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A TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO EGRÉGIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO.  

 

 

 

 

“Num país onde reina ostensivamente o dogma da 

soberania do povo, a censura não é apenas um perigo 

mas, ainda, um grande absurdo” (ALEXIS DE 

TOCQUEVILLE - Democracia na América). 

 

 

 

ENOCK CAVALCANTI DA SILVA, brasileiro, solteiro, jornalista, 

portador do RG nº. 1327255, inscrito no CPF/MF nº. 381971897-49, 

residente e domiciliado na Av. Mario Augusto Vieira nº 269, Morada do 

Ouro, Apto. 104-B, Cuiabá/MT, por intermédio de seu procurador que ao 

final assina, com endereço eletrônico e profissional inserto na referida 

procuração, o qual, em obediência à diretriz fixada no art. 287, caput, do CPC, 

indica-o para as intimações que se fizerem necessárias, vem, com o devido 

respeito a Vossa Excelência para, com fulcro art. art. 5º, inc. LXIX da 

Constituição Federal e Lei nº. 12.016/09, impetrar MANDADO DE 

SEGURANÇA com pedido de liminar, em face da decisão judicial 

inconstitucional da lavra da MMª JUÍZA DE DIREITO DO 2º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ, integrante deste Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado (LMS, art. 6º, caput), ora figurando como 

Autoridade Coatora (Lei nº 12.016/09, art. 6º, § 3º), cujo ato vergastado fora 

proferido nos autos do proc. nº. 1018789-49.2020.8.11.0001, e na condição de 
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litisconsorte passivo necessário tem-se a Senhora ROSELY CONCEIÇÃO 

DE ARRUDA FERRI, brasileira, solteira, portadora do CPF de n. 

102.806.261-34, e do RG de n. 00063800 SSP/MT, residente domiciliada na 

Rua Comandante Costa, Edifício Villa Real, n. 1.943, Apartamento 133, 

Bairro Centro Sul, CEP n. 78020-400, na cidade de Cuiabá-MT, como se verá 

na exposição fática e de direito abaixo aduzidas:  

 

 I – DOS FATOS: 

 

1.  A ofensa a direito líquido e certo do Impetrante é oriundo de ato 

judicial ordenado pela Juíza de Direito do Segundo Juizado Especial Cível 

da comarca de Cuiabá-MT, Dra. Maria Aparecida Ferreira Fago, 

processado nos autos do processo nº. 1018789-49.2020.8.11.0001 (doc. 01).  

 

2. Ao receber petição de ação de indenização por danos morais proposta 

por Rosely Conceição de Arruda Ferri, inaudita altera pars, deferiu medida 

liminar para que fosse retirado do site PaginadoE e página pessoal do 

Facebook, ambos pertencentes ao Impetrante, notícias referente às 

manifestações em favor do AI-5, Intervenção Militar Constitucional, 

fechamento do Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal.     

 

3.  As notícias veiculadas pelo Impetrante traziam como referência a 

jornalista e colunista social Rosely Conceição de Arruda, quem, segundo 

opinião do Impetrante, na contramão daquilo que a classe jornalística sempre 

defendeu, nisto, incluindo a liberdade de imprensa, verberava à frente do 

44º BIMTZ de Cuiabá-MT, juntamente com sua grei, gritos de intervenção 

militar constitucional, fechamento do Supremo Tribunal Federal e 

Congresso Nacional e a reedição de um novo AI-5.  
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4. Os manifestantes sob o manto da liberdade de expressão pulularam e 

destilaram sentimentos e expressões de aversão à Constituição e a 

Democracia ao argumento de chamamento da ordem pelas Forças Armadas.  

 

5. Obviamente, em meio à cena dantesca, Rosely Conceição de Arruda 

não iria passar despercebida e muito menos imune a crítica em razão de seu 

público e notório apoio as medidas extremadas. Não poderia passar 

despercebida porque Rosely Conceição de Arruda fez do seu ofício 

jornalístico noticiar a vida alheia em colunas sociais; e que, a partir 

deste episódio foi objeto de crítica levada a efeito pelo Impetrante em suas 

redes sociais e site jornalístico.  

 

6.  Assim, em razão deste episódio é que a MM. Juíza do Segundo 

Juizado Especial Cível decidiu, liminarmente, pela supressão da 

liberdade de expressão do Impetrante, imprimindo-lhe censura 

posterior para retirar as reportagens e críticas relativas à Rosely Conceição 

de Arruda, in verbis:   

 

DEFIRO, em parte, a tutela de urgencia antecipada, para determinar que as partes 

promovidas, na forma postulada: EFETUEM, no prazo maximo de 12 (doze) 

horas, a retirada da materia debatida na presente lide, de toda e qualquer midia 

eletronica que administrem, publicada em desfavor da parte autora, dantes 

especificada, ate o desfecho desta demanda ou ulteriores deliberacoes. Arbitro, para 

a hipotese de descumprimento da medida, multa fixa no importe de R$ 3.000,00 

(tres mil reais), razao do deferimento parcial. Citem-se. Intimem-se. Aguardese 

audiencia de conciliacao.  Cumpra-se, por meio de Oficial de Justica, ante a 

urgencia que o caso requer.  

Cuiaba, MT, data registrada no sistema.  

