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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Acórdão
Agravo de Instrumento – nº 2011682-36.2014.815.0000

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Agravante: Globo Comunicações e Participações S/A – Adv.: Wilson 
Sales Belchior

Agravado: Vitor Manoel Sabino Xavier Bizerra – Advs.: Rinaldo Mouzalas 
de Souza e Silva e Valberto Alvs de Azevedo Filho

EMENTA:  AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 
DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS. 
DECISÃO LIMINAR. SUSPENSÃO DO DIREITO 
DE  LIBERDADE  DE  INFORMAÇÃO  E  DE 
IMPRENSA.  IMPOSSIBILIDADE.  DECISÃO 
PROFERIDA  PELO  STF  NA  ADPF  Nº  130. 
PROVIMENTO.
–Segundo  entendimento  firmado  pelo 
Supremo Tribunal  Federal,  há um sobrevalor 
tutelado  pela  Constituição  da  República  –  a 
liberdade de imprensa e de informação -, não 
só como direito individual, mas até com direito 
marcante do próprio processo democrático.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima 
identificados.

Acordam os  desembargadores  da  Primeira Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade, em 
dar provimento ao agravo, nos termos do voto do relator.

RELATÓRIO
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Trata-se de  Agravo de Instrumento interposto pela 
Globo  Comunicações  e  Participações  S/A,  hostilizando 
interlocutória  do  Juízo  da  12ª  Vara  Cível  da  Comarca  da  Capital,  que 
deferiu antecipação de tutela requerida por Vitor Manoel Sabino Xavier 
Bizerra,  ora  agravado, nos  autos  da  Ação  de  Indenização  por  Danos 
Morais.

Na decisão agravada, a Magistrada  a quo determinou 
que  a  promovida  se  abstivesse  de  veicular  matéria  jornalística  que 
afirmasse ou sugerisse que o requerente teria dado em adoção 05 (cinco) 
crianças da cidade de Monte Santo/BA, bem assim que se negara a dar 
entrevistas ou que estaria envolvido em quadrilha de tráfico de pessoas, 
sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), até o 
limite de trinta dias.

Afirma  a  agravante,  em  síntese,  que  a  decisão 
agravada a  decisão  recorrida  seria  nula  por  não  ter  sido devidamente 
fundamentada, trazendo motivação eminentemente genérica; que estaria 
violando o seu direito constitucional de liberdade de imprensa, na medida 
em  que  as  reportagens  veiculadas  no  programa  televisivo  “Jornal 
Nacional” teria a única finalidade de difusão da informação,  não tendo 
ultrapassado os limites do animus narrandi.

Argumenta a recorrente que as informações veiculadas 
na imprensa teriam como base dados obtidos junto ao Conselho Nacional 
de Justiça, Corregedoria da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado da 
Bahia e à CPI instaurada pela Câmara dos Deputados para investigar o 
tráfico de pessoas no Brasil e, portanto, não haveria violação ao direito de 
imagem do agravado.

 Asseverou a agravante que estaria sendo impedida de 
exercer o seu direito constitucional de informar.

Por fim, pediu que fosse atribuído o efeito suspensivo 
ao  presente  agravo  para  que  fossem suspensos  os  efeitos  da  decisão 
agravada,  a  fim  de  que  se  afastasse  qualquer  ato  de  censura  ou 
tolhimento  quanto  à  veiculação  de matérias  jornalísticas  envolvendo o 
caso de supostas adoções e procedimentos irregulares empreendidos na 
cidade de Monte Santo/BA.

A liminar foi indeferida às fls. 173/176.
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Pedido  de  reconsideração  formulado  pela  agravante 
(fls. 185/194) indeferido (fls. 215/217).

O agravado ofereceu contrarrazões (fls. 204/213).

A agravante peticionou para informar sobre a existência 
de uma decisão proferida na Reclamação nº 18.746 por ela ajuizada junto 
ao Supremo Tribunal Federal, por meio da qual o Ministro Gilmar Mendes 
determinou a suspensão da decisão proferida pelo juízo da 12ª Vara Cível 
da  Comarca  de  João  Pessoa,  que  deu  origem ao  presente  Agravo  de 
Instrumento,  até  o  julgamento  de  mérito  da  referida  reclamação  (fls. 
219/225).

