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EXMO. SENHOR JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE 

TABIRA – PERNAMBUCO. 

 

 

 

 

 

 

 

 MARIA CLAUDENICE PEREIRA DE MELO CRISTÓVÃO, 

brasileira, casada, portadora da cédula de identidade n.º 2048554/SSP-PE, inscrita 

no CPF/MF sob o n.º 370.416.144-68, residente e domiciliada na Rua Clóves 

Siqueira Xavier, n.º 25-A, Bairro: Centro, Tabira – Pernambuco, vem com o devido 

respeito perante esse Eminente Magistrado por seu advogado ao final assinado 

nos termos do instrumento procuratório em anexo (Doc. 01), com fulcro no artigo 

319 do Novo Código Processo Civil, apresentar: 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA DE 

URGÊNCIA 

Em face da Senhora DAMIANA SIQUEIRA TAVARES, brasileira, inscrita no 

CPF/MF sob o nº 027.742.484-42, portadora da cédula de identidade nº 5062087 

SSP/PE, residente e domiciliada na rua Joaquim Neves, nº 105, Bairro de Centro, 

Tabira –Pernambuco, o que faz em conformidade com a argumentação adiante 

articulada:  
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SINOPSE DA QUESTÃO: 

De saída, cumpre destacar que a Autora ocupa atualmente o cargo de Prefeita 

desta municipalidade. 

Com efeito, a autora teve sua honra e imagem denegrida, pela requerida, por meio 

do aplicativo de comunicação whatsapp, através de compartilhamento de 

postagem ofensiva, em diversos grupos do referido aplicativo e stories, conforme 

se observa do print abaixo. (Doc. 02)  
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O compartilhamento é ofensivo e possui apenas a intenção de macular a honra e 

imagem da autora já que é prefeita desta urbe, ultrapassando a linha da liberdade 

de expressão, com a utilização de frases extremamente ofensivas, ao qual a 

requerente é chamada de mentirosa.  

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

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

imagem da Autora, tendo em vista que, isso possui cunho meramente político, 

com o intuito de denegrir a moral e os bons costumes do autor perante a 

população e sua família. 

Conforme se vislumbra das imagens, a demandada compartilha imagem em que 

chama a autora de mentirosa. 

 

A postagem feita na referida rede social e espalhada para chamar a atenção da 

população do Município de Tabira – Pernambuco, por meio da demandada, nada 

mais é do que uma tentativa de denegrir a imagem da autora. 

 

Diante disto, resta claro a intenção da Ré em ofender e macular a honra da Autora, 

denegrindo sua imagem perante a cidade em que nasceu, e que possui sua família, 

deve-se levar em consideração que a atitude se eleva, pois, se trata de uma figura 

pública e está sofrendo esse tipo de agressão apenas por oposição política.  

Diante de tais premissas, por ter uma reputação ilibada, a Autora procura o Poder 

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

irresponsavelmente pela Ré. 
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DA PLAUSIBILIDADE DO DIREITO DEFENDIDO. APLICAÇÃO DE DANO 

MORAL AO CASO EM COMENTO. EMBASAMENTO NA LEGISLAÇÃO 

PÁTRIA VIGENTE E EM CONSONÂNCIA COM O MAGISTÉRIO 

JURISPRUDÊNCIAL PÁTRIO. 

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: 

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;” 

 

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. 

 

A doutrina se faz bem rica em argumentos sobre tema em comento. Senão, 

vejamos: 

 

"Constituindo uma sanção imposta ao ofensor, visando à diminuição de 

seu patrimônio, pela indenização paga ao ofendido, visto que o bem 

jurídico da pessoa (integridade física, moral e intelectual) não poderá 

ser violado impunemente, como o dano moral constitui um menoscabo a 

interesses jurídicos extrapatrimoniais, provocando sentimentos que não 

têm preço, a reparação pecuniária visa a proporcionar ao prejudicado 

uma satisfação que atenue a ofensa causada." MARIA HELENA DINIZ 

(Curso de Direito Civil Brasileiro, 7º vol., 9ª ed., Saraiva). 
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No mesmo patamar, estamos acobertados pela carta magna: 

 

“A constituição empresta muita importância à moral, como valor ético-

social da pessoa e da família, que se impõe ao respeito dos meios de 

comunicação social (art. 221, IV). Ela, mais que as outras, realçou o valor 

da moral individual, tornando-a mesmo indenizável (art. 5º, V e X). A 

moral individual sintetiza a honra da pessoa, o bom nome, a boa fama, a 

reputação que integram a vida humana como dimensão imaterial”. JOSÉ 

AFONSO DA SILVA (Curso de Direito Constitucional Positivo, 10º edição, 

Editora Malheiros). 