Maria Aparecida Ferreira Fago 

Juiza de Direito 



 

 

 

4 

 

7. Data Venia, Excelências, a decisão proferida diante da envergadura do 

direito fundamental suprimido mostra-se inusitada, incoerente, 

inconstitucional e, quiçá, teratológica, já que promoveu a tutela jurisdicional 

para suprimir a liberdade de expressão e de imprensa daquele que faz do seu 

ofício importante instrumento de defesa do Estado Democrático de 

Direito, tudo para favorecer àqueles que abusando da liberdade de 

expressão e manifestação estão semeando comportamentos 

antidemocráticos, contrários à Constituição Federal e à Democracia, criando 

um ambiente de neofascismo na vida política nacional.  

 

8. A decisão judicial que se denuncia neste writ contraria frontalmente os 

preceitos jurídicos delineados na ADPF-130 e ADI nº. 4.815, pois, impôs 

censura posterior sem demonstrar a mínima plausibilidade do ato de 

violência estatal perpetrado contra o Impetrante, de forma que a sua 

anulação é medida de rigor para reestabelecer a ordem constitucional nos 

autos do processo nº. 1018789-49.2020.8.11.0001, em trâmite perante o 

Segundo Juizado Especial Cível da comarca de Cuiabá–MT.       

 

II – DO CABIMENTO DO PRESENTE WRIT – DECISÃO 

INCONSTITUCIONAL – IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES 

INTERLOCUTÓRIAS NO AMBITO DO JUIZADO ESPECIAL: 

  

9. Longe de adentrar ao mérito da ação de indenização proposta por 

Rosely Conceição de Arruda, o provimento liminar deferido pela 

Autoridade Coatora, devido à impossibilidade de recorribilidade das decisões 

interlocutórias no âmbito do Juizado Especial, ante a sua flagrante 

inconstitucionalidade e contrariedade às disposições jurídicas hermenêuticas 

ditadas pela ADPF-130 e ADI nº. 4.815, pode ter seus efeitos coarctado pela 
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via estreita do Mandado de Segurança, de modo que não se sucede à previsão 

disposta no art. 5º, inc. II, da Lei 12.016/2009.  

 

10. Nesse diapasão, para melhor ilustrar a viabilidade da presente ação 

mandamental, o magistério de Hely Lopes Meirelles é oportuno, in verbis: 

 

A jurisprudência tem admitido a impetração de mandado de 

segurança contrato atos judiciais independentemente da interposição de 

recurso sem efeito suspensivo quando ocorre violação frontal de norma 

jurídica, por decisão teratológica, ou nos casos em que a impetração é de 

terceiro, que não foi parte no feito, embora devesse dele participar, usando o 

remédio heroico para evitar que sobre ele venham a incidir os efeitos da 

decisão proferida, não se aplicando no caso a Súmula 267 do STF. [ ... ] 

 

11. Também, por esse prisma é o entendimento de Gregório Assagra de 

Almeida, quando professa, verbo ad verbum: 

 

Todavia, o STJ e o STF (o que é seguido também pela jurisprudência geral 

de outros tribunais) admitem a impetração de mandado de segurança pela 

parte litigante, independentemente da interposição de recurso que 

eventualmente seja cabível, para impugnar atos jurisdicionais 

flagrantemente ilegais ou teratológicos [ ... ] 

 

12. A jurisprudência oriunda da Turma Recursal dos Juizados 

Especiais Cíveis do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

tem entendimento sólido quanto à possibilidade de conhecimento de 

Mandado de Segurança para acoimar decisões interlocutórias 

inconstitucionais, abusivas e/ou teratológicas. Citam-se como exemplos os 

processos: N.U 1000071-26.2018.8.11.9005, TURMA RECURSAL, 

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, 

Julgado em 12/04/2019, Publicado no DJE 17/04/2019; N.U 1000243-
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65.2018.8.11.9005, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO 

PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 01/04/2019, 

Publicado no DJE 02/04/2019.  

 

13. Em reforço, são as decisões monocráticas proferidas nos Mandados 

de Segurança nºs 1000294-76.2018.811.9005; 1002547-86.2018.8.11.0000; 

0010028-73.2015.811.9005, todos de relatoria do MM. Juiz Valmir Alaércio 

dos Santos. Outrossim, de relatoria do MM. Juiz Gonçalo Antunes de 

Barros Neto foram às decisões monocráticas proferidas nos Mandados de 

Segurança nº. 1000061-45.2019.8.11.9005, nº. 1000043-24.2019.8.11.9005 e 

nº. 1000011-19.2019.8.11.9005.   

 

14. Sendo assim, com base nos expedientes jurisprudenciais citados, não 

restam dúvidas quanto à possibilidade e cabimento do Mandado de 

Segurança.  

 

15. Ademais, diante da expressa invocação de precedentes quanto à 

matéria objeto desta ação mandamental, requer a Vossa Excelência digne se 

a seguir os precedentes ou se manifestar como elemento essencial da 

sentença se existe distinção ou superação em relação ao mencionado 

precedente, e em que termo se faz presente tal distinção ou superação, 

conforme disposição normativa elencada no artigo 489, inciso VI, do Código 

de Processo Civil.  

 

III – DO DIREITO:  

 

a) Precedentes jurídicos e hermenêuticos ditados na ADPF-130 e 

ADI nº. 4.815: Prevalência da liberdade de expressão. 

Inexistência de previsão legal a censura.  
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16. A Constituição Federal de 1988 alçou a liberdade de expressão, nas suas 

várias acepções, à categoria de Direito Fundamental, e, por isso, 

merecedora de especial proteção do Estado. Também, a Constituição alçou 

a proteção dos direitos da personalidade como direito fundamental de 

primeira hora, merecedor, portanto, de especial proteção do Estado.   

