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D E C I S Ã O

 

Vistos, etc.

Cuida-se de apreciar liminar em requerimento de tutela de urgência formulado por RODRIGO MORAIS FERNANDES
contra RÁDIO PANAMERICANA S/A., qualificados nos autos.

 

Aduz o autor que presidiu o inquérito policial que apurou o atentado ocorrido contra sua Excelência o atual presidente
do Brasil, JAIR MESSIAS BOLSONARO, quando de sua campanha eleitoral na cidade de Juiz de Fora, MG.

Informa que, em razão da impossibilidade de se averiguar, dentro do prazo legal de conclusão do procedimento, se
haveria a participação de terceiros além do indiciado ADÉLIO BISPO DE SOUZA em relação ao ocorrido, não lhe restou
alternativa a não ser concluir o procedimento investigatório.

Destaca que, em virtude das constatações a respeito da ausência de indícios de envolvimento de terceiros na
empreitada criminosa e do concomitante anseio social por conclusões conspiratórias, o autor entendeu por indiciar,
apenas, a pessoa de Adélio, autor confesso da conduta delituosa, concluindo pela inexistência de conluio com terceiros.

Afirma que, em razão das conclusões a que chegou em suas investigações, o autor passou a sofrer inúmeras agressões à
sua honra através da imprensa, inicialmente, por uma reportagem veiculada pelo portal, O Antagonista, em que o
jornalista Cláudio Dantas publicou uma reportagem mencionando suposta  influência de fatos atribuídos à carreira
pública do autor, com as mesmas.

Sublinha que, a partir de referida matéria, outros veículos de comunicação passaram a publicar notícias inverídicas a
respeito do autor, pautadas por ataques infundados, que teriam ofendido sua honra e imagem, gerando grande abalo
emocional e angústia, principalmente, pela rapidez em que as notícias se espalharam por meio de redes sociais e
aplicativos de mensagens instantâneas.

Relata, ainda, que entre as várias reportagens publicadas, destacam-se aquelas veiculadas pela suplicada, Rádio Jovem
Pan, em página junto ao Portal UOL, que estampou, na primeira reportagem, datada de 24.09.2018, a manchete “CasoCaso
Adélio: delegado que comanda inquérito de atentado foi assessor do PTAdélio: delegado que comanda inquérito de atentado foi assessor do PT”, onde o autor é acusado
implicitamente de parcialidade, interesse pessoal e prevaricação no tocante ao comando das investigações.

Sustenta, além disso, que a reportagem teria, em seu entender, aproveitando-se das atuações profissionais do autor
durante os governos de Dilma Rousseff e Fernando Pimentel, para vinculá-lo com o Partido dos Trabalhadores,
sugerindo que o autor possuiria ligação pessoal com os citados governantes e até mesmo com o próprio partido.

Anota que foi a partir de tal reportagem, que a credibilidade e a honra do autor teriam sido abaladas, especialmente
pela reação da opinião pública às inverdades ali veiculadas, tanto que, sobrevieram após, diversos comentários
depreciativos publicados pelos usuários do portal em tela.

Relata, também, que, posteriormente, a ré publicou em seu canal do Youtube um vídeo no programa denominado ‘Pingo
nos IS”, em que o apresentador Felipe Moura Brasil teceu diversos comentários de cunho ofensivo à sua pessoa, tais
como “o responsável pelas investigações do atentado tem uma ligação com o governo petista. É claro queo responsável pelas investigações do atentado tem uma ligação com o governo petista. É claro que
fica uma desconfiança tremenda em relação à atuação dele...fica uma desconfiança tremenda em relação à atuação dele...”.

É citada, ainda, uma manifestação de Flávio Bolsonaro, filho do então candidato à Presidência Jair Bolsonaro, em que ele
exigia a retirada do autor do comando das investigações e sua substituição por outro delegado que fosse politicamente
isento.

E diz mais, que os fatos atrelados à carreira policial do autor, tais como participação em eventos de grande porte,
inclusive, em representação ao Brasil no exterior, foram interpretados de forma a associá-lo às gestões do PT no intuito
de desqualificar sua atuação profissional.