Desta feita, colhe-se do texto e das provas materiais colacionadas nesta peça 

vestibular, que a Autora teve sua honra maculada pela Ré, afetando a sua imagem 

e honra, além de que, aduzir esse tipo de situação ofende a sua imagem perante a 

sociedade Tabirense e Pernambucana.  

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 danos 

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, deverá ter que indenizar ou ressarcir o 

prejuízo causado. 
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Neste sentido, os Tribunais de Justiça vêm entendendo pela aplicação do dano 

moral, quando as publicações atingem a honra do Autor. Senão vejamos os 

julgados abaixo transcritos:  

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 
MORAIS. OFENSAS PROFERIDAS EM GRUPO DE WHATSAPP. 
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. GRUPO DE APLICATIVO 
COM CERCA DE 100 (CEM) PESSOAS, DENTRE ELAS ALUNOS, PAIS 
E POSSÍVEIS PATROCINADORES. RÉ QUE QUESTIONOU O 
CUMPRIMENTO DAS HORAS-AULA E IMPUTOU AO AUTOR A 
PRÁTICA DE CORRUPÇÃO, DENTRE OUTROS INSULTOS. 
INEXISTÊNCIA DE PROVA DA PRÁTICA DE ILÍCITOS PELO 
RECORRIDO. SUPORTE PROBATÓRIO DA OCORRÊNCIA DAS 
SITUAÇÕES CONSTRANGEDORAS E VEXATÓRIAS. ABALO 
ANÍMICO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS 
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. MANUTENÇÃO DA JUSTIÇA 
GRATUITA À RECORRENTE. PEDIDO DE RESERVA DOS 
HONORÁRIOS CONTRATUAIS ANTE A PENHORA NO ROSTO 
DOS AUTOS. NÃO ACOLHIMENTO. NECESSÁRIA A 
APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ANTES DO GRAVAME PARA A 
RETENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

(TJ-SC - RI: 03043774820188240039 Lages 0304377-48.2018.8.24.0039, 
Relator: Marcelo Pons Meirelles, Data de Julgamento: 12/08/2020, 
Terceira Turma Recursal) 

*** 

RESPONSABILIDADE CIVIL - Ofensa à honra subjetiva do autor, 
quando pré-candidato ao Governo do Estado de São Paulo, causada por 
massiva difusão e compartilhamento na mídia eletrônica (Facebook e 
Instagram), bem como por meio de aplicativo de mensagens 
instantâneas do WhatsApp, de textos e notícias cunho ofensivo e 
calunioso, que teria sido perpetrado por Camilo Cristofaro Martins 
Junior, Vereador do município de São Paulo - Sentença de procedência 
parcial, com imposição deste de se retratar nas referidas mídias 
eletrônicas, sob pena de multa, sem prejuízo na condenação no valor de 
R$ 90.000,00, a título de danos morais - Inconformismo exclusivo do réu 
- Verossimilhança do ilícito praticado diante da prova coligida nos autos 
da prática de "Fake News" - Defesa que não negou as ofensas desferidas 
na rede social e, tampouco, da infundada acusação de que o ofendido 
estaria respondendo a processo criminal, com vias de ser preso, sem 
qualquer comprovação, fato a configurar o animus caluniandi do 
ofensor - Fragilidade da contraprova produzida - Invocação de 
imunidade parlamentar e o seu direito à liberdade de expressão - 
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Desvirtuamento deste princípio que impõe reprimenda judicial, antes os 
efeitos deletérios do ato inconsequente e irresponsável do ofensor - 
Abalo psicológico configurado - Dever de indenizar reconhecido - 
Redução, contudo, no caso específico, do édito condenatório por danos 
morais de R$ 90.000,00 para R$ 40.000,00, por ser mais apropriado aos 
objetivos da lei - Verba honorária mantida (Súmula 326, STJ)- Recurso 
provido em parte. 

(TJ-SP - AC: 10856523220188260100 SP 1085652-32.2018.8.26.0100, Relator: 
Galdino Toledo Júnior, Data de Julgamento: 31/03/2020, 9ª Câmara de 
Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2020) 