 

17. O caso apresentado retrata o aparente conflito entre a liberdade de 

expressão e a proteção dos direitos da personalidade. O direito fundamental de 

informar, expressar, manifestar, opinar e irradiar versus o direito de proteção 

da honra, da dignidade, privacidade e intimidade.   

 

18. Pois bem! As reportagens publicadas e a opinião crítica levada a 

efeito pelo Impetrante estão no atualíssimo contexto político e social em 

que parcela da sociedade brasileira, inspirada em sentimentos não 

curados, vocifera o desejo sádico de ter o controle da vida pública e política 

da Nação liderada pelos militares.  
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 IMAGEM DE Rosely Conceição de Arruda, publicada no sítio 

eletrônico: https://www.olharjuridico.com.br/noticias/exibir.asp?id=43107&noticia=oab-

mt-repudia-manifestacao-que-pediu-intervencao-militar-e-novo-ai-5&edicao=1 

  

19. Deturpando o conceito do direito a livre expressão, esses 

manifestantes, contrariando, inclusive, as recomendações de contenção 

à propagação da COVID 19, carrearam em 19 de abril de 2020, à frente 

do 44º BIMTZ e pelas avenidas de Cuiabá-MT, atos atentatórios aos 

postulados do Estado Democrático de Direito, v.g, fechamento do 

Congresso Nacional, intervenção militar “constitucional”, decretação de 

um novo AI-5, prisão de ministros e o fechamento do Supremo Tribunal 

Federal.  

 

20. Catapultados por um exército de robôs que disseminam de forma 

sistemática e ilegal as odiosas fakenews, essa grei pulverizou com tamanha 

energia tais bestialidades antidemocráticas, tudo sem qualquer forma de 

censura, que levaram, finalmente, o Supremo Tribunal Federal, por meio 

de ação liderada pelo Ministro Alexandre de Moraes, a tomar medidas 

concretas destinadas a proteger a dignidade do sistema de 

justiça nacional, fiador da Democracia.  

 

21. Conforme noticiado pela imprensa livre, as consequências jurídicas 

produzidas por essas manifestações de defenestração do Supremo 

Tribunal Federal e ameaças aos seus onze Ministros, perpassaram desde a 

decretação de prisão temporária da “ativista” Sara Winter, até a quebra de 

sigilo fiscal e bancário de alguns Deputados Federais que apoiam essas 

insanidades.  
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22. Por aqui, sobre a manifestação do dia 19 de abril de 2020, em 

Cuiabá-MT, e que foi objeto das reportagens e críticas do Impetrante, a 

Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Mato Grosso, exarou nota 

de repúdio às ideias defendidas por essa grei, in verbis: 

 

"Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes 

eleitos ou diretamente". Assim estabelece o parágrafo único do primeiro 

artigo da Constituição da República. O Estado Democrático Brasileiro, 

estabelecido na primeira linha da Carta Magna, norteando todos os pilares 

da nação é representado por três poderes independentes e harmônicos.  

O poder emanado do povo é exercido, de forma representativa, por escolha 

em voto soberano e universal, de representantes para os cargos nos 

Poderes Executivo e Legislativo, sendo neste segundo concentrada a 

representatividade difusa, sendo o pluralismo político um dos fundamentos 

da República Federativa do Brasil destacado no artigo 1º da Constituição 

Federal. A Lei 8.906/94, elaborada, sancionada, aprovada e submetida ao 

controle de constitucionalidade de todos os poderes do Brasil determina, 

no inciso I do seu artigo 44, que é finalidade da Ordem dos Advogados do 

Brasil defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado Democrático de 

Direito, os direitos humanos e a justiça social. Portanto, diante de seu 

dever legal, a Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Mato Grosso 

(OAB-MT) reitera que trabalha de forma permanente e intransigente em 

defesa da Constituição e seus preceitos. Acima de qualquer dever legal, 

está ainda a consciência cidadã que faz da Ordem, em todo seu histórico 

de luta pelas liberdades individuais e garantias sociais, representante da 

sociedade civil organizada, colocando-se, assim, vigilante contra qualquer 

ato atentatório à quaisquer dos princípios fundamentais do Estado 

Democrático de Direito. Por mais excepcional e delicado que seja o 

momento vivenciado em todo o mundo em razão da pandemia provocada 

pelo coronavírus, as adversidades não nos permitem esquecer um dos 

momentos mais sombrios de nossa história recente, quando direitos foram 

brutalmente cassados de cada cidadã e cidadão brasileiro. Pelo contrário, a 

situação excepcional nos exige um Estado fortalecido, onde a sociedade 
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tenha a garantia de exercer seu poder, com direitos respeitados e 

assegurados. É inaceitável e inadmissível, portanto, ainda que por meio de 

manifestação de parte da população, o afastamento de qualquer preceito 

constitucional e democrático, o que nos faz repudiar veementemente 

qualquer menção ao Ato Institucional 5 (AI-5), dissolução de poderes 

constituídos e cerceamento de direitos e liberdades individuais.      

 

23. Referida nota de repúdio além de ser pertinente, ilustra o quão 

abominável é o comportamento daqueles que se expõem publicamente a 

defender ideais e ações antidemocráticas. 

 

24. E é nesta seara que sucedeu a reportagem e a crítica do Impetrante à 

manifestante Rosely Conceição Arruda, que ocupa espaço no jornalismo 

local angariando bônus, porém, arrostando o ônus do ofício. O que 

justificou a ácida crítica e a expressão utilizada pelo Impetrante é a posição 

profissional da manifestante, que, contrariando a essência dos postulados 

do bom jornalismo, ataca a democracia e, consequentemente, a liberdade 

de imprensa ao desfilar pelas ruas fazendo coro ao AI-5.   

