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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
GABINETE DA JECC Corrente Sede DA COMARCA DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE, s/n, BAIRRO NOVA CORRENTE, CORRENTE
- PI - CEP: 64980-000

PROCESSO Nº: 0800207-24.2020.8.18.0119
CLASSE: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
ASSUNTO(S): [Direito de Imagem]
AUTOR: ALVINO ALEIXO DE BARROS FILHO

REU: DIANA MESSIAS PARANAGUA CAVALCANTI

CARTA DE CITAÇÃO

Ao Senhor
REU: DIANA MESSIAS PARANAGUA CAVALCANTI
Comunico-lhe que tramita nesta JECC Corrente Sede a Ação PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436) (Processo n.o 0800207-24.2020.8.18.0119) que tem como requerente AUTOR: ALVINO ALEIXO
DE BARROS FILHO
e como requerido REU: DIANA MESSIAS PARANAGUA CAVALCANTI
.
É, pois, a presente para CITAR, por meio de Vossa Senhoria, REU: DIANA MESSIAS PARANAGUA

CAVALCANTI para audiência UNA já designada para o dia 09/11/2020, às 08:00h, que será
realizada por meio de VIDEOCONFERÊNCIA, cujo link de acesso ficará disponível nos
autos eletrônicos no horário do ato, com tolerância de acesso de até 15 (quinze) minutos
e, caso a parte não compareça ou se recuse a participar, os autos serão conclusos para
julgamento, a teor do art. 23 da Lei 9.099/95, com redação dada pela Lei 13.994/2020.
As cópias dos documentos necessários podem ser acessadas, utilizando as chaves
d e  a c e s s o  a b a i x o ,  n a

url https://tjpi.pje.jus.br/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam :
Documentos associados ao processo

Título Tipo Chave de acesso**

Petição Inicial Petição Inicial
2006242017340120000000
9919555

Petição inicial Petição
2006242017343370000000
9919559

PROCURACAO20200624_1
1203944

Procuração
2006242017345960000000
9919561

OAB Documentos
2006242017347970000000
9919565

RG E CPF Documentos
2006242017350900000000
9919583

print1
DOCUMENTO
COMPROBATÓRIO

2006242017352940000000
9919784

print2
DOCUMENTO
COMPROBATÓRIO

2006242017354370000000
9919785

print3
DOCUMENTO
COMPROBATÓRIO

2006242017356290000000
9919786

print4
DOCUMENTO
COMPROBATÓRIO

2006242017357860000000
9919788

print5
DOCUMENTO
COMPROBATÓRIO

2006242017359390000000
9919787

Boletim de ocorrência DOCUMENTO
COMPROBATÓRIO

2006242017361540000000
9919789
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Decisão Decisão
2007151722269430000001
0207665

Intimação Intimação
2007151722269430000001
0207665

CORRENTE-PI, 17 de setembro de 2020.

FRANCISCO SILVANO REINALDO FILHO
Secretaria da JECC Corrente Sede
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
GABINETE DA JECC Corrente Sede DA COMARCA DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE, s/n, BAIRRO NOVA CORRENTE, CORRENTE -
PI - CEP: 64980-000

PROCESSO Nº: 0800207-24.2020.8.18.0119
CLASSE: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
ASSUNTO(S): [Direito de Imagem]
AUTOR: ALVINO ALEIXO DE BARROS FILHO

REU: DIANA MESSIAS PARANAGUA CAVALCANTI

 

CARTA DE INTIMAÇÃO

 

Assunto: Intimação de Audiência de Conciliação por Videoconferência.

Sr.(a),

 

 Cumprimentando-o (a), sirvo-me do presente para intimar a Vossa
Senhoria, nos autos acima anotados, da audiência UNA já designada para o dia
09/11/2020, às 08:00h, que será realizada por meio de VIDEOCONFERÊNCIA, cujo link
de acesso ficará disponível nos autos eletrônicos no horário do ato, com tolerância de
acesso de até 15 (quinze) minutos e, caso a parte não compareça ou se recuse a
participar, os autos serão conclusos para julgamento, a teor do art. 23 da Lei 9.099/95,
com redação dada pela Lei 13.994/2020.

