
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
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GAB. DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2000851-60.2013.815.0000.
ORIGEM: 7ª Vara Mista da  Comarca de Patos.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
AGRAVANTE: Patosonline Mídia e Comunicação.
ADVOGADO: Bruno da Nóbrega Carvalho.
AGRAVADO: Nabor Wanderley da Nóbrega Filho.
ADVOGADO: Rodrigo Roberto de Almeida.

EMENTA:  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  PRELIMINAR  DE 
INADEQUAÇÃO  DO  RECURSO  ARGUIDA  EM  SEDE  DE 
CONTRARRAZÕES.   IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO 
RETIDO. REJEIÇÃO. MÉRITO. INDENIZATÓRIA. EX-PREFEITO. MATÉRIA 
JORNALÍSTICA SUPOSTAMENTE INVERÍDICA E OFENSIVA DIVULGADA 
PELO AGRAVANTE.TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA. DETERMINAÇÃO 
DE  RETIRADA  DA  PUBLICAÇÃO  EM  SÍTIO  ELETRÔNICO.  SUPOSTO 
CARÁTER  PESSOAL,  OFENSIVO  E  DESVIRTUADO  DO  AGRAVADO. 
NECESSIDADE  DE  INSTRUÇÃO  PROBATÓRIA.  RETORNO  DA 
PUBLICAÇÃO  AO  SITE.  DIREITO  DE  RESPOSTA  ASSEGURADO. 
GARANTIA  CONSTITUCIONAL.  POSSIBILIDADE.  PROVIMENTO 
PARCIAL.

1. O Agravo, tanto na forma Retida como por Instrumento, é o recurso cabível contra 
decisão interlocutória.

2. A determinação de retirada de matéria jornalística, em sede de tutela antecipada, 
deve ser aplicado com cautela pelo Juízo, e como medida excepcional, apenas nas 
hipóteses  em  que  estejam  evidentes,  ainda  em  sede  de  cognição  sumária,  a 
inveracidade e conteúdo ofensivo das informações.

3. A Constituição Federal garante o direito de resposta proporcional ao agravo em 
razão de ofensa veiculada pela imprensa. Art. 5°, inc. V, da Constituição Federal. 

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente ao Agravo 
de Instrumento n.º  2000851-60.2013.815.0000, em que figuram como Agravante 
Patosonline Mídia e Comunicação e Agravado Nabor Wanderley da Nóbrega Filho.

ACORDAM os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  Colenda 
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à 
unanimidade, acompanhando o Relator, em conhecer do Agravo de Instrumento e 
rejeitada a preliminar, no mérito,  dar-lhe provimento parcial. 

VOTO.

Patosonline Mídia e Comunicação interpôs Agravo de Instrumento contra 
a  Decisão  Interlocutória  do  Juízo  da  7ª  Vara  Mista  da  Comarca  de  Patos, 
prolatada nos autos da  Ação de Indenização por Danos Morais, em face dela e de 
Josivan Antero de Almeida ajuizada por Nabor Wanderley da Nóbrega Filho, que 



concedeu a tutela antecipada para determinar que a matéria jornalística intitulada 
“Canal do Frango: Contradições de uma Obra Milionária na Cidade de Patos” fosse 
retirada do portal www.patosonline.com, e que o direito de resposta fosse assegurado 
ao Agravado.

Em suas razões recursais,  f.  02/35, alegou que  restou configurada a lesão 
grave e de difícil reparação, porquanto, além da decisão agravada ter determinado a 
retirada de matéria jornalística de interesse público e da sociedade local e elaborada 
de forma isenta e imparcial, o nome do Agravado sequer foi mencionado na notícia. 

Aduziu  que  já  existe  o  processo  número  0005946-31.2013.815.0251  em 
tramitação perante a 4ª Vara daquela Comarca, tratando de matéria idêntica, em que 
foi indeferido  pedido formulado pela Prefeitura daquele Município de retirada do 
site da  matéria  jornalística  que  narrou  fatos  envolvendo  a  obra  do  “Canal  do 
Frango”, concedendo, entretanto, apenas o do direito de resposta.

Requereu,  com  êxito,  a  atribuição  do  efeito  suspensivo  ao  Recurso,  ou, 
alternativamente,  a  concessão  da  tutela  antecipada  recursal  para  que  seja 
determinado  o  retorno  da  matéria  ao  site  e  a  exclusão  do  direito  de  resposta 
concedido  ao  Agravado  e,  ao  final,  o  provimento  do  Agravo  para  reformar  a 
Decisão. 

