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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DO _____ JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

DA COMARCA DE CABEDELO – ESTADO DA PARAÍBA

 

 

 

 

 

 

 

MARIA EDLENE LINS FELIZARDO, brasileira, casada, Procuradora do Trabalho, inscrita no

CPF sob o nº 274.017235-49 e no RG sob o nº 3.710.708, SSP/PB, e  DIVINO FELIZARDO, brasileiro, casado,

 funcionário público, inscrito no CPF sob o n.º 153.488.061-53 e no RG sob o n.º 3328211 SSP/PB, ambos

  residentes à Rua Henrique Siqueira, nº 30, apto 101, bloco B, Ponta de Campina, Cabedelo – PB, CEP 58101-635

vem, perante Vossa Excelência, por seus procuradores ( ), todos com endereço na Rua Lorenzo Fernandes,DOC. 01

72, Torre, João Pessoa/PB, onde recebem intimações, propor a presente

 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA

 

Em face de  empresa individual deJURISTAS SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI,

responsabilidade limitada, inscrita no CNPJ sob o nº. 21.674.173/0001-65, com endereço na Rua Júlia Freire,

 1200, sala 904, Expedicionários, CEP 58041-000, endereço eletrônico: contato@juristas.com.br, e WILSON

, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF sob o nº 009.629.464-78 e no RG sob oFURTADO ROBERTO

 nº 2453936 – SSP/PB, residente e domiciliado na Rua Henrique Siqueira, nº 30, apto. 101, bloco C, Edifício

  Varandas do Atlântico, Ponta de Campina, Cabedelo – PB, endereço eletrônico: wilson@juristas.com.br, pelos

fundamentos de fato e de direito a seguir expostos:

 

1. DAS INTIMAÇÕES

 

As  alusivas ao presente feito devem ser dirigidas  aosINTIMAÇÕES EXCLUSIVAMENTE

advogados , OAB/PB 11.195 e OAB/PE 1.890-A, inscrito no CPF sob o nºAndré Luiz Cavalcanti Cabral

023.578.884-82 e , OAB/PB 11.689, inscrito no CPF sob o nºFelipe Ribeiro Coutinho Gonçalves da Silva
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035.277.454-16, ambos com endereço profissional sito à Rua Lorenzo Fernandes, n.º 72, Torre, João Pessoa - PB e

endereço eletrônico para recebimento de comunicações processuais intimacoes@crc.adv.br, sob pena de nulidade.

 

2. DOS FATOS

 

Com o fito de melhor compreender os acontecimentos faz-se necessária uma breve apresentação

da verdadeira humilhação e constrangimento, decorrentes de uma covarde e tresloucada campanha difamatória

que vem sendo levada à efeito pelo Segundo Promovido, proprietário do Portal Juristas, Primeiro Promovido.

 

Por infelicidade da autora, o Segundo Réu é seu vizinho no Condomínio Varandas do

, localizado na praia de Ponta de Campina, Cabedelo/PB.Atlântico

 

Ocorreu que, em certa data, os Autores e o Réu trocaram mensagens num grupo de whatsapp do

Condomínio do qual são moradores. Sentindo-se ofendido, o Segundo Réu ingressou com uma ação de

indenização por danos morais contra os Autores.

 

Não conformado com essa primeira demanda, o Segundo Réu, incomodado com a música que o

esposo da autora escutava, tendo em vista uma fictícia “ameaça” que sofrera, registrou o Boletim de Ocorrência

de nº 06874.01.2017.1.01.012 na 12ª Delegacia Distrital de João Pessoa/PB.

 

Além desses, já constam duas demandas penais do Segundo Réu contra os Autores.

 

Destaca-se que nenhum outro morador do condomínio formalizou qualquer reclamação contra o

esposo da promovente em virtude de som em volume elevado ou qualquer outra conduta inapropriada, tampouco

ninguém presenciou a suposta .ameaça

 

Fato é que após a lavratura do referido boletim de ocorrência em , o réu21 de outubro de 2017

passou a atingir a honra da promovente através do envio de   a diversas autoridades do país,inúmeros e-mails

tais como: Procuradores do Ministério Público do Trabalho, membros do Ministério Público Estadual e até,
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pasme Vossa Excelência, membros do Conselho Nacional do Ministério Público, verdadeiramente denegrindo a

imagem da autora à nível nacional, causando constrangimento e verdadeiro vexame em seu ambiente de

trabalho.

