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Emissora de TV paraibana é multada em
R$200 mil por exibir cenas de estupro de
adolescente

O sistema paraibano de comunicação, o Sistema Correio, recebeu na manhã desta

terça-feira (02) a decisão da juíza federal Cristina Maria Garcez, titular da 3ª Vara da

Seção Judiciária da Paraíba, em João Pessoa, condenando a empresa ao pagamento

de R$ 200 mil em indenização por danos morais coletivos por exibir cenas de estupro.

A ação, cuja qual ainda cabe recurso, foi movida diretamente para TV Correio e o

apresentador Samuka Duarte, que exibiu em seu programa vespertino, o Correio

Verdade do dia 30 de setembro de 2011, cenas de uma garota de 13 anos sendo

estuprada.

O valor da indenização será revertido ao Fundo Municipal de Defesa da Criança e do

Adolescente dos municípios de João Pessoa e Bayeux. “Não há dúvida de que é

cabível a condenação da Empresa de Televisão João Pessoa Ltda (TV Correio) no

pagamento de indenização por dano moral coletivo, diante do menosprezo, do desvalor

na veiculação, na forma em que se deu, do ato criminoso e seus reflexos objetivos e

subjetivos na comunidade, por mais que muitos integrantes desta possam considerar

de bom gosto o tipo de jornalismo apresentado pela ré e as demais emissoras do

gênero, que ora estipulo em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), levando em conta o

princípio da proporcionalidade e o juízo da ponderação”, justifica a juíza na sentença.

Redação 

MAIS LIDAS FATOS EM FOTOS

1 Cidade sem ônibus: Motoristas, cobradores e

fiscais promovem passeata para reivindicar

aumento

2 Google dá ultimato a usuários do Reader

3 Número de mortos em terremoto de Sumatra chega

a 27; são mais de 200 feridos

4 Além de Telexfree, 7 empresas são investigadas

por suspeita de pirâmide

5 Nicole Bahls revela torcida na Fazenda 6 e detona

Aryane: “Me dá ânsia de vômito”

Fernando Braz

Música de Qualidade

  

Você ficou satisfeito com

as propostas da

presidenta Dilma Rousseff

para acabar com as

manifestações?

 

 Sim, é o que o Brasil

precisa.

 Sim, mas ainda é

pouco.

 Não, ela só falou e não

Plug-in social do Facebook

ComentarPublicando como Luciana Araujo (Não é

você?)

Comentar...

Publicar no Facebook

 

03 de Julho de 2013 Receba nossa New sletter

Receba nossa New sletter

Buscar no site

Buscar na Paraíba.com.br

http://www.paraiba.com.br/
http://www.paraiba.com.br/editoria/sao-joao
http://www.paraiba.com.br/editoria/mundo
http://www.paraiba.com.br/editoria/brasil
http://www.paraiba.com.br/editoria/paraiba
http://www.paraiba.com.br/editoria/joao-pessoa
http://www.paraiba.com.br/editoria/campina-grande
http://www.paraiba.com.br/editoria/politica
http://www.paraiba.com.br/editoria/policial
http://www.paraiba.com.br/editoria/economia
http://www.paraiba.com.br/editoria/concurso-e-emprego
http://www.paraiba.com.br/editoria/turismo
http://www.paraiba.com.br/editoria/educacao
http://www.paraiba.com.br/editoria/saude
http://www.paraiba.com.br/editoria/espiritualidade
http://www.paraiba.com.br/editoria/esportes
http://www.paraiba.com.br/editoria/ciencia-e-tecnologia
http://www.paraiba.com.br/editoria/cultura-e-diversao
http://www.paraiba.com.br/editoria/carros-e-motos
http://www.paraiba.com.br/editoria/moda
http://www.paraiba.com.br/editoria/redes-sociais
http://www.paraiba.com.br/editoria/bombou-na-web
http://www.paraiba.com.br/editoria/novelas
http://www.paraiba.com.br/editoria/tv-e-celebridades
http://www.paraiba.com.br/editoria/lgbt
http://www.paraiba.com.br/editoria/amor-e-sexo
http://www.paraiba.com.br/editoria/natureza
http://www.paraiba.com.br/editoria/mundo-bizarro
http://www.paraiba.com.br/institucional/apresentacao
http://www.paraiba.com.br/institucional/apresentacao
http://www.paraiba.com.br/institucional/expediente
http://www.paraiba.com.br/institucional/politica-de-privacidade
http://www.paraiba.com.br/institucional/como-anunciar
http://www.paraiba.com.br/voce-e-o-reporter
http://www.paraiba.com.br/voce-e-o-reporter
http://www.paraiba.com.br/voce-e-o-reporter/envie-seu-flagrante
http://www.paraiba.com.br/fatos-em-fotos
http://www.paraiba.com.br/galeria-de-videos
http://www.paraiba.com.br/enquetes
http://www.paraiba.com.br/fale-conosco
http://www.paraiba.com.br/rss
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.paraiba.com.br%2F2013%2F07%2F02%2F44415-emissora-de-tv-paraibana-e-multada-em-r200-mil-por-exibir-cenas-de-estupro-de-adolescente&text=Emissora%20de%20TV%20paraibana%20%C3%A9%20multada%20em%20R%24200%20mil%20por%20exibir%20cenas%20de%20estupro%20de%20adolescente%20%7C%20PARA%C3%8DBA.com.br&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.google.com.br&via=Paraibacombr
http://www.paraiba.com.br/2013/07/02/84870-cidade-sem-coletivo-motoristas-cobradores-e-fiscais-promovem-passeata-para-reivindicar-aumento/
http://www.paraiba.com.br/2013/07/02/88087-google-da-ultimato-a-usuarios-do-reader/
http://www.paraiba.com.br/2013/07/03/37055-numero-de-mortos-em-terremoto-de-sumatra-chega-a-27-sao-mais-de-200-feridos/
http://www.paraiba.com.br/2013/07/02/80323-alem-de-telexfree-7-empresas-sao-investigadas-por-suspeita-de-piramide/
http://www.paraiba.com.br/2013/07/02/57993-nicole-bahls-revela-torcida-na-fazenda-6-e-detona-aryane-me-da-ansia-de-vomito/
http://www.paraiba.com.br/colunista/fernando-braz/27083-musica-de-qualidade/
http://www.paraiba.com.br/#
http://www.paraiba.com.br/#
http://www.paraiba.com.br/enquetes
http://www.paraiba.com.br/banners/2
http://www.luistorres.com.br/
http://www.paraiba.com.br/marconeferreira/
http://www.pettroniotorres.com.br/
http://developers.facebook.com/plugins/?footer=1
http://developers.facebook.com/plugins/?footer=1
https://www.facebook.com/logout.php?h=AfeCuyid8cIMVGnL&is_third_party=0&next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fplugins%2Fcomments.php%3Fapi_key%26locale%3Dpt_BR%26sdk%3Djoey%26channel_url%3Dhttp%253A%252F%252Fstatic.ak.facebook.com%252Fconnect%252Fxd_arbiter.php%253Fversion%253D25%2523cb%253Df693ec888%2526origin%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.paraiba.com.br%25252Ff2be1449ec%2526domain%253Dwww.paraiba.com.br%2526relation%253Dparent.parent%26numposts%3D2%26width%3D480%26href%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.paraiba.com.br%252F2013%252F07%252F02%252F44415-emissora-de-tv-paraibana-e-multada-em-r200-mil-por-exibir-cenas-de-estupro-de-adolescente
http://www.paraiba.com.br/


 

fez nada.

 Não, ela está apenas
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