CORRENTE-PI, 17 de setembro de 2020.

FRANCISCO SILVANO REINALDO FILHO
Secretaria da JECC Corrente Sede
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
 JECC Corrente Sede DA COMARCA DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE, s/n, BAIRRO NOVA CORRENTE,
CORRENTE - PI - CEP: 64980-000

PROCESSO Nº: 0800207-24.2020.8.18.0119
CLASSE: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
ASSUNTO(S): [Direito de Imagem]
AUTOR: ALVINO ALEIXO DE BARROS FILHO

REU: DIANA MESSIAS PARANAGUA CAVALCANTI

 

DECISÃO

Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95.
Consoante o disciplinado no artigo 300 do Código de Processo Civil,

tem-se dois requisitos autorizadores para a concessão de tutela provisória de
urgência, quais sejam: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (perigo na demora).
Confira-se:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado
útil do processo.
§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir
caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte
possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente
hipossuficiente não puder oferecê-la.
§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação
prévia.
§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando
houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Esses requisitos não estão presentes no caso em tela.
Sem adentrar o mérito, com base numa cognição sumária, verifico

que, no caso concreto, não há possibilidade para o deferimento da tutela pleiteada.
Explico.
Após o julgamento da ADPF 130/DF, que julgou não recepcionada a

Lei de Imprensa, o STF proibiu enfaticamente a censura de publicações
jornalísticas, bem como tornou excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na
divulgação de notícias e opiniões. Sendo assim, a regra é a não intervenção,
passando a determinação de retirada de notícia ou opinião a ser medida
excepcional, que, por sua natureza, requer elementos que garantam um juízo de
maior certeza, fato que não se concretizou pelos elementos trazidos na inicial.

Como dito, a decretação deve ser aplicada em último caso, sob pena
de afronta ao que foi decidido pela Suprema Corte.

Além disso, a colisão da liberdade de expressão com direitos da
personalidade, em regra, deve ser resolvida pela retificação, pelo direito de
resposta ou pela reparação civil.

Frise-se, contudo, que o indeferimento, neste momento, não significa
adiantamento de decisão de mérito, apenas, aplica a Jurisprudência consolidada
sobre o tema: qual seja: impossibilidade de retirada de postagens, como regra, sob
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pena de configuração de censura prévia.
Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência.
DETERMINO o prosseguimento no feito, encaminhando os autos para

que a secretaria deste Juizado agende audiência UNA (conciliação, instrução e
julgamento), que será realizada por meio de VIDEOCONFERÊNCIA.

Expedientes necessários.

 

 

CORRENTE-PI, 13 de julho de 2020.

 

VIVIANE KALINY LOPES DE SOUZA
Juíza de Direito Substituta da JECC Corrente Sede 
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Exmo., petição em PDF.
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(89) 9 99787422/(89) 9 81263202 

aeciatorres@gmail.com 
Av. Luís Cunha Nogueira, 219, centro, 64995-000, Cristalândia do Piauí - PI 

EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) DOUTOR (A) JUIZ (A) DE DIREITO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CORRENTE-PI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALVINO ALEIXO DE BARROS FILHO, brasileiro, casado, professor, vice-prefeito do 

município de Cristalândia do Piauí, portador da Cédula de Identidade nº 1278082808 

SSP-BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 004.188.991.69, residente e domiciliado à Avenida 

Luís Cunha Nogueira, SN, centro, Cristalândia do Piauí, 64995-000, e-mail: 

alvino.filho@hotmail.com, vem, com o devido respeito à presença de Vossa Excelência, 

por meio de seus advogados que ao final subscrevem e endereço profissional descrito 

no rodapé, com arrimo nos arts. 186, 927, e 953, do Código Civil, requer o 

processamento da presente 

 

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 

 

em face de DIANA MESSIAS PARANAGUÁ CAVALCANTI, brasileira, casada, 

agropecuarista, portadora do RG nº.: 27630008-7, inscrito no CPF sob o nº 799.594.403-