 

25. Um verdadeiro contrassenso! Porém, mesmo assim, sobreveio 

decisão da Autoridade Coatora determinando que o Impetrante retirasse de 

suas páginas de informação, a reportagem e a opinião dita como ofensa pela 

manifestante Rosely Conceição de Arruda.  

 

26. Por ordem judicial anômala realizou-se censura posterior, 

suprimindo direito fundamental de relevante sensibilidade não só para o 

Impetrante, mas, para toda a sociedade.   
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27. É decisão anômala porque sua fundamentação além de carecer de 

previsão legal não se amolda aos preceitos jurídicos e hermenêuticos ditados 

na ADPF-130 e ADI nº. 4.815, cujos efeitos erga omnes devem ser 

respeitados.    

 

28. De largada, a ADPF nº 130 ditou que diante de eventual e aparente 

conflito entre a liberdade de expressão e os direitos da 

personalidade, deve-se pautar pela precedência da liberdade de expressão, 

nisto incluindo suas várias acepções.  

 

“(...)PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE 

BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS 

DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE 

IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, 

INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO 

PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO 

BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O 

DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES 

PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS 

CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE 

IMPRENSA. (...) (Trecho da ementa ADPF – 130) (g.n) 

 

 29. A precedência do bloco dos direitos que dão significado à liberdade 

de imprensa se justifica porque não há Democracia sem o exercício da livre 

imprensa, do direito de falar e dizer o que quer que seja, sem que seja 

submetido à censura prévia ou posterior, como fez a Autoridade 

Coatora por meio de sua decisão judicial.   

 

30.  A propósito, in verbis: 
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“(...) Requinte de proteção que bem espelha a proposição de que a 

imprensa é o espaço institucional que melhor se disponibiliza para o 

uso articulado do pensamento e do sentimento humanos como 

fatores de defesa e promoção do indivíduo, tanto quanto da 

organização do Estado e da sociedade. Plus protecional que ainda 

se explica pela anterior consideração de que é pelos mais altos e 

largos portais da imprensa que a democracia vê os seus mais 

excelsos conteúdos descerem dos colmos olímpicos da pura 

abstratividade para penetrar fundo na carne do real. Dando-se que a 

recíproca é verdadeira: quanto mais a democracia é servida pela 

imprensa, mais a imprensa é servida pela democracia. Como nos 

versos do poeta santista Vicente de Carvalho, uma diz para a outra, 

solene e agradecidamente, "Eu sou quem sou por serdes vós quem 

sois".  (trecho do voto do Min. Carlos Ayres Brito na ADPF-130) (...)” 

 

31. No mesmo sentido, no julgamento da ADI nº. 4.815, de relatoria da 

Ministra Carmem Lúcia, em que houve extenso debate sobre o direito a 

intimidade e privacidade versus a liberdade de expressão, decidiu-se que a 

Constituição Federal não ampara censura prévia ou posterior para 

biografias, pontificando que não há espaço no Estado Democrático de 

Direito para ablação à liberdade de manifestação! 

 

3. A Constituição do Brasil proíbe qualquer 

censura. O exercício do direito à liberdade de 

expressão não pode ser cerceada pelo Estado ou 

por particular. (trecho da ementa da ADI 4.815  

 

32. A propósito trago a baila fortíssimo argumento levado a efeito pela 

Ministra Carmem Lúcia no seu voto condutor, in verbis: 
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A censura é, com frequência, lembrada em relação ao ilegítimo e perverso 

atua ilegítimo do Estado. Prática comum em regimes autoritários ou 

totalitários, não é, contudo, exclusividade do Estado. Mas a censura 

permeia as relações sociais, propaga-se nas circunstâncias próprias da vida. 

A censura recorta a história, reinventa o experimentado, pessoal ou 

coletivamente, omite fatos que poderiam explicitar a vida de pessoa ou de 

povo em diferentes momentos e locais. Censura é repressão e opressão. 

Restringe a informação, limita o acesso ao 

conhecimento, obstrui o livre expressar o pensado 

e o sentido. Democracia deveria escrever censura 

com s em seu início: semsura.... (Cármen Lúcia, ADI 4815) 

 

33. Assim, tão certo quanto o raiar do novo dia, depois do julgamento da 

ADPF-130 e ADI 4815 é inadmissível processar e dar prosperidade a 

decisões que imponham censura, sem que isso traduza na impossibilidade 

de responsabilizar o emissor da reportagem e da crítica jornalística. Isso 

porque, aquele que eventualmente foi ofendido tem a disposição 

mecanismo jurídico para promover a responsabilização do “agressor”, 

conforme direito estabelecido na Constituição Federal, em seu artigo 5º, 

inciso V, in verbis: 

 

“é assegurado o direito de resposta, proporcional ao 

agravo, além da indenização por dano material, moral ou à 

imagem;”  

 

34. O direito de resposta, a retificação da reportagem, a indenização 

proporcional ao eventual dano, ou mesmo a promoção da 

responsabilidade penal, por meio de tipos próprios – calúnia, injúria 
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e difamação –, são exemplos concretos de ação e resposta judicial para 

que se promova a responsabilização daquele que abusa ou abusou do 

sagrado direito à liberdade de expressão, jamais a imposição de CENSURA.  

 

35. O que não é aplicável e aceitável na hermenêutica constitucional é a 

censura posterior, conforme decidiu a Autoridade Coatora. Aliás, decidiu-

se sem qualquer base normativa, afinal não há previsão legal na ordem 

jurídica pátria de se levar a efeito a supressão, a ablação do direito a 

liberdade de imprensa e/ou manifestação. 