*** 

“DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. COLISÃO DE DIREITOS 
FUNDAMENTAIS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO X DIREITOS DA 
PERSONALIDADE. JUÍZO DE PONDERAÇÃO. RESPONSABILIDADE 
CIVIL. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO 
MANTIDO. PUBLICAÇÃO DE NOTA DE RETRATAÇÃO. SENTENÇA 
EXTRA PETITA. 1.A parte não tem direito subjetivo à dilação probatória 
quando a questão é unicamente de direito ou, como no caso, quando as 
provas constantes nos autos são suficientes para nortear o convencimento 
do julgador. Por isso, inocorre cerceamento de defesa quando o juiz 
conclui pela desnecessidade de produção de provas, julgando 
antecipadamente à lide, e a parte que teve a sentença contrária aos seus 
interesses se restringe a advogar o cerceamento de defesa sem apontar 
qual o fato considerado pelo juiz resta ainda controvertido. 2. A Carta 
Política da República consagra entre as garantias fundamentais a livre 
expressão da atividade de comunicação, independentemente de censura 
ou licença ( art 5º, IX c/c art 220 e §§) e assegura a todos o acesso às 
informações ( art 5º, XIV). Essas normas, ao contrário da estabelecida no 
inciso X, artigo 5º, tem sentido e alcance social. O interesse que se quer 
garantir aqui é público. A imprensa livre e não sujeita a censura prévia é 
necessidade do Estado Democrático de Direito. "De todas as liberdades é 
a de imprensa a mais necessária e a mais conspícua: sobranceia e reina 
entre as mais. Cabe-lhe, por sua natureza, a dignidade inestimável de 
representar todas as outras." 3. No conflito entre garantia da 
inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem 
das pessoas ( art. 5º, X, da Constituição Federal) e a que assegura a livre 
expressão da atividade de comunicação, independentemente de censura 
ou licença (art 5º, IX) deve prevalecer a destinada à proteção do interesse 
público e social. Por isso, o Poder Judiciário, guardião da ordem 
constitucional e do sistema político democrático, não pode proibir 
previamente a publicação de reportagens sob o fundamento de que 
poderá violar a honorabilidade do autor. A proibição equiparar-se-ia à 
censura prévia. A nação conhece e ainda sente as conseqüências de uma 
imprensa apeada. Tenho decidido, aqui e ali, que a imprensa deve ser 
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protegida e preservada pela ordem jurídica e institucional para que possa 
exercer seu mister de informar e suscitar o debate político. 4. Entrementes, 
quanto maior a liberdade de imprensa maior deve ser a responsabilidade 
civil e criminal dos meios de comunicação. Maior deve ser a vigilância do 
cidadão e das instituições em torno dos abusos e dos exageros da 
imprensa. Eventual violação à intimidade, à vida privada, à honra e à 
imagem das pessoas implica na responsabilidade da imprensa, que por 
ser livre será tanto mais responsável pelos seus abusos. 5. Excertos da 
matéria jornalística foram feitos com o objetivo de criar um ambiente 
sensacionalista, ultrapassando, assim, a informação objetiva , os limites 
da crítica e da opinião, tudo em desabono da honra objetiva e dignidade 
da autora enquanto cidadã e autoridade pública. Resta configurado, 
portanto, o abuso no exercício da liberdade de expressão. 6. A indenização 
em face do dano moral tem caráter ressarcitório e punitivo-pedagógico. 
De um lado, visa reparar, ainda que de forma paliativa, a angústia 
experimentada pelo lesado. De outro, objetiva impulsionar o ofensor a 
cercar-se de novos cuidados a fim de não mais incidir em condutas ilícitas 
da mesma natureza, vale dizer, visa impedir a repetição de fatos idênticos 
ou assemelhados. 7. Considerando as peculiaridades do caso concreto, o 
valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) fixado na sentença a título 
de dano moral em razão da matéria ofensiva publicada pela ré atende aos 
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, ainda, ao caráter 
punitivo-pedagógico da reprimenda. 8. É extra petita a sentença que 
determina que o réu publique uma nota explicativa e de retratação, além 
da parte dispositiva da decisão, quando, na petição inicial, a autora 
pugnava somente pela publicação da sentença. 9. Apelo parcialmente 
provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da 
Apelação nº 0013974-48.2015.8.17.2001, acordam os Desembargadores da 
2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, na 
conformidade dos votos, notas taquigráficas e demais peças processuais 
que integram este julgado, por unanimidade, em DAR PARCIAL 
PROVIMENTO à apelação, somente para determinar que a demandada 
publique em seu periódico Jornal do Comercio a íntegra da sentença, nos 
termos do voto do desembargador relator, Fábio Eugênio Dantas de 
Oliveira Lima. Recife, Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima 
Desembargador Relator” 
(APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013974-48.2015.8.17.2001 RELATOR: 
Desembargador Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima JUIZ PROLATOR: 
Damião Severiano de Sousa – 26ª Vara Cível da Capital (Seção A)). 

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

praticados pelo Réu, disciplina que aquele que denigre a imagem, gerando dano 

a honra objetiva de seu semelhante, deverá, obrigatoriamente, o reparar por tais 

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

na reparação do dano que delas resulte ao ofendido. ” 

No caso em apreço, a Ré imputou acusação de mentirosa a Autora e a associou a 

algum esquema envolvendo dinheiro, posto que tal fato compartilhado pelas 

redes sociais chamaria ainda mais a atenção dos cidadãos, pois a reportagem de 

cunho jocoso, causaria maior comoção negativa em face deste. 

Evidente que a Ré sabia que tal compartilhamento, agride tanto a honra como a 

imagem da pessoa da Autora, como mulher pública, possuindo tal fato densidade 

suficiente para causar dano moral a Autora. 