97, residente e domiciliado na BR 135, KM 0, Corrente – PI, 64980-000, consoante as 

razões de fato e de direito a seguir expostas: 
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(89) 9 99787422/(89) 9 81263202 

aeciatorres@gmail.com 
Av. Luís Cunha Nogueira, 219, centro, 64995-000, Cristalândia do Piauí - PI 

1 – SÍNTESE DOS FATOS 

 

O Requerente é pessoa idônea, professor, atualmente é Vice-Prefeito do 

município de Cristalândia do Piauí, também é pré-candidato a Prefeito para as eleições 

2020. 

Ocorre que, quando da notícia de sua pré-candidatura em veículos de imprensa 

e redes sociais, se tornou vítima dos crimes de injúria, calúnia e difamação praticados 

pela Requerida que se utilizou de um perfil falso “Luisa Verbena Lustosa Bacelar Avelino” 

na rede social Facebook e lhe imputou o seguinte, ipsis litteris: 

“Alvino, é ladrão fino, bandido todo. Cadeia para ele urgente! Roubou o 

dinheiro do partido, e comprou um carro em Barreiras-BA. O Piauí sabe vagabunda 

sem confiança Vc é altamente desonesto e desqualificado! Cadeia pra ti moleque”.   

“Alvino é o pior bandido, safado e desonesto! Cadeia urgente @” 

 

Claramente, a motivação é perseguição política. A Requerida é irmã do atual 

prefeito de Cristalândia do Piauí, o Sr. Ariano Messias, que foi apontado como pré-

candidato a reeleição na mesma postagem onde a Requerida fez os comentários. 

Embora tenha dado um nome fictício para o perfil, o link de perfil originalmente criado 

na rede social não pode ser alterado. Altera-se o nome do perfil, mas o link permanece 

o de origem. Foi assim que o Requerido identificou o nome da requerida: através do link  

do perfil “Luisa Verbena Lustosa Bacelar Avelino”, como se pode ver nos prints de tela 

abaixo: 
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https://www.facebook.com/2112859475702487/posts/2674358362885926/ 

 

Máxima Vênia Excelência, explana-se e o coloca a par da situação acima para 

demonstrar que a Requerida utiliza-se de meios ardilosos para desabonar a honra e 

imagem do Requerente perante a população do município de Cristalândia do Piauí e 

região, tendo em vista que este pretende concorrer às eleições municipais 2020. 

É importante lembrar do grande alcance que as redes sociais, em especial o 

Facebook, possui. Uma postagem feita rapidamente alcança um número incontável de 

pessoas, que serão atingidos pelas informações ali contidas. O prejuízo potencial 

decorrente dos comentários caluniosos é imenso. A postagem com intenção (ou não) de 

lesar a imagem de outra pessoa constitui ato ilícito e grave, pois uma vez lançada no 
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mundo virtual perde-se totalmente seu controle, porque seu alcance é “somente” 

mundial. E depois que um terceiro replique a postagem e outros também o façam, não 

se tem mais ideia da abrangência, da bolha que se tenha criado a partir daquela 

postagem inicial. 

Desta forma, por ter uma reputação ilibada, o Requerente procura o Poder 

Judiciário para dirimir tal atitude lesiva à sua honra e imagem praticada 

irresponsavelmente pela Requerida. 

 

2 – DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 

Da Calúnia, Difamação e Injúria 

 

Inicialmente, cumpre ressaltar que a Requerida supostamente praticou ilícito 

penal e que fora denunciado perante a Secretaria de Estado da Segurança Pública do 

Estado do Piauí, mediante o Boletim de nº.: 119421.000016/2020-06, quais sejam: 

Calúnia (art. 138), Difamação (art. 139) e Injúria, (art. 140) do Código Penal. 

Assim, supracitado diploma descreve que aquele que tiver sua honra objetiva 

(reputação) lesada por outrem, responderá pelo crime de calúnia: 

Art. 138 - Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como 

crime: 

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, e multa. 