 

À guisa de ilustração, no correio eletrônico datado de , o réu escreveu:16 de novembro de 2017

 

Bom dia.

Algum posicionamento?

Fiz um envio de um email no dia 6 e o mesmo não foi respondido até hoje pelo MPT (muito

menos o anterior) e nem pela corregedoria.

Pedi uma reunião na PRT13 e não fui atendido.

Possuo vídeos, áudios etc que comprovam as minhas alegações.

Como estou enviando para o CNMP, espero que o mesmo me envie uma posição.

Aguardando, ainda, um posicionamento do MPPB diante da representação realizada na

Delegacia ao lado do Manaíra Shopping e enviada em anexo.

Peço que leiam as demandas!!! As de São Paulo são processos eletrônicos!

Preciso que garantam minha segurança, pois fui ameaçado como podem verificar no Boletim de

Ocorrência.

Amanhã, dia 17, teremos a conciliação na ação penal.

Cordialmente,

WR.

 

O  acima foi encaminhado para  ( ) destinatários, a saber: CARLOS AZEVEDO;e-mail 30 trinta

PAULO GERMANO COSTA DE ARRUDA; FLÁVIO HENRIQUE FREITAS EVANGELISTA GONDIM;

CLAUDIO CORDEIRO QUEIROGA GADELHA; MARCIO ROBERTO DE FREITAS EVANGELISTA;

JOSÉ CAETANO DOS SANTOS FILHO; EDUARDO VARANDAS ARARUNA; MYLLENA FORMIGA

CAVALCANTE DE ALENCAR MEDEIROS; DANIELLE CHRISTINE DUTRA DE LUCENA;

FRANCISCA HELENA DUARTE CAMELO; ANDRESSA ALVES LUCENA RIBEIRO COUTINHO;
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MARCOS ANTONIO FERREIRA ALMEIDA; RAULINO MARACAJÁ COUTINHO FILHO MARCELA DE

ALMEIDA MAIA ASFORA; OUVIDORIA DO MPT; SECRETARIA DO CNMP; RICARDO ALEX;

CARLOS ROMERO; CORREGEDORIA GERAL PGT; JACQUELINE DOMINGOS CARVALHEDO DE

OLIVEIRA; GILVANO JOSÉ DA SILVA; HENRIQUE VILALBA MORAIS; SANDRA REGINA GOMES;

ALEXANDRE ALMEIDA FERREIRA; EDUARDO RIOS DOS SANTOS; VITOR DE LUCENA PIRES;

THAINA FRANCA; NOELLE BARBOSA; RENATA TENÓRIO.  

 

Todos os destinatários, que absolutamente nada têm a ver com os fatos e indisposições

supostamente ocorridos entre o réu e o esposo da autora, foram comunicados e cientificados de uma séria

de inverdades e distorções, anunciadas com o único propósito de  a autora em seuhumilhar e constranger

ambiente de trabalho, com fofocas e intrigas sobre assuntos de natureza pessoal de seu esposo.

 

A consequência do ocorrido foi que a promovente passou a receber inúmeros  dee-mails

.pessoas relatando os ataques à sua honra

 

A título de exemplo, veja-se o correio eletrônico enviado à autora pelo Procurador do Trabalho, 

, em 24 de novembro de 2017:Dr. Eduardo Varandas

 

De: Eduardo Varandas <eduardovarandas@hotmail.com>

Data: sex, 24 de nov de 2017 às 19:15

Assunto: Denúncias

Para:  didilinsfelizardo@gmail.com  <didilinsfelizardo@gmail.com>

Cc: Maria Edlene Lins Felizardo <maria.felizardo@mpt.mp.br>

 

Cara Edlene

 

Acuso o recebimento de alguns e-mails da lavra do Sr. Wilson Furtado Roberto. 