Por fim, em relação à atuação do autor junto ao Super Bowl, sustenta que diversas outras reportagens e comentários
atribuíram a sua participação no evento como um presente do então governador Fernando Pimentel, sugerindo que o
autor teria recebido vantagem indevida, e, via de consequência, praticado o crime de corrupção passiva, sendo que
referido vídeo, até o presente momento da distribuição do feito, teria recebido 567.287 visualizações, além de diversos
comentários depreciativos por parte de seus espectadores.

Acentua, finalmente, que a rápida expansão do conteúdo das reportagens passou a repercutir, diretamente, no próprio
ambiente de trabalho do autor, tendo, por isto, recebido diversas ameaças de morte e xingamentos, inclusive, por meio
de telefonemas diretos a seu gabinete na Polícia Federal.

Em face de tudo o que foi relatado, o autor requer, em sede de tutela de urgência, a retirada das referidas publicações
do site da ré e de seu canal no Youtube, como autoriza a legislação.

 

É o relatório. Passo à decisão.É o relatório. Passo à decisão.

 

Como sabido, o instituto da tutela de urgência consiste em provimento imediato que busca amenizar os inconvenientes
suportados pela parte que se encontra, aparentemente, em situação de vantagem sob a ótica do direito material.

 

Nesse contexto, a concessão de medida de urgência propõe-se a afastar, em prol daquele que se acha na condição de
vantagem, o ônus do tempo, inerente ao processo.

Para tanto, devem se fazer presentes os requisitos legalmente estabelecidos, quais sejam, o fumus boni iuris e o
periculum in mora (NCPC, art. 300).

 

O primeiro, consiste na probabilidade do direito substancialmente alegado, o que habitualmente denominou-se
aparência do bom direito.

 

Já o segundo, traduz-se no risco da perda de utilidade do processo, a ser objetivamente apurado.

No que concerne à probabilidade do direito, a doutrina o define como “interesse amparado pelo direito objetivo, na
forma de um direito subjetivo, do qual o suplicante se considera titular, apresentando os elementos que 'prima facie'
possam formar no juiz uma opinião de credibilidade mediante um conhecimento sumário e superficial, como ensina
Ugo Rocco” (THEODORO JÚNIOR, Humberto in Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 56ª edição. Forense: Rio de
Janeiro, 2015).

Com relação ao perigo de dano, elucida a mesma doutrina que “refere-se, portanto, ao interesse processual em obter
uma justa composição do litígio, seja em favor de uma ou outra parte, o que não poderá ser alcançado caso se
concretize o dano temido. Ele nasce de dados concretos, seguros, objeto de prova suficiente para autorizar o juízo de
grande probabilidade em torno do risco de prejuízo grave.”

Ainda, estabelece a legislação processual, no que toca à tutela de urgência de natureza satisfativa, ou antecipada, o
impedimento da concessão de medida que demonstra perigo de irreversibilidade de seus efeitos (art. 300, § 3º).

Ressalte-se, outrossim, que referidos requisitos são cumulativos, simultâneos e indissociáveis e devem restar
configurados concretamente para que haja o deferimento da pretensão.

No caso específico dos autos, pugna o autor, em sede de liminar, que a primeira ré seja compelida a retirar do ar as
matérias de conteúdo ofensivo sobre sua pessoa, tendo em vista os constrangimentos que a sua veiculação têm
causado à sua honra e imagem.

Nesse contexto, reputo, com todo o respeito, ausentes os pressupostos de admissão da medida cautelarmente
intentada, quais sejam, a razoabilidade e a plausibilidade do direito invocado (fumus boni iuris) e a possibilidade de
dano (periculum in mora).

Explico.

Na verdade, trata-se de caso em que existe, aparentemente, um conflito entre dois direitos fundamentais
constitucionalmente protegidos, quais sejam: a Liberdade de Expressão, prevista no art. 5º, inciso IX da Constituição
Federal e a Liberdade de Imprensa, cuja previsão constitucional se assenta no art. 220, §1º da Carta Magna, envolvendo,
ainda, a Inviolabilidade da Honra e da Imagem das pessoas, prevista no art. 5º, Inciso X, também da Constituição Federal.