A  Procuradoria  de  Justiça  emitiu  parecer  sem 
manifestação (fls. 278/280).

É o relatório. 

Trata-se  de Agravo  de Instrumento  interposto  contra 
decisão  que  determinou  que  a  promovida  se  abstivesse  de  veicular 
matéria jornalística que afirmasse ou sugerisse que o agravado teria dado 
em adoção 05 (cinco) crianças da cidade de Monte Santo/BA, bem assim 
que se negara a dar entrevistas ou que estaria envolvido em quadrilha de 
tráfico de pessoas.

Após o indeferimento da liminar de atribuição de efeito 
suspensivo,  a  agravante  ajuizou  junto  ao  Supremo  Tribunal  Federal  a 
Reclamação nº 18.476, tendo o Ministro Gilmar Mendes determinado a 
suspensão da decisão proferida pelo juízo da 12ª Vara Cível da Comarca 
de João Pessoa, que deu origem ao presente Agravo de Instrumento, até o 
julgamento de mérito da referida reclamação (fls. 219/225).

Deste  modo,  não  há  motivos  para  manter  a  liminar 
outrora indeferida neste instrumento (fls. 173/176), bem como a decisão 
exarada no pedido de reconsideração (fls. 215/217), uma vez que, em um 
juízo preliminar sobre o mérito da demanda, o Ministro Gilmar Mendes, 
Relator  da  Reclamação  acima  mencionada,  entendeu  que  a  decisão 
agravada viola o teor do Acórdão proferido nos autos da ADPF nº 130.
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Segundo o Ministro Gilmar Mendes, o Pretório Excelso 
firmou  o  entendimento  (ADPF  nº  130),  no  sentido  de  que  há  um 
sobrevalor  tutelado  pela  Constituição  da  República  –  a  liberdade  de 
imprensa  -,  não  só  como direito  individual,  mas  até  como um direito 
marcante do próprio processo democrático. 

Assim, entendeu o Excelentíssimo Senhor Ministro que 
a  decisão  agravada  estava  impondo  censura  prévia,  mesmo diante  da 
proibição estabelecida constitucionalmente, motivo pelo qual deveria ser 
preservada a liberdade de informação, de imprensa e de manifestação do 
pensamento em geral, conforme dispõem os arts. 5º, IV, IX e XIV e 220, 
§§1º e 2º da Constituição Federal.

É  importante  ressaltar  que  a  Relatora  originária 
indeferiu  a  liminar  pleiteada   pela  agravante  (fls.  173/176),  sob  o 
fundamento de que a decisão agravada não teria impedido, pontualmente, 
a recorrente de exercer o seu direito constitucional de informar, à luz do 
princípio da liberdade de imprensa,  o andamento das investigações do 
caso envolvendo o agravado, mas sim, impediu apenas que a demanda 
veiculasse matéria jornalística que afirmasse ou sugerisse que o agravado 
teria dado em adoção 05 (cinco) crianças da cidade de Monte Santo/BA, 
bem assim que se negara a dar entrevistas ou que estaria envolvido em 
quadrilha ou tráfico de pessoas.

Após  a  análise  supra,  entendo,  por  uma questão  de 
prudência, bom senso e razoabilidade, dar efetivo cumprimento à decisão 
liminar  proferida  pelo  Ministro  Gilmar  Ferreira  Mendes  nos  autos  da 
Reclamação nº 18.746, cuja análise de mérito encontra-se pendente no 
âmbito do Supremo Tribunal Federal,  dando-se provimento ao presente 
agravo  de  instrumento  para  suspender  a  decisão  agravada  até  o 
julgamento  de  mérito  da  Ação  Ordinária  nº  0002097-05.2014-
05.2014.815.2001.

Em face de todo o acima exposto, DOU PROVIMENTO 
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque. Participaram do 
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julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Marcos 
Cavalcanti de Albuquerque – Relator, José Ricardo Porto e Leandro 
dos Santos.

Presente à sessão a  Excelentíssima Senhora Doutora 
Vanina Nóbrega de Freitas Dias Feitosa, Promotora de Justiça convocada.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível 
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 27 
de novembro de 2014.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
R e l a t o r 
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