O referido pede proteção a esta PRT e expõe uma relação litigiosa entre você, seu cônjuge e ele,

, apondo questões parafazendo respingar os fatos a todos os Procuradores desta Regional

quem não tem competência nenhuma para julgá-la.
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Pelo domínio do correio eletrônico do denunciante ( "juristas.com.br"), pressupõe-se que seja

um agente jurídico (talvez advogado). Se o referido senhor já provocou o CNMP e a

? corregedoria, qual o sentido de espraiar alegações graves sobre a sua conduta

O que mais me espanta é saber que vários colegas do Brasil entraram em contato perquerindo

?a razão de tais e-mails. É uma perseguição

 

Cumprimentos

Eduardo Varandas 

 

Registre-se que no  acima o ilustre Procurador do Trabalho enfatiza que o réu: ) e-mail i

”; ) encaminhou o  difamatório a “todos os Procuradores desta Regionale-mail ii provocou o CNMP e a

; e ) Corregedoria do MPT iii vários Procuradores do Trabalho do Brasil entraram em contato para saber

      a razão de tais .e-mails

 

Por sua vez, em , a Excelentíssima Procurado Regional do Trabalho do16 de novembro de 2017

Ministério Público do Trabalho no Estado do Paraná, , envia à promovente oDrª Margaret Matos de Carvalho

seguinte : e-mail

 

De: Margaret Matos de Carvalho <margaret.carvalho@mpt.mp.br>

Data: qui, 16 de nov de 2017 às 11:04

Assunto: ENC: URGENTE - Boletim de ocorrência em anexo

Para: didilinsfelizardo@gmail.com <didilinsfelizardo@gmail.com>

 

Prezada Colega Edlene,

 

Recebi a mensagem abaixo, dirigida ao meu endereço eletrônico funcional, como também a

, o que me causou espanto e surpresa.diversos outros Colegas
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É possível concluir da referida mensagem que o objeto de discussão se restringe a problemas

de relacionamentos entre o remetente e o seu esposo Divino Felizardo, ocorridos no âmbito do

Condomínio em que vivem.

Não há uma linha sequer atribuindo a você qualquer incidente, seja no âmbito de sua vida

privada, seja no âmbito de sua vida profissional.

Impressiona o fato de que uma situação exclusivamente privada, particular, se tornar motivo

para macular sua honra e a sua imagem perante os Colegas do Ministério Público do

Trabalho.

Você é uma profissional que goza de respeito e de admiração perante seus pares, razão pela

qual me causou grande constrangimento receber a mensagem de Wilson Furtado Roberto, a

quem não conheço e em relação ao qual penso que devem ser adotadas medidas imediatas

para que o mesmo deixe de tornar público, nacionalmente (eu sou lotado no Paraná, por

exemplo), um problema que nada tem a ver com nenhum de seus colegas, especialmente quando

informado pelo próprio remetente já ter encaminhado pedidos de providências à Corregedoria

do Ministério Público do Trabalho e à Ouvidoria do Ministério Público do Trabalho.

Fica aqui a minha indignação contra a vileza deste ato e o meu incondicional apoio.

Margaret Matos de Carvalho

Procuradora Regional do Trabalho

Ministério Público do Trabalho no Paraná

Avenida Vicente Machado, nº 84, Centro, Curitiba – Paraná

CEP 80.040-010

 

No  acima, a ilustre Procuradora do Trabalho é enfática a destacar: ) que e-mail i o réu enviou

; ii) o objeto doe-mail difamatório a seu endereço eletrônico funcional e a vários colegas procuradores

e-mail refere-se a “problemas de relacionamentos entre o remetente e o seu esposo Divino Felizardo,

”; e iii) “ocorridos no âmbito do Condomínio em que vivem impressiona o fato de que uma situação

exclusivamente privada, particular, se tornar motivo para macular sua honra e a sua imagem perante os

”.Colegas do Ministério Público do Trabalho

 

Ademais, destaca que o réu tornou público  um problema que nada tem aNACIONALMENTE

ver com a instituição.
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No mesmo caminho, a Procuradora do Trabalho na Paraíba, Drª Myllena Formiga Cavalcante

, em , envia à autora o seguinte texto via correio eletrônico:de Alencar Medeiros 16 de novembro de 2017

 

De: Myllena Formiga Cavalcante de Alencar Medeiros

<myllena.alencar@mpt.mp.br>

Data: qui, 16 de nov de 2017 às 13:57

Assunto: Enc: URGENTE - Boletim de ocorrência em anexo

Para: didilinsfelizardo@gmail.com <didilinsfelizardo@gmail.com>

Recebi os email abaixo, que, de fato, causam grande estranheza por estarem se referindo a

situações unicamente relacionadas à vida privada, e sem nenhuma aparente relação com sua

conduta ou postura profissional.