É entendimento assente, de que o texto da Constituição deve ser interpretado de forma a se evitar conflitos,
contradições e antagonismos entre suas normas, distinguindo-se a Hermenêutica Constitucional dos métodos de
interpretação dos atos normativos infraconstitucionais, em virtude do Princípio da Unidade da Constituição, que
preconiza não haver hierarquia entre referidas normas.

Deste modo, nas hipóteses de conflito aparente de normas infraconstitucionais, três critérios são utilizados para
resolver a antinomia, quais sejam o cronológico, o hierárquico e o de especialidade. Resolve-se, pois, a antinomia
aparente por meio da utilização de um ou pela combinação destes critérios, de forma a eleger entre as normas uma
delas, excluindo-se totalmente a aplicação da outra.

Já no conflito de normas constitucionais, tal solução não é possível.

Isto ocorre, porque, pela Unidade da Constituição, cabe ao intérprete combinar os bens jurídicos em aparente conflito,
evitando-se o sacrifício total de um em relação a outro, especialmente porque, como já pacificado pelo STF no
julgamento do MS nº 23.452/RJ, inexistem direitos absolutos, vez que todos encontram limites em outros direitos ou em
interesses coletivos também consagrados na Constituição.

Dessa necessidade de se avaliar o limite entre duas normas constitucionais aparentemente em conflito, surge a
importância do Princípio da Proporcionalidade como vetor interpretativo a possibilitar, como técnica de solução de
conflitos, a ponderação dos interesses em jogo.

A respeito do tema, professor Luís Roberto Barroso, atual Ministro do STJ, preleciona que:

"A circunstância que se acaba de destacar produz algumas consequências relevantes no equacionamento das colisões de"A circunstância que se acaba de destacar produz algumas consequências relevantes no equacionamento das colisões de
direitos fundamentais. A primeira delas é intuitiva: se não há entre eles hierarquia de qualquer sorte, não é possíveldireitos fundamentais. A primeira delas é intuitiva: se não há entre eles hierarquia de qualquer sorte, não é possível
estabelecer uma regra abstrata e permanente de preferência de um sobre o outro. A solução de episódis de conflito deverá serestabelecer uma regra abstrata e permanente de preferência de um sobre o outro. A solução de episódis de conflito deverá ser
apurada diante do caso concreto. Em função das particularidades do caso é que se poderão submeter os direitos envolvidos aapurada diante do caso concreto. Em função das particularidades do caso é que se poderão submeter os direitos envolvidos a
um processo de ponderação pelo qual, por meio de compressões recíprocas, seja possível chegar a uma solução adequada."um processo de ponderação pelo qual, por meio de compressões recíprocas, seja possível chegar a uma solução adequada."

Destarte, necessária se faz uma análise detalhada do caso concreto, a fim de se sopesar qual princípio deve prevalecer
por meio da técnica da ponderação, que se desenvolve em três etapas: (i) na primeira, verificam-se as normas que
postulam incidência ao caso; (ii) na segunda, selecionam-se os fatos relevantes; (iii) e, por fim, testam-se as soluções
possíveis para verificar, em concreto, qual delas melhor realiza a vontade constitucional.

Feitas tais considerações, passo a tecer breves comentários a respeito dos direitos fundamentais aparentemente
conflitantes.

A liberdade de expressão é considerada direito fundamental de primeira geração, tendo sua previsão extraída de
diversos dispositivos constitucionais, os quais transcrevo abaixo:

“Art. 5º. (...) IV – é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; (...)“Art. 5º. (...) IV – é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; (...)

IX – é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica ou de comunicação, independentemente de censura ouIX – é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica ou de comunicação, independentemente de censura ou
licença; (...)licença; (...)

XIV – é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional;”XIV – é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional;”

“Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não“Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não
sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição.sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição.

§ 1º Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer§ 1º 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.veículo de comunicação social, observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV.

§ 2º É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística”.§ 2º É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística”.

