéria jornalística divulgada e sim o uso de prerrogativa constitucional e 

democrática de noticiar o fato. A acionada não agiu fora dos limites da 

liberdade de imprensa, limitando-se a divulgar a versão Boletim de Ocorrência 

nº 18-03734 lavrado na 9º DT- Boca do Rio, na noite da 19/06/2018. 



Não se vislumbra no caso em exame o cometimento de ato ilícito, na 

medida em que resulta do direito de informação, sem qualquer abuso ou má-fé, 

não sendo ultrapassada a fronteira do animus narrandi. A divulgação de notícia 

com conteúdo meramente informativo e de interesse público, quando não 

transborda dolosamente os limites impostos no art. 5º da Carta Magna, não 

pode sofrer censura, nem dá margem à indenização por danos morais, não se 

mostrando possível o acolhimento da pretensão indenizatória formulada. 

Assim, é evidente que ao publicar um fato, que efetivamente aconteceu, 

da forma como prestada pela Polícia que acompanhava as investigações, 

exerceu o seu mister, estando tal conduta respaldada no dispositivo legal 

supracitado, e em perfeita harmonia com o disposto nos arts. 5º , IX, c/c o art. 

220, ambos da CF/88. 

Ausente, portanto, o requisito essencial e indispensável qual seja, a 

prática de ato ilícito. 

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado. 

Sem custas e honorários nos termos da lei. 

P.R.I. 

Salvador/BA, 26 de agosto de 2018. 

CRISTIANE PASTORI OLEGÁRIO MAGNAVITA 

Juíza Leiga 

Analisando os autos e seus elementos, HOMOLOGO a sentença 

proferida para que produza seus efeitos legais, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. 

Cumpra-se. 

Bel. JUSTINO  FARIAS 

Juiz de Direito 

Documento Assinado Eletronicamente 



 

 

  

  

  

  

  

 