Espero que tudo se resolva bem!

beijo,

Myllena

 

Veja-se a dimensão da conduta do réu: inúmeras autoridades do Brasil receberam o e-mail

difamatório, humilhante e constrangedor, em que uma situação de âmbito privado entre o Promovido e o esposo

da autora foi exposta em sede profissional das mais diversas instituições.

 

Por fim, veja-se mais um  recebido pela promovente em 30 de novembro de 2017. Nestee-mail

correio eletrônico, a Procuradora do Trabalho, Drª Francisca Helena Duarte Campelo, assim escreveu:

 

Com surpresa,  os e-mails e arquivos anexos, todosvi na minha caixa postal institucional

enviados por um senhor que, parece, é teu vizinho. Você já deve saber porque a

…correspondência acusa o envio de cópia para vários colegas, Ouvidoria do MPT, CNMP

Que criatura desinformada e irascível esse vizinho … Se fosse você, procuraria consultar um

Num. 13260588 - Pág. 7Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: FELIPE RIBEIRO COUTINHO GONÇALVES DA SILVA
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=18032617153999700000012953015
Número do documento: 18032617153999700000012953015



colega da área jurídica, penal, para ver se a conduta desse Sr. Furtado é tipificada como um

dos delitos chamados de crimes por ofensas na internet. O STJ tem sido rigoroso com esses

abusos...Você é uma profissional respeitada na instituição e esse cidadão fica espalhando

notícias com flagrante único propósito de lhe prejudicar, eis que nós nada temos a ver com a

 Ele é um desinformado e deve achar que nós não temos o que fazer.vida pessoal dos colegas.

Estou enviando só mesmo para você ter ciência…

Espero que você tenha outros vizinhos mais serenos.

 

Excelência, da breve análise dos acontecimentos narrados, e provados documentalmente,

verifica-se o total desarranjo de ideias que acomete o réu, que realizou tamanha atrocidade, causando prejuízos

flagrantes à promovente que , em razão de uma supostase viu humilhada e constrangida perante seus pares

desavença havida no âmbito privado entre o seu esposo e o Promovido.

 

Não bastassem as ofensas por intermédio dos e-mails, diga-se, enviados a partir do domínio do

Primeiro Réu, este passou a publicar “notícias” relativas aos processos que ele próprio move em face dos Autores,

tal como se pode verificar dos links abaixo:

 

https://juristas.com.br/2018/02/13/maria-edlene-lins-felizardo/#.WpVM8qinGyJ
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https://juristas.com.br/2018/02/21/divino-felizardo/#
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https://juristas.com.br/2018/02/26/divino-felizardo-intimado-para-prestar-esclarecimentos-na-delegacia-de-policia-de-cabedelo/#.WpVNNqinGyI

 

E além dessas publicações, verifica-se que as “notícias” publicadas pelos Réus foram replicadas

por outro portal, o WSCOM, tal como se verifica abaixo:

 

 

https://www.wscom.com.br/noticia/site-juristas-com-diz-que-advogado-vai-processar-novamente-procuradora/
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É fato, V. Exa., que o andamento dos processos ou o ingresso das demandas pelo Segundo Réu

não se tratam de notícias, muito menos de interesse público. O Segundo Réu, por meio de sua empresa (Primeira

Ré), cuida de denegrir ainda mais a imagem dos Autores, e principalmente da Autora, que ocupa o cargo de

Procuradora do Trabalho.

 

Do título das notícias vê-se que os Réus sempre fazem menção à pessoa da Autora, ainda que o

fato tenha relação com seu esposo. Veja-se os títulos:

 

•                 “Advogado ofendido em grupo de WhatsApp ajuizou mais uma nova

queixa-crime contra a Dra. Maria Edlene Lins Felizardo”;

 

•                 “Advogado distribui queixa-crime contra marido de Procuradora do

Ministério Público do Trabalho: Advogado já havia processado a Dra.