A valoração constitucional da liberdade de expressão e consequente da liberdade de imprensa se extrai de diversos
dispositivos da Carta Magna, especialmente, em virtude do histórico de violações do referido direito ao longo da história
brasileira. A liberdade de expressão constitui direito que, em que pese seu reconhecimento em diversas declarações e
tratados internacionais, especialmente a Declaração Universal dos Direitos do Homem, em seu art. 19, nunca foi um
direito fundamental concretizado e pacificamente aceito como inerente ao homem e, portanto, inviolável. Trata-se, aliás,
de um daqueles direitos que logo são abolidos em situações de anormalidade na ordem democrática de um país.

Especificamente no Brasil, referido direito sofreu diversas tentativas de limitação e, até mesmo, repressão por parte do
Estado, que via, na sua garantia, uma forma de permitir a deflagração de ideias contrárias às defendidas pelos
detentores das fontes do poder.

Como bem pontuou o Min. Luís Roberto Barroso em voto proferido no julgamento da Reclamação nº 22328/RJ, “aa
liberdade de expressão no Brasil viveu uma história acidentada. Apesar de prevista expressamente em todas as Constituições,liberdade de expressão no Brasil viveu uma história acidentada. Apesar de prevista expressamente em todas as Constituições,
desde 1824, ela é marcada pelo desencontro entre o discurso oficial e o comportamento do Poder Público, pela distância entredesde 1824, ela é marcada pelo desencontro entre o discurso oficial e o comportamento do Poder Público, pela distância entre
intenção e gesto. Em nome da religião, da segurança pública, do anticomunismo, da moral, da família, dos bons costumes eintenção e gesto. Em nome da religião, da segurança pública, do anticomunismo, da moral, da família, dos bons costumes e
outros pretextos, a história brasileira na matéria tem sido assinalada pela intolerância, pela perseguição e pelo cerceamento daoutros pretextos, a história brasileira na matéria tem sido assinalada pela intolerância, pela perseguição e pelo cerceamento da
liberdade. Entre nós, como em quase todo o mundo, a censura oscila entre o arbítrio, o capricho, o preconceito e o ridículo.liberdade. Entre nós, como em quase todo o mundo, a censura oscila entre o arbítrio, o capricho, o preconceito e o ridículo.
Assim é porque sempre foiAssim é porque sempre foi”.

Ao longo do regime militar, os casos de violação ao direito à  liberdade de expressão eram frequentes e corriqueiros,
tendo como exemplo à necessidade de prévia aprovação de órgão governamental em relação ao conteúdo das matérias
veiculadas pela imprensa, a censura de cenas de filmes, de programas televisivos e até de artistas considerados inimigos
do Estado por suas posições políticas e ideológicas contrárias.

Assim, o Constituinte Originário, quando da elaboração da Constituição da República de 1988, entendeu pela
importância de atribuir ao referido direito um sistema de proteção reforçado, conferindo-lhe prioridade em relação a
outros direitos constitucionalmente tutelados, e, ainda que inexista hierarquia entre normas constitucionais, vez que a
tese doutrinária da existência de hierarquia axiológica entre as normas constitucionais foi rechaçada diante da elevação
de todos os direitos fundamentais ao status de Cláusulas Pétreas(art. 60, §4º da Constituição Federal), tais liberdades
públicas possuem uma prefered position.

Assim, seu afastamento constitui situação excepcional que deve ser tratada com bastante cautela.

Em que pese a importância da consagração da liberdade de expressão, tal direito não é absoluto, encontrando limites
impostos pela própria Constituição, dentre eles o respeito à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas (art.
5º, X, CR/88), também conhecidos como conjunto de Direitos da Personalidade.

Tais Direitos(da Personalidade), cujo rol constitucional não é exaustivo, ou seja, não se esgotam nas hipóteses previstas,
são atribuídos a todo ser humano, sendo oponíveis ao Estado(eficácia vertical dos Direitos Fundamentais) e à
coletividade em suas relações privadas (eficácia horizontal dos Direitos Fundamentais).

Além disso, a ofensa a direitos da personalidade nem sempre possui repercussão no âmbito econômico, o que não
impede o reconhecimento de dano extrapatrimonial, ensejando sua reparação por meio da fixação de indenização e
concessão do chamado direito de agravo (ou de resposta).