§ 1º - Na mesma pena incorre quem, sabendo falsa a imputação, a 

propala ou divulga. 

Neste sentido, vislumbra-se que o dispositivo tutela a qualidade física, intelectual 

e moral do indivíduo, ou seja, aquilo que as pessoas pensam a respeito dele. 

Outrossim, insta salientar a Difamação, que tem como objeto jurídico a proteção 

da honra objetiva do sujeito, ou seja, a sua boa fama no meio social. Notemos: 
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Art. 139 - Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação: 

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa. 

Assim, trata-se este de preservar o cidadão contra falsas alegações, evitando que 

todos à bel-prazer levem a conhecimento de terceiros fatos desabonadores de que 

tenham ciência acerca de determinado indivíduo. 

No caso em tela, a Requerida divulga diversas mensagens desonrosas em face do 

Requerente na rede social Facebook o chamando o “ladrão, bandido, desonesto...”, 

espalhando, portanto, informações inverídicas e sem provas concretas como se verdade 

fossem. 

Ainda há que se falar na Injúria, que ocorre quando a pessoa se sente ofendida 

no seu interior, o que de fato ocorreu, pois o Requerido teve sua honestidade, sua honra 

(objetiva e subjetiva), sua imagem perante sua família e sociedade atacadas 

covardemente. O Código Penal afirma: 

Art. 140. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro: 

Pena – detenção, de 1(um) a 6(seis) meses, ou multa. 

Desta forma, depara-se com a total falta de respeito e atitudes arbitrárias por 

parte da Requerida que, com inverdades aforadas no “Facebook” em publicação de 

alcance público, tenta denegrir a imagem do Requerente, praticando genuíno ilícito 

penal. 

 

2.2 – DO DEVER DE INDENIZAR – INCIDÊNCIA DOS DANOS MORAIS E DA RETRATAÇÃO 

 

A Constituição Federal, ao tratar dos direitos e garantias fundamentais, deixa 

evidente a inviolabilidade de alguns direitos, inclusive o de honra e imagem. Vejamos. 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
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X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 

pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral 

decorrente de sua violação; 

O requerente é professor da Secretaria de Educação do Estado do Piauí 

(licenciado para exercício de mandato eletivo), é Vice-Prefeito do município de 

Cristalândia do Piauí, Pré-candidato para as eleições municipais 2020.  Assim, um ataque 

a sua honra, colocando dúvidas sobre sua credibilidade e honestidade, lhe imputando, 

de forma mentirosa, a prática de ato criminoso, é inegavelmente uma ofensa que gera 

mais do que o mero dissabor do ataque público. O poder de repercussão da mensagem 

e a gravidade das acusações geram inegável dano a imagem do Requerente, afetando a 

credibilidade que honestamente construiu ao longo de toda sua vida. 

Assim, em toda situação fática que envolva a desmoralização da imagem e honra 

de um sujeito, restará a este o direito de ser indenizado por tal ato. 

O Código Civil brasileiro, no mesmo sentido, assim define quanto a prática de ato 

ilícito: 

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

Desta forma, ainda que o indivíduo pratique um ato que cause dano 

exclusivamente moral a outrem, cometerá tal descrito no mencionado dispositivo e 

obrigatoriamente deverá reparar o prejuízo, conforme determinação do art. 927, do 

Código Civil: 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo. 

Dessa maneira, ao praticar atos ilícitos, ainda que em rede social, deverá ter que 

indenizar ou ressarcir o prejuízo causado. 

Neste sentido, notemos o posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado de 

Goiás: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. 