 

36. Em arremate, in verbis:  

 

Há o risco de abusos. Não apenas no dizer, mas também no 

escrever. Vida é experiência de riscos. Riscos há sempre e em tudo 

e para tudo. Mas o direito preconiza formas de serem reparados os 

abusos, por indenização a ser fixada segundo o que se tenha 

demonstrado como dano. O mais é censura. E censura é 

forma de “calar a boca”. Pior: calar a Constituição, 

amordaçar a liberdade, para se viver o faz de conta, 

deixar-se de ver o que ocorreu. (Trecho do voto da Min. 

Carmem Lúcia na ADI nº. 4.815) 

 

b)  Similitude fática com a Reclamação Constitucional nº. 

22.328/RJ: critérios objetivos para a solução do caso.   

 

37. O caso em análise guarda similitude fática com a Reclamação 

Constitucional nº. 22.328/RJ, de Relatoria do Ministro Luís Roberto 

Barroso, e por isso retrata hipótese de aplicação de igual solução. Nesse 
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sentido, conforme relatado nas palavras do próprio relator, o referido caso 

cuida-se de reclamação, com pedido liminar, contra decisão 

proferida em 26.05.2015, pela 7ª Vara Cível da Comarca do Rio 

de Janeiro/RJ, que determinou que a parte reclamante 

retirasse, de seu sítio eletrônico, matéria referente ao 

reclamado, publicada em 05.06.2013, por entender que restou 

induvidosa a ofensa à sua honra e à sua dignidade.  

 

38. A controvérsia aportou a Suprema Corte porque a Reclamante alegou, 

em síntese, que teria sido violada a autoridade do acórdão proferido pelo Supremo 

Tribunal Federal na ADPF 130 (Rel. Min. Ayres Britto), que declarou a não recepção 

da “Lei de Imprensa” (Lei nº 5.250/1967) pela Constituição de 1988.  

 

39. Como se observa, o caso retratado espelha a similitude fática do writ 

em judice, pois, Rosely Conceição de Arruda, além de ter conseguido 

ordem judicial liminar para retirar matéria jornalística e opinião acerca da 

manifestação em que participou, pugna pela reparação pelos danos morais 

sofridos.  

 

40. Pois bem! Na resolução da Reclamação Constitucional em testilha, o 

Ministro Luís Roberto Barroso, de largada, ponderou o seguinte, in verbis: 

 

“(...) A Carta de 88 incorporou um sistema de proteção reforçado às 

liberdades de expressão, informação e imprensa, reconhecendo uma 

prioridade prima facie destas liberdades públicas na colisão com outros 

interesses juridicamente tutelados, inclusive com os direitos da 

personalidade. Assim, embora não haja hierarquia entre direitos 

fundamentais, tais liberdades possuem uma posição preferencial 

(preferred position), o que significa dizer que seu afastamento é 
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excepcional, e o ônus argumentativo é de quem sustenta o direito oposto. 

Consequentemente, deve haver forte suspeição e necessidade de escrutínio 

rigoroso de todas as medidas restritivas de liberdade de expressão. (...)” 

(g.n) 

 

41. Como se observa, seguindo a linha de entendimento da ADPF nº. 

130, o Ministro ressaltou a importância de se preservar a liberdade de 

expressão como fundamento basilar do Estado Democrático de Direito, 

de maneira tal que qualquer ato judicial que suprima esse direito fundamental 

deve ser a última medida aplicável e, portanto, deve ser arduamente 

fundamentada pela Autoridade Judicial. 

 

42. Nessa senda, o Ministro Barroso ponderando os valores 

fundamentais em conflito, liberdade de expressão e os direitos da 

personalidade, norteou sua decisão com base em oito critérios de 

valoração e consequente resolução, in verbis: 

 

(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) 

preferência por sanções a posteriori, que não envolvam a 

proibição prévia da divulgação. 

   

43. Respectivos critérios foram pautados para dar fundamento à 

conclusão de que a decisão reclamada, ou seja, aquela que impôs a censura 
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posterior, não é cabível. Vale dizer, a censura posterior não era 

legítima.  

 

44. Com efeito, valendo-se desses critérios para demonstrar a 

inconstitucionalidade da decisão proferida pela Autoridade Coatora e a 

pertinência do direito líquido e certo do Impetrante, passa-se a seguinte 

formulação, in verbis:   

 

i) veracidade do fato: os fatos que deram fundamento a 

reportagem e a opinião do Impetrante são verdadeiros, sendo 

um episódio, inclusive, repudiado pela OAB-MT; 

 

ii)   licitude do meio empregado na obtenção da 

informação: o fato noticiado foi público e notório, com ampla 

divulgação nas redes sociais, e passeata pelas principais 

avenidas de Cuiabá-MT; 

 

iii)  personalidade pública ou privada da pessoa objeto 

da notícia: conforme alegado na própria petição inicial, cuida-

se de jornalista e autora de colunas sociais em Jornais de 

destaque no Estado há vários anos. Vale dizer é pessoa que 

faz do seu ofício falar de coisas públicas, da vida alheia, da 

vida social de Cuiabá-MT e Mato Grosso, de modo que é 

pessoa afeta e acostumada à exposição pública. 

  

iv) local do fato: o local do fato se deu em via pública, a 

exposição de milhares de pessoas, inclusive, com o apoio de 

amplo marketing digital nas redes sociais. Em suma, o fato 
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noticiado não se deu no ambiente privado ou íntimo de Rosely 

Conceição Arruda. 