Maria Edlene Lins Felizardo em função do mesmo imbróglio”;

 

•                “Divino Felizardo é intimado para prestar esclarecimentos na Delegacia

de Polícia de Cabedelo: Divino Felizardo, esposo da procuradora do

Trabalho Dra. Maria Edlene Lins Felizardo, será ouvido nesta semana”
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Destaque-se ainda que o Segundo Réu, além de distribuir cópia dos autos, que mesmo sendo de

acesso público, dizem respeito apenas a esfera particular dos envolvidos, dá destaque ao nome da Dra. Maria

Edlene Lins Felizardo, inclusive nas notícias dirigidas ao seu esposo.

 

Os réus criam nítidos factoides, afirmando a tese das suas próprias demandas contra os Réus,

como se verdade fosse. Basta que se leia as “notícias” criadas pelos Autores, verdadeiras “Fake News”.

 

Os Réus se utilizam do “Portal Juristas” para divulgar as suas afirmações, a sua tese de ataque

nos processos movidos contra os Réus.

 

Em razão dessas divulgações indevidas é que os Autores se insurgem.

 

 

3. DAS RAZÕES DE MÉRITO

3.1. DO ATO ILÍCITO COMETIDO – DEVER DE INDENIZAR

 

Excelência, não restam dúvidas de que os fatos narrados estão nitidamente comprovados. Para dar

amplitude à sua campanha difamatória o Segundo Réu passou a utilizar do Portal Juristas (Primeiro Promovido)

para atingir a honra, a moral e o bom nome dos Autores, e principalmente da Dra. Maria Edlene.

 

Não bastasse o envio, por parte do réu, de comunicações eletrônicas a uma série de

, por meio de emailautoridades do Ministério Público do Trabalho, Conselho Federal do MPT e Corregedoria

institucional,  e , este utilizou do Portaldenegrindo a imagem da autora constrangendo-a perante seus pares

Juristas para denegrir a imagem dos Autores na internet.

  

Diante deste cenário é que importa tratar acerca da configuração, no caso, dos elementos

caracterizadores da responsabilidade civil. Senão vejamos:
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Sabe-se que , condição necessária à reparação, consiste, consoante definição do próprioo ato ilícito

Código Civil, em ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência que viola direito ou causa dano a outrem,

veja-se:

 

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.

 

Pela dicção da lei, é prudente concluir que o réu procedeu de forma temerária, agiu

, causando danos morais aos autores autora, expondo-os ao ridículo. voluntariamente e reiteradas vezes

 

Seguindo o caminho de proteção e tutela do patrimônio individual, o digesto civilista traz previsão

segundo a qual:

 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (art. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a

repará-lo.

 

Vê-se, portanto, que .a conduta voluntária causadora de danos gera direito à reparação civil

No caso dos autos, é certo o dever de indenizar.

 

Neste ínterim, o dano moral, como é sabido, é  É oo abalo psicológico injusto e desproporcional.

experimento de grande sofrimento em razão da conduta inadequada (ato ilícito) de .outrem

 

O direito a reparação é personalíssimo, fundamental, já estando esculpido na Carta Magna em seu

Art. 5°, incisos V e X, que a preconiza, portanto, como direito fundamental, a indenização pelo abalo da moral, da

honra, da imagem, ou seja, do dano imaterial.
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Quem experimenta tal situação tem direito à indenização por dano moral, a qual tem o escopo

duplo de confortar o lesado e desestimular condutas semelhantes por parte do ofensor.

 

O  indenizatório, por sua vez, deve ser fixado levando em consideração a extensão doquantum

dano, na forma do art. 940 do Código Civil .[1]

 

Desnecessário, neste ponto, fazer nova menção ao currículo acadêmico e profissional da autora que

ocupa posição de grande renome na comunidade jurídica, notadamente no Ministério Público do Trabalho.

 

Quanto à extensão do dano causado, tem-se que o ato ilícito praticado pelos réus tomou 

!proporções mundiais quando inserto na internet

 

Há de se destacar que as palavras-chave de todas as “notícias” publicadas pelos Réus

incluem os nomes completos dos Autores, de forma que ao buscar pelo nome da Autora no maior site de

buscas da internet, o www.google.com.br, vê-se logo na primeira página, 03 resultados que remetem às

“notícias” criadas pelos Réus no Portal Juristas.