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. PUBLICAÇÃO DE 
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COMENTÁRIOS AVILTANTES À DIGNIDADE NA REDE SOCIAL 

FACEBOOK. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. EXCESSO. DIREITO A 

HONRA E A IMAGEM RAZOABILIDADE. DEVER DE INDENIZAR. 1- O 

direito à livre manifestação do pensamento, previsto no art. 5º, 

IV, da CF, deve ser compatibilizado com outros direitos, dentre os 

quais o da imagem e honra, de forma que havendo divergência 

entre eles, deve haver o realinhamento, atendendo aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, que indicará quais os bens 

ou direitos deverão ser limitados ou sacrificados em cada 

situação. 2- O dano moral passível de reparação na esfera civil, 

tratando-se de informações veiculadas na internet, fica 

configurado quando houver a pronúncia de expressões 

aviltantes em desfavor da pessoa alegadamente ofendida, 

capazes de macular a sua honra. APELO PROVIDO. (TJGO, 

APELACAO CIVEL 230362-31.2013.8.09.0127, Rel. DES. CARLOS 

ESCHER, 4A CÂMARA CIVEL, julgado em 17/03/2016, DJe 1996 de 

29/03/2016) (grifei) 

No mesmo sentido, a legislação civil ao tratar dos crimes supostamente 

praticados pela Reclamada, disciplina que aquele que denigre a imagem, gerando dano 

a honra objetiva (calúnia ou difamação) de seu semelhante, deverá, obrigatoriamente, 

o reparar por tais prejuízos causados. 

Art. 953. A indenização por injúria, difamação ou calúnia consistirá 

na reparação do dano que delas resulte ao ofendido. 

No caso em apreço, a Requerida imputou diversas ofensas ao Requerente. 

Evidente que sabia que tais mensagens veiculadas agrediam tanto a honra como a 

imagem da pessoa do Requerente, como homem público, possuindo tal fato densidade 

suficiente para causar dano moral ao Requerente. 

Inequívoco, portanto, a afirmação da presença de todos os requisitos 

caracterizadores da indenização, quais sejam: a) ação ou omissão; b) culpa do agente; 

c) dano experimentado pela vítima; d) nexo de causalidade. 
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Em vista de todo exposto, por força dos dispositivos mencionados, deverá o 

Requerido, face a gravidade e prejudicialidade do ilícito, ser condenado em 40 

(quarenta) salários mínimos, a título de danos morais, ou seja, em R$ 

41.800,00(quarenta e um mil oitocentos reais). 

Alternativamente, caso não seja este o entendimento, que o valor indenizatório 

seja estipulado pelo nobre magistrado, com base na razoabilidade e proporcionalidade 

do dano, consoante disposto no art. 953, parágrafo único, do Código Civil. 

Já é pacificado que o valor da indenização deve ser proporcional ao dano 

causado.  No caso em comento, em se tratando de pessoa pública, pré-candidato, em 

período de pré-campanha, o dano causado à pessoa do Requerente pelos comentários 

da Requerida, no Facebook, é de uma gravidade imensa, e talvez, até irreparável. 

 

A reparação também deverá ser feita por meio de retratação pública, através da 

mesma rede social em que se deu a ofensa. A propósito disto, vejamos recente julgado 

do TJ-DFT: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA À RÉ. FALTA DE PROVAS. 

MANUTENÇÃO. DECLARAÇÕES OFENSIVAS. INTERNET. CONDÔMINOS. 

RETRATAÇÃO PÚBLICA. DESAGRAVO NO MESMO GRUPO DO FACEBOOK 

EM QUE FEITAS AS DECLARAÇÕES. CABIMENTO. DANO MORAL. 1. Não 

trazendo a apelante provas para refutar a concessão do benefício da 

gratuidade de justiça à apelada em primeira instância, deve ser mantido 

o beneplácito. 2. Restando demonstrado que as declarações ofensivas 

feitas em grupo de moradores de um mesmo condomínio no Facebook 

foram dirigidas à autora, a retratação pública e a remoção do respectivo 

conteúdo são medidas que se impõem. 3. Quando a situação transborda 

aquilo que se convencionou denominar de "mero dissabor inerente ao 

convívio em sociedade?, a indenização pelo abalo moral sofrido é 

devida. 4. A valoração da compensação moral deve observar o princípio 

da razoabilidade, a gravidade, a repercussão do dano, bem como a 

intensidade e os efeitos da lesão. A finalidade compensatória, por sua 

vez, deve ter caráter didático-pedagógico, evitado o valor excessivo ou 
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ínfimo, objetivando, sempre, o desestímulo à conduta lesiva. 5. Recurso 

conhecido e parcialmente provido. 