O reconhecimento do nível de violação dos direitos de personalidade perpassa pela avaliação da intensidade do dano
ocasionado a seu titular.

Existem violações que se limitam ao âmbito pessoal da vítima, não ensejando consequências externas e aquelas em que
existe grau de exposição pública da pessoa.

 

Porém, em se tratando de indivíduos de vida pública, tais como políticos e agentes públicos, o parâmetro para aferição
de violação se mostra menos rígido do que em relação àqueles que não se enquadram na qualidade de figura pública.

A exemplo disto, no julgamento da ADPF 130/DF, o Supremo Tribunal Federal entendeu-se que a Lei de Imprensa, Lei nº
5.250/1967, não foi recepcionada pela Constituição da República de 1988. Na ocasião, entendeu-se que as medidas
previstas na legislação a respeito do controle estatal em relação à atividade da imprensa importam em censura e, via de
consequência, proibiu enfaticamente a censura de publicações jornalísticas, bem como tornou excepcional qualquer tipo
de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões.

Deixou assentado, então, que "A retirada de matéria jornalística de circulação configura censura em qualquerA retirada de matéria jornalística de circulação configura censura em qualquer
hipótese, o que se admite apenas em situações extremashipótese, o que se admite apenas em situações extremas."

Feitas estas breves considerações a respeito dos direitos tratados in casu, passo à análise do conflito apontado.

Em sua obra “Liberdade de expressão versus direitos da personalidade. Colisão de direitos fundamentais e critérios de
ponderação” Luís Roberto Barroso estabelece critérios a serem considerados na ponderação entre liberdade de
expressão e direitos de personalidade, critérios estes utilizados no referido remédio constitucional como parâmetro para
a avaliação judicial a respeito da excepcional possibilidade de se promover a retirada de matéria jornalística de
circulação.

São eles: (i) veracidade do fato; (ii) licitude do meio empregado na obtenção da informação; (iii) personalidade pública ou
privada da pessoa objeto da notícia; (iv) local do fato; (v) natureza do fato; (vi) existência de interesse público na
divulgação em tese; (vii) existência de interesse público na divulgação de fatos relacionados com a atuação de órgãos
públicos; e (viii) utilização da sanção de proibição de divulgação como última opção.

A respeito da veracidade do fato alegado, o e. Ministro preleciona, ainda:

"A informação que goza de proteção constitucional é a informação verdadeira. A divulgação deliberada de uma notícia falsa. emA informação que goza de proteção constitucional é a informação verdadeira. A divulgação deliberada de uma notícia falsa. em
detrimento do direito da personalidade de outrem, não constitui direito fundamental do emissor. Os veículos de comunicaçãodetrimento do direito da personalidade de outrem, não constitui direito fundamental do emissor. Os veículos de comunicação
têm o dever de apurar, com boa fé e dentro de critérios de razoabilidade, a correção do fato ao qual darão publicidade. É bemtêm o dever de apurar, com boa fé e dentro de critérios de razoabilidade, a correção do fato ao qual darão publicidade. É bem
de ver, no entanto, que não se trata de uma verdade objetiva, mas subjetiva, subordinada a um juízo de plausibilidade e aode ver, no entanto, que não se trata de uma verdade objetiva, mas subjetiva, subordinada a um juízo de plausibilidade e ao
ponto de observação de quem a divulga. Para haver responsabilidade, é necessário haver clara negligência na apuração do fatoponto de observação de quem a divulga. Para haver responsabilidade, é necessário haver clara negligência na apuração do fato
ou dolo na difusão da falsidade".ou dolo na difusão da falsidade".

No caso em tela, a respeito da veracidade dos fatos alegados, verifica-se das expressões que se pretende a retirada de
circulação, a meu ver, que em momento algum, foi veiculada informação totalmente mentirosa pelos requeridos.

