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NOTA OFICIAL 

 

A Associação da Imprensa de Pernambuco denuncia o restabelecimento da 

censura através da decisão liminar do Des. Jovaldo Nunes Gomes, do Tribunal de 

Justiça de Pernambuco ao determinar a remoção de textos e proibir reportagens 

sobre o Restaurante Leite e seus proprietários, no Blog do jornalista Ricardo 

Antunes e em suas redes sociais.  

 

A AIP entende, sem entrar no mérito das denúncias vinculadas no Blog e redes 

sociais, que a liminar concedida pelo Desembargador ofende a Constituição e 

representa grave ameaça à liberdade de imprensa e ao Estado de Direito. 

 

A medida proferida pela Justiça representa também perigoso precedente ao 

exumar mecanismo de censura e controle da expressão do pensamento, 

ofendendo a Carta de 1988 que garante o livre acesso à informação e à 

circulação das ideias. 

 

A organização internacional Repórteres sem Fronteiras publicou no último mês de 

abril que o Brasil ocupa a 105ª posição, em uma lista de 180 países, no Ranking 

Mundial da Liberdade de Imprensa, estando na pior posição desde que 

o ranking começou a ser publicado, em 2002, principalmente em razão das 

tentativas de cerceamento pela Justiça.  

 

A AIP entende que as pessoas que se sentirem ofendidas pelo Blog dispõem de 

outros instrumentos legais para se socorrem das acusações a elas endereçadas, 

sem a necessidade de vivificar procedimentos de caráter autoritário que 

acreditávamos está sepultado com o fim do regime de 1964. 

 

AIP RELEMBRA OS FATOS: 

 

Proprietário do restaurante desde década de 1950, Armênio Dias, um português 

naturalizado brasileiro, comprou o restaurante falido, assumindo uma sociedade 

com seu irmão Amadeu, que morreu depois. No final dos anos 2000, Armênio 

fundou uma nova empresa no nome de duas de suas filhas Daniela Ferreira da 

Fonte e Silvana de Souza Ferreira, para gerir o negócio. Em 2016, requisitou 

formalmente a devolução do restaurante, pois não concordava com a forma de 

gestão das filhas, mas elas se recusaram. Isso fez com que Armênio movesse 

uma ação judicial para ter o restaurante de volta. As filhas negaram que estejam 

gerindo o restaurante de forma incorreta e que "tudo está em perfeito 

funcionamento". Em abril de 2019, Armênio, então com 88 anos, tornou o caso  
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público, afirmando que chegou a passar por exames psiquiátricos para impedir 

um possível pedido de interdição judicial por parte das filhas. 

 

 

Recife, 25 de maio de 2019 

 

 

DIRETÓRIA  

Associação da Imprensa de Pernambuco 

 