 

v)  natureza do fato: cuida-se de fatos relativos a 

defenestração da Democracia, do Congresso Nacional e do 

Supremo Tribunal Federal, uma verdadeira ode a barbárie 

civilizatória;   

 

vi) configurada a existência de interesse público na 

divulgação em tese: há existência plena do interesse público 

em noticiar, repudiar e emitir juízo negativo as manifestações 

atentatórias a Democracia e ao Estado Democrático de Direito, 

com horripilante ideias neofacistas; 

    

vii)  caracterizada a existência de interesse público na 

divulgação de fatos relacionados com a atuação de órgãos 

públicos, é presumível o interesse publico em noticiar fatos 

verdadeiros, mormente aqueles que se destinam ao fechamento 

do Supremo Tribunal Federal e decretação de um novo AI-5; 

 

viii)  preferência por sanções a posteriori, que não 

envolvam a proibição prévia da divulgação: muito embora 

os fatos reportados pelo Impetrante datarem de 19 de abril de 

2020, somente em 26 de maio é que a petição de indenização 

estava em condições de ser analisada pela Autoridade Coatora, 

ou seja, depois de ter sido veiculada e, inclusive, esgotado o 

debate nas redes sociais é que houve irresignação. Nessa 

realidade, não é recomendável a censura posterior, sobretudo 

porque aquele que foi supostamente ofendido tem a sua 
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disposição mecanismos de reparação cível e penal, 

que devem ser utilizados, sem que haja a ablação 

de um direito fundamental. O caso reclama após 

exauriente cognição julgamento justo e não a supressão tout court 

do direito fundamental do Impetrante.  

 

45. Diante do exposto, verifica-se que o ato judicial coator praticado 

pelo Juízo do Segundo Juizado Especial Cível da comarca de Cuiabá-MT 

afrontou os fundamentos da ratio decidendi da Reclamação 22.328/RJ, pois 

se despediu da excepcionalidade de qualquer forma de censura, e 

desconsiderou por completo o direito fundamental do Impetrante a 

margem de, preferencialmente, valer-se da retificação e, após o devido 

processo legal, o direito a indenização, tudo para determinar a censura 

posterior, violando, incisivamente a Constituição Federal.  

  

46. Por fim, em recente julgado – 23/04/2019 –, o raciocínio da 

Reclamação número 22.328/RJ foi convalidado pela Reclamação 

15243/RJ, de relatoria do Ministro Celso de Mello, cuja ementa é a seguinte, 

in verbis: 

 

RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À 

AUTORIDADE DO JULGAMENTO PLENÁRIO DA ADPF 130/DF 

– EFICÁCIA VINCULANTE DESSA DECISÃO DO SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL – POSSIBILIDADE DE CONTROLE, 

MEDIANTE RECLAMAÇÃO, DE ATOS QUE TENHAM 

TRANSGREDIDO TAL JULGAMENTO – LEGITIMIDADE ATIVA 

DE TERCEIROS QUE NÃO INTERVIERAM NO PROCESSO DE 

FISCALIZAÇÃO NORMATIVA ABSTRATA – LIBERDADE DE 

EXPRESSÃO – JORNALISMO DIGITAL (“BLOG”) – PROTEÇÃO 

CONSTITUCIONAL – DIREITO DE INFORMAR: 
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PRERROGATIVA FUNDAMENTAL QUE SE COMPREENDE NA 

LIBERDADE CONSTITUCIONAL DE MANIFESTAÇÃO DO 

PENSAMENTO E DE COMUNICAÇÃO – A DECLARAÇÃO DE 

CHAPULTEPEC (1994) – JORNALISTAS – DIREITO DE CRÍTICA – 

PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL CUJO SUPORTE 

LEGITIMADOR REPOUSA NO PLURALISMO POLÍTICO (CF, 

ART. 1º, V), QUE REPRESENTA UM DOS FUNDAMENTOS 

INERENTES AO REGIME DEMOCRÁTICO – O EXERCÍCIO DO 

DIREITO DE CRÍTICA INSPIRADO POR RAZÕES DE 

INTERESSE PÚBLICO: UMA PRÁTICA INESTIMÁVEL DE 

LIBERDADE A SER PRESERVADA CONTRA ENSAIOS 

AUTORITÁRIOS DE REPRESSÃO PENAL E/OU CIVIL – A 

CRÍTICA JORNALÍSTICA E AS FIGURAS PÚBLICAS – A ARENA 

POLÍTICA: UM ESPAÇO DE DISSENSO POR EXCELÊNCIA (RTJ 

200/277, Rel. Min. CELSO DE MELLO) – INADMISSIBILIDADE DE 

CENSURA ESTATAL, INCLUSIVE DAQUELA IMPOSTA, PELO 

PODER JUDICIÁRIO, À LIBERDADE DE EXPRESSÃO, NESTA 

COMPREENDIDA A LIBERDADE DE INFORMAÇÃO 

JORNALÍSTICA E DE CRÍTICA – TEMA EFETIVAMENTE 

VERSADO NA ADPF 130/DF, CUJO JULGAMENTO FOI 

INVOCADO, DE MODO INTEIRAMENTE PERTINENTE, COMO 

PARÂMETRO DE CONFRONTO – RECURSO DE AGRAVO 

IMPROVIDO. – A liberdade de imprensa, qualificada por sua natureza 

essencialmente constitucional, assegura aos profissionais de comunicação 

social, inclusive àqueles que praticam o jornalismo digital, o direito de 

opinar, de criticar (ainda que de modo veemente), de buscar, de receber e 

de transmitir informações e ideias por quaisquer meios, ressalvada, no 

entanto, a possibilidade de intervenção judicial – necessariamente “a 

posteriori” – nos casos em que se registrar prática abusiva dessa 

prerrogativa de ordem jurídica, inocorrente na espécie, resguardado, 

sempre, o sigilo da fonte quando, a critério do próprio jornalista, este 

assim o julgar necessário ao seu exercício profissional. Precedentes. – Não 

há pessoas nem sociedades livres sem liberdade de manifestação do 

pensamento e de imprensa cujo exercício – por não constituir concessão 
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do Estado – configura direito inalienável e privilégio inestimável de todos 