(TJ-DF 07048859320188070008 DF 0704885-93.2018.8.07.0008, 

Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 22/04/2020, 5ª Turma 

Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 06/05/2020 . Pág.: Sem 

Página Cadastrada.) (Grifei) 

 

3 - DA TUTELA DE URGÊNCIA 

Nos termos do Art. 300 do CPC/15, "a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo." 

No presente caso tais requisitos são perfeitamente caracterizados, vejamos: 

DA PROBABILIDADE DO DIREITO: Como ficou perfeitamente demonstrado, o direto do 

Autor é caracterizado pela inverdade dos fatos amplamente publicados e pelo grave abalo moral 

decorrentes do abuso do direito da Requerida. 

DO RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO: Trata-se publicação ofensiva à honra do 

Autor e causam danos irreversíveis a cada dia. Ou seja, tal circunstância confere grave risco de 

perecimento do resultado útil do processo, amparando o pedido de retirada imediata do 

conteúdo do ar, conforme precedentes sobre o tema: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE SERVIÇOS DE 

ADVOCACIA - PUBLICAÇÃO DE RECLAMAÇÃO EM PÁGINA PÚBLICA DA 

INTERNET REALIZADA PELA AGRAVADA - ALEGAÇÃO DOS AGRAVANTES 

DE OFENSA A HONRA E A IMAGEM - TUTELA DE URGÊNCIA - ART. 300 

DO NCPC - POSSIBILIDADE - VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES 

AUTORAIS - PERIGO DE DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - Os autores, ora 

agravantes, interpuseram ação de indenização por danos morais 

alegando que a ré, ora agravada, ofendeu a honra objetiva e subjetiva 

dos demandantes ao publicar reclamação em página pública da 

internet. Deferimento de tutela de urgência com o objetivo de compelir 

a agravada a retirar toda e qualquer ofensa relacionada ao contrato 

celebrado entre as partes ante a probabilidade de prejuízo da imagem 
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dos mesmos perante terceiros. Art. 300 do NCP. Verossimilhança das 

alegações autorais. Perigo de dano de difícil reparação. Provimento ao 

recurso. (TJ-RJ - AI: 00033275520178190000 RIO DE JANEIRO CAPITAL 

37 VARA CIVEL, Relator: EDSON AGUIAR DE VASCONCELOS, Data de 

Julgamento: 31/05/2017, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 05/06/2017) 

Ademais, inexiste perigo de irreversibilidade do provimento, bem como não há qualquer 

prejuízo para a Requerida. 

Diante de tais circunstâncias, é inegável a existência de fundado receio de dano 

irreparável, sendo imprescindível a retirada do ar imediatamente dos comentários caluniosos 

feito na publicação cujo link está disponível abaixo, nos termos do Art. 300 do CPC, bem como 

que a Requerida faça a retração pública, em suas redes sociais, esclarecendo a todos que 

as acusações feitas envolvendo o requerente são inverídicas. 

Link:  https://www.facebook.com/2112859475702487/posts/2674358362885926/ 

 

 

3 – DOS PEDIDOS 

 

Ante todo o exposto e discorrido, requer: 

 

a) A citação da Requerida, para querendo, se manifeste no prazo legal ao presente 

pedido, sob pena de revelia, nos termos do art. 246, I, CPC/2015; 

b) O deferimento da antecipação de tutela em face da requerida  para fins de que 

remova imediatamente o conteúdo calunioso da página 

https://www.facebook.com/2112859475702487/posts/2674358362885926/  e faça a 

retratação pública, em suas redes sociais, esclarecendo a todos que as acusações feitas 

envolvendo o requerente são inverídicas, sob pena de multa diária; 

c) A PROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO, condenando a Requerida ao pagamento de 40 

salários mínimos, ou seja, o importe de R$ 41.800,00, a título de indenização por danos 
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morais, posto que agiu com extrema má-fé caluniando e difamando o Requerente 

publicamente nas redes sociais, consoante determinação do artigo 186 do Código Civil 

e demais dispositivos aplicáveis a espécie; 

d) Seja ordenada a retratação por parte da Requerida, em suas redes sociais, 

esclarecendo a todos que as acusações feitas envolvendo o requerente são inverídicas; 

e) A condenação da Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, nos moldes do artigo 85 e seguintes do CPC; 

f) Protesta pela produção de todos os meios de prova em direito admitidos; 

