
O Estado de S. Paulo continua impedido 
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Na semana em que o AI-5 completou 41 anos o STF (Supremo Tribunal Federal) arquivou a 
reclamação proposta pelo Estadão contra a proibição da publicação de reportagens sobre a 
Operação Boi Barrica. A operação da Polícia Federal investiga Fernando Macieira Sarney, filho 
do presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), e o processo corre em segredo de Justiça. A 
proibição da publicação foi imposta ao jornal pelo TJ-DFT (Tribunal de Justiça do Distrito 
Federal e Territórios) e com a decisão do STF continua valendo. Nesta segunda-feira (14), o 
jornal completa 136 dias de censura. 
 
O ministro Cezar Peluso, relator da reclamação, votou pela extinção do processo movido pelo 
Estadão no STF porque não concordou com o argumento da defesa de que a decisão do TJ- 
DFT vai contra a do Supremo que declarou a inconstitucionalidade da Lei de Imprensa. Outros 
cinco ministros concordaram com o argumento. "O STF formalmente não entrou no mérito da 
censura, mas usaram argumentos técnicos. Não é que voltamos para trás, mas continuamos 
no mesmo pé em que estávamos", disse Ricardo Gandour, diretor de conteúdo do Grupo 
Estado. Para ele, o que mais preocupa é a visão da Justiça sobre o caso. "Nas discussões em 
torno do voto ficou a sensação de que o STF não considera a liberdade de imprensa um direito 
absoluto e ele tem de ser", completou. 
 
O ministro Carlos Ayres Britto foi o primeiro a votar a favor do Estadão por achar que há, sim, 
relação entre a decisão do TJ-DFT e o julgamento da ADPF 130. "Nenhuma lei conterá 
dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em 
qualquer veículo de comunicação social. O tamanho da liberdade de imprensa não pode ser 
medido pela trena da lei", disse Britto. Outros dois ministros votaram a favor do Estadão, mas 
foram vencidos pela maioria. 
 
Com a decisão da semana passada do STF, o Estadão terá de aguardar o julgamento na 
Justiça Federal do Maranhão. 
 
Em novembro deste ano, o propmark convidou sete agências para criar anúncios em protesto 
à censura ao Estadão. Leo Burnett, Ogilvy, Neogama/BBH, Lew'Lara/TBWA, Fischer+Fala!, 
Borghierh/Lowe e Y&R participaram do protesto. 
 
HISTÓRICO 
 
Em julho deste ano, o desembargador Dácio Vieira, do TJ-DFT (Tribunal de Justiça do Distrito 
Federal e Territórios) acatou o recurso judicial apresentado pelo filho do senador José Sarney 
(PMDB-AP), Fernando Sarney, proibindo a publicação das reportagens. 
 
Pouco mais de um mês depois, o desembargador foi declarado suspeito para decidir sobre o 
caso, já que é amigo da família Sarney. Mesmo assim a censura prévia permaneceu. Em 
outubro, o caso voltou para a Justiça Federal do Maranhão, onde havia sido iniciado, porque 
TJ-DF considera que não é competente para julgar o assunto. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 14 dez. 2009, p. 34.  