os cidadãos. “Uma imprensa livre é condição fundamental para que as 

sociedades resolvam seus conflitos, promovam o bem-estar e protejam sua 

liberdade” (Declaração de Chapultepec). – A prerrogativa do jornalista de 

preservar o sigilo da fonte (e de não sofrer qualquer sanção, direta ou 

indireta, em razão da prática legítima dessa franquia outorgada pela 

própria Constituição da República), oponível, por isso mesmo, a qualquer 

pessoa, inclusive aos agentes, autoridades e órgãos do Estado, qualifica-se 

como verdadeira garantia institucional destinada a assegurar o exercício do 

direito fundamental de livremente buscar e transmitir informações. 

Doutrina. Precedentes (Inq 870/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO – Rcl 

21.504-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO). – A crítica que os meios 

de comunicação social e as redes digitais dirigem às pessoas públicas, por 

mais dura e veemente que possa ser, deixa de sofrer, quanto ao seu 

concreto exercício, as limitações externas que ordinariamente resultam dos 

direitos de personalidade. – Não induz responsabilidade civil, nem 

autoriza a imposição de multa cominatória ou “astreinte” (Rcl 11.292-

MC/SP, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – Rcl 16.434/ES, Rel. Min. 

ROSA WEBER – Rcl 18.638/CE, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – 

Rcl 20.985/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), a publicação de 

matéria jornalística cujo conteúdo divulgue observações em caráter 

mordaz ou irônico ou, então, veicule opiniões em tom de crítica severa, 

dura ou, até, impiedosa, ainda mais se a pessoa a quem tais observações 

forem dirigidas ostentar a condição de figura pública – investida, ou não, 

de autoridade governamental –, pois, em tal contexto, a liberdade de 

crítica qualifica-se como verdadeira excludente anímica, apta a afastar o 

intuito doloso de ofender. Jurisprudência. Doutrina. – O Supremo 

Tribunal Federal tem destacado, de modo singular, em seu magistério 

jurisprudencial, a necessidade de preservar-se a prática da liberdade de 

informação, resguardando-se, inclusive, o exercício do direito de crítica 

que dela emana, por tratar-se de prerrogativa essencial que se qualifica 

como um dos suportes axiológicos que conferem legitimação material à 

própria concepção do regime democrático. – Mostra-se incompatível com 

o pluralismo de ideias, que legitima a divergência de opiniões, a visão 
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daqueles que pretendem negar aos meios de comunicação social (e aos 

seus profissionais) o direito de buscar e de interpretar as informações, 

bem assim a prerrogativa de expender as críticas pertinentes. Arbitrária, 

desse modo, e inconciliável com a proteção constitucional da informação a 

repressão, ainda que civil, à crítica jornalística, pois o Estado – inclusive 

seus Juízes e Tribunais – não dispõe de poder algum sobre a palavra, sobre 

as ideias e sobre as convicções manifestadas pelos profissionais da 

Imprensa. Precedentes do Supremo Tribunal Federal (AI 705.630-

AgR/SC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.). Jurisprudência comparada 

(Corte Europeia de Direitos Humanos e Tribunal Constitucional 

Espanhol). 

(Rcl 15243 AgR, Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, 

julgado em 23/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-221 DIVULG 

10-10-2019 PUBLIC 11-10-2019) 

 

IV – DA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA: 

 

47. Na conformidade da legislação processual vigente, a tutela de urgência 

prevista no artigo 300, do Código de Processo Civil, e o artigo 7º, inciso III, 

da Lei 12.016/2009, são mecanismos normativos plenamente aplicáveis ao 

caso para o fim de antecipar os efeitos colimados nesta ação mandamental, 

que é suspender os efeitos da decisão interlocutória que suprimiu direito 

fundamental do Impetrante. 

   

48. Para tanto, a probabilidade do direito1 invocado pelo Impetrante 

para, em sede de cognição sumária suspender os efeitos do ato judicial 

coator, residem nos seguintes fundamentos: 

 

                                                           
1  “A probabilidade do direito deve estar evidenciada por prova suficiente, de forma que possa levar o juiz a acreditar que a parte é 

titular do direito material disputado” (Curso Didático de Direito Processual Civil; EdpídioDonizetti; pág. 469).  
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Primeiro fundamento: A interpretação sistematizada do artigo 5º, 

inciso IV, IX e XIV e artigo 220, §1º e 2º, da Constituição Federal 

asseguram a plenitude e a proeminência da Liberdade de Expressão em 

suas várias acepções;  

 

Segundo fundamento: Os preceitos jurídicos de eficácia erga omnes 

oriundos da ADPF -130 preconizaram a prevalência do bloco dos 

direitos fundamentais inerentes a Liberdade de Expressão sobre o 

bloco dos direitos fundamentais inerentes a personalidade, não 

permitindo, pois, a sua ablação ou supressão em detrimento do direito 

de manifestar, opinar, reportar ou expressar! 