 

Dá-se ao pleito o valor de R$ 41.800,00 (quarenta e um mil oitocentos reais) 

 

Termos em que pede deferimento. 

 

Cristalândia do Piauí, 24 de junho de 2020. 

 

Aécia Lopes de Barros Torres 

OAB – PI 16750 
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Governo do Estado do Piauí  v. 1.1

Secretaria de Segurança Pública
Delegacia Geral de Polícia Civil
Sistema de Delegacia Virtual

BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº: 119421.000016/2020-96

Unidade Policial: DP DE CORRENTE Resp. pelo Registro: Josias De Carvalho Rêgo

Delegado: WELTON MARTINS DA SILVA Data/Hora: 23/06/2020 - 11:47

DADOS DA OCORRÊNCIA

Unidade Policial Responsável Data/Hora

DP DE CORRENTE 21/06/2020 - 19:00

Tipo Local

REDES SOCIAIS

Municipio Bairro

CORRENTE CENTRO

Endereço

AVENIDA GETULIO VARGAS, Nº: 0

Complemento Ponto de Referência

CASA PROXIMO A LOTÉRICA

DADOS DOS PERSONAGENS ENVOLVIDOS

Nome: ALVINO ALEIXO DE BARROS FILHO Tipo Envolv.: VITIMA/Noticiante
RG: 1278082808 SSP BA
Mãe: MARIALINA LOPES DE BARROS
Pai: ALVINO ALEIXO DE BARROS
Endereco: AVENIDA LUIZ CUNHA NOGUEIRA, Nº 219
Complemento: CASA, CENTRO
Bairro: INFORMAR NO COMPLEMENTO
Cidade: CRISTALÂNDIA DO PIAUÍ - CEP: 64995-000
Telefone(s): 89-8104-2974  89-3576-1207

NATUREZA(S) DA OCORRÊNCIA

Natureza(s) da Ocorrência

1 - Injúria;

2 - Calúnia;

3 - Difamação.

OBJETO(S) MATERIAL(IS) ENVOLVIDO(S)

1 - DIVERSOS (OUTROS). Cor: Qtd: 1 Valor: 0,00

Modelo: 

Nº Série: 

RELATO DA OCORRÊNCIA

Digite os dados do autor...
Digite os dados do(s) meio(s) empregado(s)...
Digite minuciosamente os dados da sua ocorrência...
Venho noticiar o crime de calúnia, injúria e difamação praticado pela Sra. DIANA MESSIAS PARANAGUA CAVALCANTI, ao criar um
perfil falso na rede social facebook de nome LUÍSA VERBENA LUSTOSA BACELAR AVELINO, atribuindo a minha pessoa em
comentários e postagens título de ladrão fino e bandido, como passo a descrever: "Alvino, é ladrão fino, bandido todo. Cadeia para
ele urgente! Roubou o dinheiro do partido, e comprou um carro em Barreiras-BA. O Piauí sabe vagabunda sem confiança Vc é
altamente desonesto e desqualificado! Cadeia pra ti moleque". "Alvino é o pior bandido, safado e desonesto! Cadeia urgente @"
Relevante destacar que, a Sra. DIANA MESSIAS PARANAGUÁ CAVALCANTI é irmã do atual prefeito municipal, o Sr. Ariano
Messias, e a motivação dos insultos se dá em razão de perseguição política.

Delegacia Virtual - WEB ALVINO ALEIXO DE BARROS FILHO - Noticiante
Responsável pela Informação

Boletim de Ocorrência emitido em: 23/06/2020 11:59 - DV Página 1/1
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