Nas  Contrarrazões,  f.  108/116,  o  Agravado  arguiu  a  preliminar  de 
inadequação do Agravo na modalidade de Instrumento, por entender que como não 
restou comprovado o risco de dano grave ou de difícil reparação, o recurso deveria 
ser convertido para a modalidade de Agravo Retido.

Alegou tratar-se de pessoa pública, ex-Prefeito da Cidade de Patos, sendo, 
por conseguinte, desnecessária a indicação do seu nome na reportagem para que 
configurasse o dano à sua imagem.

O Juízo, f.  237/238, informou que a Decisão Agravada foi proferida com 
base no entendimento de que matéria causaria danos à imagem do Agravado, razão 
pela qual foi-lhe garantido o direito de resposta.

Acrescentou que a Agravante cumpriu com o preceituado no art.  526, do 
CPC. 

Desnecessária a intervenção Ministerial  no feito,  por não se configurarem 
quaisquer das hipóteses do art. 82, I a III, do Código de Processo Civil. 

 
É o Relatório.

Inicialmente, analiso a preliminar de inadmissibilidade recursal arguida pelo 
Recorrido,  por  entender  que o Agravo deveria  ter  sido interposto na modalidade 
Retida, e não por Instrumento, como o fez a Agravante. 

Como a Decisão Agravada trata-se de concessão de tutela antecipada, impõe-
se o conhecimento do presente Agravo na modalidade Instrumento e não Retido, sob 
pena de perecer o direito do Réu/Agravante quanto à análise do acerto ou não da 
Decisão  apenas  quando  da  suposta  interposição  de  Apelo,  pelo  que,  rejeito  a 
preliminar.

http://www.patosonline.com/


Preenchidos, portanto, os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço 
do Recurso, passando à sua análise. 

No caso dos autos, a matéria foi publicada por Josivan Antero de Almeida no 
site “patosonline.com”,  Empresa ora Agravante,  no dia  12 de setembro de 2013, 
versando sobre a realização de uma obra de infraestrutura no Município de Patos/PB, 
f. 59/6. 

A determinação de retirada do conteúdo impugnado não se revela razoável, 
porquanto  não  houve  a  comprovação  da  veracidade  dos  fatos,  após  o  regular 
exercício  do  contraditório  e  instrução  processual,  possuindo  natureza 
manifestamente satisfativa.

No  que  diz  respeito  ao  direito  de  resposta,  o  seu  exercício  não  se 
condiciona à prova da inveracidade da matéria jornalística veiculada, mesmo porque, 
na  grande  maioria  das  vezes,  tal  juízo  de  valor  será  exercido  com  base  em 
parâmetros puramente subjetivos. 

Condicionar o direito de resposta ao trânsito em julgado de uma decisão 
judicial,  equivale  à  viabilização  do  exercício  da  liberdade  de  expressão  apenas 
àquele que primeiro se manifestou, desprezando o interesse de defesa daquele que se 
sentiu  ofendido  com  a  publicação  de  determinada  matéria  que  supostamente 
denegriu sua imagem. 

Em adição, o inc. V do art. 5° da Constituição Federal garantiu o direito de 
resposta "proporcional ao agravo", de modo que o distanciamento temporal dessa 
primeira  manifestação  fulmina  essa  proporcionalidade  constitucionalmente 
garantida. 

Posto isso, conhecido o Agravo de Instrumento, rejeitada a preliminar, 
no mérito, dou-lhe provimento parcial para modificando, em parte, a Decisão 
Agravada,  determinar  o  retorno  da  matéria  jornalística  ao  sítio  eletrônico, 
mantendo, entretanto, o direito de resposta assegurado ao Agravado.

É o voto. 

Presidiu o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta  Quarta Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 02 de dezembro de 
2014,  conforme Certidão de julgamento, o Exmo. Des. João Alves da Silva,  dele 
também participando, além deste Relator, o Exmo. Dr. João Batista Barbosa (Juiz 
convocado para substituir o Exmo. Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho). 
Presente à sessão a Exma Procuradora de Justiça Dra. Marilene de Lima Campos de 
Carvalho.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


	AGRAVADO: Nabor Wanderley da Nóbrega Filho.