    

Terceiro fundamento: Os preceitos jurídicos de eficácia erga omnes 

oriundos da ADI 4.815 concluíram pela inexistência de previsão legal a 

amparo constitucional para a promoção judicial e/ou administrativa de 

qualquer forma de censura, anterior ou posterior. 

  

Quarto fundamento: A Reclamação Constitucional nº. 22.328/RJ 

sedimentou o entendimento de que a medida própria, por excelência, 

para a reparação de eventuais danos morais ou materiais é aquela a 

posteriori, mediante indenização ou direito de resposta, nos termos do 

art. 5º, inciso V, da Constituição Federal, jamais a censura posterior! 

  

49. No que se refere à ineficácia ou demora2, na prestação jurisdicional, 

também, tal requisito resta plenamente perceptível da cognição sumária 

                                                           
2 “o perigo de dano ou o risco de que a não concessão da medida acarretará à utilidade do processo , trata-se de requisito que pode ser 

definido como o fundado receio de que o direito afirmado pela parte, cuja existência é apenas provável, sofra dano irreparável ou de difícil 

reparação”. ((Curso Didático de Direito Processual Civil; EdpídioDonizetti; pág. 470). 
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pertinente a essa fase, pois o Impetrante está sofrendo censura de duas 

ordens:  

 

a) a censura posterior com a retirada das reportagens determinadas pela 

Autoridade Coatora;  

 

b) a censura prévia com a abstenção de emissão de valoração pessoal 

atinente a grei que insistentemente manifestam desapreço a Democracia 

ao reivindicarem o fechamento do Congresso Nacional, do Supremo 

Tribunal Federal, decretação de AI-5 e etc.   

 

50. Por sua vez, a título de argumentação, se a tutela de urgência aqui 

pleiteada for deferida não há qualquer risco de irreversibilidade de seus 

efeitos, já que não são satisfativos ou exaurientes da jurisdição. Vale dizer, se 

revogada não acarretará nenhum dano ao particular, mormente porque restará 

resguardado eventual direito a indenização.  

 

51. Portanto, Excelência, demonstrada a flagrante inconstitucionalidade 

da decisão judicial que censurou o Impetrante, a tutela provisória e 

acautelatória aqui objetivada deve sustar de plano os efeitos do ato lesivo ao 

direito fundamental à liberdade de expressão.  

                                    

V - DOS PEDIDOS:  

 

52. Diante de todo exposto, requer a Vossa Excelência digne se de 

receber e processar na forma da Lei de regência, o presente Mandado de 

Segurança destinado a assegurar direito líquido e certo do Impetrante a fruir 

direito fundamental à Liberdade de Expressão que foi suprimido por decisão 

judicial proferida pelo Juízo do Segundo Juizado Especial Cível da comarca 

de Cuiabá-MT, nos autos de nº. 1018789-49.2020.8.11.0001. 
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53. Uma vez recebido e processado o presente mandamus, requer a Vossa 

Excelência digne se de apreciar a tutela de urgência e deferir provimento 

liminar inaudita altera pars para suspender os efeitos da decisão interlocutória 

proferida pelo Juízo do Segundo Juizado Especial Cível da comarca de 

Cuiabá-MT, nos autos da ação nº. 1018789-49.2020.8.11.0001, até o 

julgamento do mérito.  

 

55. No mérito, ante a caracterização do ato judicial coator como 

flagrantemente inconstitucional, requer a concessão da segurança para anular 

o ato judicial coator praticado pelo Juízo do Segundo Juizado Especial Cível 

da comarca de Cuiabá–MT de deferimento de tutela antecipada de urgência 

nos autos do processo número 1018789-49.2020.8.11.0001, com 

fundamento no artigo 1º da Lei n.º 12.016/2009, e nos preceitos jurídicos 

ditados pela ADPF-130, ADI nº. 4.815 e Reclamação nº. 22.328/RJ, todos 

julgados pelo Supremo Tribunal Federal, cujos efeitos decisórios são erga 

omnes.    

 

55. Diante da expressa invocação de precedentes quanto à matéria objeto 

desta constitucional, requer a Vossa Excelência digne se de seguir os 

respectivos precedentes ou se manifestar como elemento essencial da 

sentença se existe distinção ou superação em relação aos mencionados 

precedentes e em que termo se faz presente tal distinção ou superação, 

conforme preceito entabulado no artigo 489, inciso VI, do Código de 

Processo Civil.     

 

56. Requer a expedição de notificação à Autoridade Coatora para que 

apresente no prazo legal às informações pertinentes para que se promova o 
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bom julgamento do presente mandamus, conforme preconiza o artigo 7º, 

inciso I, da Lei 12.016/2009.  

 

57. Requer a expedição de notificação ao ilustre representante do 

Ministério Público para, caso haja interesse público em tela, manifestar  

sobre a matéria tratada, consoante o artigo 12 da Lei n.º 12.016/2009. 

  

58. Requer seja ordenada a citação da litisconsorte passiva qualificada no 

preâmbulo desta ação constitucional para, querendo se manifestar, apresente 

suas considerações no prazo legal.  

 

59. Requer, por fim, o processamento do feito com prioridade, nos 

termos do artigo 20 da Lei n.º 12.016/2009.  

 Dá-se a causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).  

 Nestes termos,  

 P. Deferimento.    

 Cuiabá–MT, 23 de junho de 2020.   

 

 

 DIOGO PEIXOTO BOTELHO 

 OAB/MT nº. 15.172 

 