 

É fato que as “notícias” fabricadas pelos Réus atingiram a imagem dos Autores, mesmo porque

nessas publicações o Segundo Réu, por meio do Portal Juristas, site de sua propriedade, além de colocar sua versão

dos fatos como a verdade, distorcendo-a, o faz com o único intuído de dar publicidade à sua campanha difamatória

contra os Autores.

 

O Segundo Promovido tenta claramente criar “provas” dos fatos por si alegados quando publica

uma “notícia” dessas que é replicada por um segundo site, tal como se viu no caso do www.wscom.com.br. Trata-se

de atitude flagrantemente abusiva do réu, que faz acusações sem fundamento e distorce os fatos com o intuito

de criar factoides.

 

Desse modo, os Réus tornam  públicas as indisposições de vizinhança ocorridamundialmente

entre o segundo réu e os autores.
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Da mesma forma que os e-mails enviados pelo Segundo Réu às diversas autoridades em âmbito

nacional geraram repercussão pessoal na Autora, as “notícias” publicadas pelos Promovidos se espalharam

rapidamente, só que dessa vez com muito maior alcance. Foram vários os amigos, colegas de trabalho,

familiares e conhecidos que entraram em contato com os Promoventes para questionar a respeito dessas

publicações.

 

Diante de todo o exposto, o nexo de causalidade entre o abalo psicológico sofrido pelos

Promoventes e a conduta dos réus é incontestável.

 

Devidamente demonstrados, portanto, os requisitos legais da responsabilidade civil.

 

3.2. DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESAGRAVO PÚBLICO

 

A reparação do dano causado exige, além da reparação pecuniária, um desagravo público. É o

mínimo que se pode esperar de uma perspectiva de uma justiça restaurativa proporcionando a reconstrução do

objeto atingido pela conduta ilícita, danosa e indesejada.

 

In casu, a imagem dos Autores foi injustamente atacada, submetendo-os, mundialmente, a

verdadeira humilhação e constrangimento, decorrentes de uma campanha difamatória que vem sendo levada à

efeito pelo réu.

 

Como dito, após a lavratura do referido boletim de ocorrência em , os21 de outubro de 2017

réus passaram a atingir a honra dos promoventes, seja através do envio de   a diversasinúmeros e-mails

autoridades do país, seja por meio das publicações com as versões fáticas do Segundo Promovido, que coloca as

“notícias” de suas afirmações processuais como sendo verdade para quem, desconhecendo o caso, as lê.

 

Os Promovidos vem verdadeiramente denegrindo a imagem dos Autores à nível internacional,

causando constrangimento e verdadeiro vexame em todas as esferas do convívio social dos Promoventes.
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A consequência do ocorrido foi que os Promoventes passaram a receber inúmeras ligações e

.mensagens de WhatsApp de pessoas relatando os ataques às suas honras

 

Está evidenciado que o réu tornou público  um problema que nãoINTERNACIONALMENTE

diz respeito a nenhuma outra pessoa além dos envolvidos. Excelência, da breve análise dos acontecimentos

narrados, e provados documentalmente, verifica-se a necessidade de um desagravo público por parte dos Réus.

 

A CF/88 é cristalina:

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:

 (...)

 V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da
indenização por dano material, moral ou à imagem;

A única resposta proporcional ao agravo cometido pelos réus é a publicação de uma explicação e

desculpas pelos próprios Réus que deve ser tida como uma obrigação de fazer. Ademais, o direito de resposta e

retratação é legal e previsto no Pacto de San José da Costa Rica :[2]

 

Artigo 14.  Direito de retificação ou resposta

 

1.        Toda pessoa atingida por informações inexatas ou ofensivas emitidas em seu
prejuízo por meios de difusão legalmente regulamentados e que se dirijam ao
público em geral, tem direito a fazer, pelo mesmo órgão de difusão, sua retificação
ou resposta, nas condições que estabeleça a lei. 

2.              Em nenhum caso a retificação ou a resposta eximirão das outras
responsabilidades legais em que se houver incorrido.