Os atos atribuídos ao autor, tais como a nomeação à chefia da Assessoria de Integração das Inteligências da Secretaria
de Defesa Social (Segurança Pública) do Governo de Fernando Pimentel em Minas Gerais; a ida ao Super Bowl; a
diretoria do setor de Inteligência da Secretaria Extraordinária para Grandes Eventos, não são fatos mentirosos, até
porque tiveram a sua veracidade corroborada pelos documentos colacionados aos autos pelo próprio autor.

Não se pode confundir a interpretação dada pelo autor das matérias em relação aos fatos com a própria veracidade dos
fatos. O que o autor discorda, in casu, não é da veracidade das informações veiculadas, mas sim da opinião formada
com base nas referidas informações.

 

A limitação do direito de se emitir opiniões a respeito de certas situações, além de configurar restrição ao exercício da
liberdade de expressão, configura, também, restrição ao direito de opinião, que também faz parte do rol dos direitos de
personalidade do próprio jornalista que escreveu as matérias cujo autor pretende censurar.

 

Além disso, não pode ser atribuída aos réus, em princípio, a responsabilidade pelos comentários de usuários da Rede
Mundial de Computadores a respeito do tema. O texto jornalístico, em si, não demonstra, data vênia, ao menos, a um
exame perfunctório próprio desta espécie de tutela, o caráter depreciativo que se procura fazer crer, não podendo ser
confundido com a interpretação a ele dada pelos leitores.

A respeito do Direito de Opinião, a Diretoria da Associação Nacional de História  bem pontuou:

"A liberdade de opinião é um direito constitucional que protege todas as pessoas. O direito de manifestar uma posição, ou expressar uma opinião
jamais deve ser cerceado. Emitir uma opinião pública sobre a atual conjuntura política não é promover proselitismo partidário. O debate
democrático deve admitir a divergência, a expressão livre de ideias, desde que não promovam ataques à própria democracia. O estudo da História
exige a livre manifestação do pensamento, a análise crítica dos discursos sobre o passado. Não se ensina História tolhendo o pensamento crítico e a
anulando a livre circulação de ideias."

Em relação ao requisito da licitude do meio empregado na obtenção de informação, verifica-se que todas as
informações obtidas pela parte ré provêm de fontes oficiais do Governo, fontes essas também indicadas pelo autor na
exordial.

 

Além disso, o autor é uma personalidade pública em virtude do cargo que ocupa, o que demanda, como dito antes, que
o parâmetro de aferição de violação seja menos rígido em relação aos que não se enquadram na qualidade de figura
pública.

O local e a natureza do fato são, também, de natureza pública. Os fatos em questão referem-se às atuações profissionais
efetivadas pelo autor, atuações estas que se deram na qualidade de agente público.

 

Além disso, existe interesse público na divulgação das informações, vez que envolvem questões que dizem respeito à
Administração Pública e os agentes e órgãos que a integram.

 

Em relação ao último requisito, existem outras sanções que podem ser aplicadas in casu que não violam o direito à
liberdade de expressão, tais como o direito de resposta (art. 5º, V da Constituição Federal, regulado pela Lei nº
13.188/15) e a reparação civil pelos danos causados à honra do autor.

Assim, com redobrada vênia, entendo pela ausência de probabilidade do direito invocado.

 

Por sinal, a censura pretendida, in casu, é a posteriori, o que afasta, de igual modo, o periculum in mora, já que a notícia
já foi veiculada e eventual dano já foi causado.

 

O Excelso STF, aliás, como se pode ver abaixo, em julgamento de caso análogo ao presente, quando da reclamação nº
28747/2018, concluiu que a decisão que determinou a retirada de conteúdos de um blog jornalístico, que supostamente
violaria a honra de delegado de Polícia Federal, afrontava o que decidido na ADPF nº 130/DF.