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. 

Em vista de todo exposto, por força dos dispositivos mencionados, deverá a Ré, 

em face da gravidade e prejudicialidade do ilícito, ser condenada a título de 

danos morais, em valor a ser arbitrado por este Eminente Magistrado. 

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. 

 

De mais a mais, e perante os documentos cabais anexos a esta peça vestibular, 

restou claro o direito pretendido pelo Autor, uma vez que, o deferimento da 

respectiva ação é a medida consentânea com o melhor direito. 
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DA TUTELA DE URGENCIA.  

 

O teor ofensivo das postagens e o que elas induzem, maculando a honra e a 

imagem da autora, merecem seres combatidas, e, portanto, a demandada deve se 

abster de propagar tanto o conteúdo ofensivo aqui apresentado como outros de 

mesma natureza.  

 

Assim restam devidamente configurados os requisitos do artigo 300 do CPC. 

 

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. 

 

A probabilidade do direito resta configurada já que demonstrado os elementos 

do direito a indenização, pois as imagens denigrem a imagem da atual gestora, a 

chamando de mentirosa e a associando a desvio de verbas.  

 

Quanto ao perigo de dano este já está se configurando tendo em vista que com a 

divulgação em grupos de whatsapp, o dano a honra da autora só aumenta, sendo 

impossível se mesurar o tamanho da proporção alcançada, já que pode ser 

compartilhada por várias pessoas, e quanto mais tempo perdurar o 

compartilhamento, mais a sua imagem ficará desonrada.  

 

O Mestre Humberto Theodoro Júnior em sua obra Processo Cautelar, 16ª Edição, 

pág. 77, diz que: 

 

“Para a obtenção da tutela cautelar, a parte deverá demonstrar fundado 

temor de que, enquanto aguarda a tutela definitiva, venham faltar às 

circunstâncias de fato favoráveis à própria tutela. E isto pode ocorrer 

quando haja risco de perecimento, destruição, desvio, deterioração, ou 
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qualquer mutação das pessoas, bens ou provas necessárias para a perfeita 

e eficaz atuação do provimento final do processo principal”. 

Inobstante, ao analisar a fumaça do bom direito, o que o Mestre Humberto 

Theodoro Junior na sua mesma obra na página 74, ensina que: 

“Para a tutela cautelar, portanto basta à provável existência de um 

direito a ser tutelado no processo principal. E nisto consistiria o fumus 

boni iuris, isto é, no juízo de probabilidade e verossimilhança do direito 

cautelar a ser acertado e o provável perigo em face do dano ao possível 

direito pedido no processo principal”. 

 

Diante disso, demonstrado o preenchimento dos requisitos da tutela de urgência, 

devendo assim ser concedida a medida liminar para obrigar a ré a se abster de 

divulgar conteúdo ofensivo a imagem da autora e que a mesma delete qualquer 

postagem de cunho jocoso em relação a demandante.  

 

DO PEDIDO: 

 

Diante todo o exposto, REQUER: 

a) O recebimento da presente exordial, eis que cumprida as formalidades de 

praxe do artigo 319 do Novo Código de Processo Civil Pátrio; 

b) A concessão da tutela de urgência inaldita altera pars para obrigar a ré a se 

abster de divulgar conteúdo ofensivo a imagem da autora e que a mesma 

delete qualquer postagem de cunho jocoso em relação a demandante, sob 

pena de multa diária;  

c) Após a concessão da medida liminar requer que seja citada a Ré sobre a 

medida liminar concedida e para apresentar contestação no prazo legal, sob 

pena de se configurar a revelia, e assim tornar verídicos todos os fatos e 

fundamentos ventilados nesta peça vestibular; 
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d) Após o oferecimento da peça defensiva, que seja intimada a Autora, na 

pessoa do seu causídico subscritor, para apresentação de réplica a 

Contestação; 

a) Por fim, pugna pela TOTAL PROCEDÊNCIA da presente ação, sendo 

confirmada a medida liminar, para condenar a Ré a se abster de divulgar 

conteúdo ofensivo a imagem da autora e ao pagamento de indenização 

pelos danos morais, nos termos da legislação apontada nesta peça 

vestibular e com esteio no magistério jurisprudencial pátrio, no valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais) dentro do prudente arbítrio de Vossa Excelência;  

b) Por fim, requer a condenação da Promovida ao dos honorários 

advocatícios, esses em vinte por cento sobre o valor da condenação. 

O direito ferido tem valor inestimável, entretanto, para efeito de custas, dá-

se à causa o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). 

 

Nestes termos,  

Pede Deferimento. 

Tabira/PE, 03 de maio de 2022. 

 

PAULO JESUS DE MELO BARROS  

OAB/PE 55.672 

 

 