 

Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DETERMINAÇÃO DE RETIRADA DE CONTEÚDO
DA INTERNET. DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE TUTELA ANTECIPADA. CONFIGURAÇÃO DE CENSURA PRÉVIA. VIOLAÇÃO
À ADPF 130. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. A liberdade de informação e de imprensa são apanágios do Estado
Democrático de Direito. 2. O interesse público premente no conteúdo de reportagens e peças jornalísticas reclama
tolerância quanto a matérias de cunho supostamente lesivo à honra dos agentes públicos. 3. A medida própria para a
reparação do eventual abuso da liberdade de expressão é o direito de resposta e não a supressão liminar de texto
jornalístico, antes mesmo de qualquer apreciação mais detida quanto ao seu conteúdo e potencial lesivo. 4. A
reclamação tendo como parâmetro a ADPF 130, em casos que versam sobre conflitos entre liberdade de expressão e
informação e a tutela de garantias individuais como os direitos da personalidade, é instrumento cabível, na forma da
jurisprudência (Precedentes: Rcl 22328, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 09/05/2018; Rcl 25.075, Rel. Min.
Luiz Fux, DJe 31/03/2017). 5. In casu, não se evidencia que o intento da publicação tenha sido o de ofender a honra de
terceiros, mediante veiculação de notícias sabidamente falsas. 6. Agravo interno provido.

(Rcl 28747 AgR, Relator(a):  Min. ALEXANDRE DE MORAES, Relator(a) p/ Acórdão:  Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado
em 05/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG 09-11-2018 PUBLIC 12-11-2018)

 

Conclusão

Diante de tudo o que acima foi exposto e por entender, com todo o respeito, que não estão presentes seus requisitos
legais,  INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida, determinando, quanto ao mais:

 

 2 - Cite-se, com as prerrogativas do art. 212, § 2º, do CPC, , para a audiência de conciliação, a ser realizada na
CEJUSC/BH: Rua Francisco Sá, nº 1409, bairro Gutierrez, Belo Horizonte/MGCEJUSC/BH: Rua Francisco Sá, nº 1409, bairro Gutierrez, Belo Horizonte/MG, em data a ser designada pelaem data a ser designada pela
secretariasecretaria, ficando ciente que em sendo citado, caso não compareça à referida audiência ou comparecendo não ocorra
a conciliação, a partir da data da mesma começará a correr o prazo legal para apresentar a contestação, ciente de que
não contestada a ação, se presumirão aceitos pelo réu como verdadeiros os fatos afirmados pelo autor (art. 344, do
Código de Processo Civil).

 

A audiência somente não será realizada se todas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição
consensual (art. 334, § 4º, I). Nessa hipótese, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (art. 335-caput), terá início,
para cada um dos réus, a partir da data de apresentação do respectivo pedido de cancelamento da audiência (art. 335,
II).

 

Desde já ficam as partes cientes de que o comparecimento à audiência, acompanhadas de advogados ou defensores
públicos, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado
com multa (art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de procuração específica,
com poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10).

 

Intimem-se a parte autora e os réus já citados para comparecerem à audiência.

 

3 –3 – Realizada a audiência e não havendo autocomposição, o prazo de 15 (quinze) dias para contestaçãocontestação (art. 335-caput)
terá início a partir da audiência ou, se for o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I). Se a parte ré não ofertar
contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art.
344).

 

4 4 - Apresentada a contestação, intime-se a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, para impugnarimpugnar, nos termos do
artigo 350 do CPC.

Decorrido o prazo a que se refere a parte final do item 2 sem manifestação do réu, intime-se a parte autora a requerer o
que for de direito no prazo de 5 (cinco) dias, vindo os autos conclusos para julgamento após o decurso deste prazo.

5 - - Decorrido o prazo para impugnação, independente de manifestação da parte autora, intimem-se as partes para, no
prazo de 5 (cinco) dias, especificarem e justificarem as provas que pretendem produzir.especificarem e justificarem as provas que pretendem produzir.

6 -  - Após, venham os autos conclusos para saneamentosaneamento ou, não havendo provas a produzir pelas partes, conclusos
para julgamento antecipado da lidejulgamento antecipado da lide.

 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

BELO HORIZONTE,11 de março de 2019

Marco Antônio de Melo

Juiz de Direito

1Liberdade de expressão versus direitos da personalidade. Colisão de direitos fundamentais e critérios de ponderação”, in Temas de
direito constitucional, tomo III, 2005, p. 79-129

2https://anpuh.org.br/index.php/2015-01-20-00-01-55/noticias2/diversas/item/3379-liberdade-de-opiniao
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