 

Tal norma está plenamente em vigor, uma vez que o texto constitucional garante que as normas

 definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata (Art. 5º, § 1º da CF/88). Bem como, 
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os direitos e garantias expressos na  Constituiçãode 1988  não excluem outros decorrentes do regime e dos

 princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte

(Art. 5º, § 1º da CF/88).

 

Ademais, o CPC determina que:

Art. 536.   No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de
obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento,
para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado
prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do
exequente.

§ 1  Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outraso

medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e
coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva,
podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

§ 2  O mandado de busca e apreensão de pessoas e coisas será cumprido poro

2 (dois) oficiais de justiça, observando-se o disposto no art. 846, §§ 1  a 4o o, se
houver necessidade de arrombamento.

§ 3   O executado incidirá nas penas de litigância de má-fé quandoo

injustificadamente descumprir a ordem judicial, sem prejuízo de sua
responsabilização por crime de desobediência.

§ 4  No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigaçãoo

de fazer ou de não fazer, aplica-se o art. 525, no que couber.

§ 5   O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento deo

sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não
obrigacional.

Portanto, tem os Autores o direito de que sejam publicados os esclarecimentos diante da

campanha difamatória e vexatória a que foi submetida pelos Réus.

 

Diante do exposto, é necessário que esse Juízo determine que os réus publiquem os

esclarecimentos dos Autores às suas expensas pelos mesmos canais que a atacou. Uma vez deferida a medida

aqui requerida, que seja assinalado o prazo de 05 dias para que os Autores entreguem o texto de

resposta/desagravo, bem como, seja assinalado igual prazo para os réus provem que cumpriram a medida.

 

Num. 13260588 - Pág. 18Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: FELIPE RIBEIRO COUTINHO GONÇALVES DA SILVA
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=18032617153999700000012953015
Número do documento: 18032617153999700000012953015



Acaso, o Réu resista ao determinado, não publicando os esclarecimentos apresentados

oportunamente pelos Autores em todos os meios que divulgou seu ataque injustificado, que seja aplicado o art.

821 do CPC, in verbis:

Art. 821.  Na obrigação de fazer, quando se convencionar que o executado a
satisfaça pessoalmente, o exequente poderá requerer ao juiz que lhe assine
prazo para cumpri-la.

Parágrafo único.  Havendo recusa ou mora do executado, sua obrigação
pessoal será convertida em perdas e danos, caso em que se observará o
procedimento de execução por quantia certa.

 

Ou seja, recusando-se que a obrigação de fazer pessoal seja convertida em perdas e danos

específica. É o que se Requer.

 

3.3. DA OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PENA COMINATÓRIA

 

É importante que a presente ação tenha cunho pedagógico aos Réus. Precisam os mesmos

compreender que a urbanidade da vida social recomenda discrição, não recomendando atitudes impensadas,

impulsivas e espalhafatosas. Os conflitos devem ser resolvidos com parcimônia e nos devidos meios legais.

 

Dessa forma, faz-se necessário impedir que os Réus voltem a se utilizar de meios que impliquem

em uma campanha difamatória contra os Autores. Portanto, deve-se ser reconhecida e determinada a obrigação de

não fazer dos Réus no sentido de não mais publicar relatos das suas acusações e defesas de suas teses processuais

em sites na internet.

 

O CPC é claro quanto a possibilidade da medida, vejamos:

Art. 497.  Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não
fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou
determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo
resultado prático equivalente.
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Parágrafo único.  Para a concessão da tutela específica destinada a inibir
a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é
irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de
culpa ou dolo.

Como se observa no dispositivo acima transcrito, mesmo sem dano a medida é possível,

porém , com os danos à honra evidentes, a medida se impõe com ainda mais força. Ademais,in casu

para se assegurar a medida, é preciso que se arbitre, desde já, multa em caso de descumprimento da

obrigação de não fazer. O CPC, também, agasalha esse requerimento, in verbis:

Art. 536.   No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de
obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a
requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de
tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas
necessárias à satisfação do exequente.

§ 1  Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entreo

outras medidas, a , a busca e apreensão, a remoçãoimposição de multa
de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de
atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força
policial.

(...)

§ 5   O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento deo

sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não
obrigacional.

Art. 537.   A multa independe de requerimento da parte e poderá ser
aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença,
ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a
obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do
preceito.

Requer-se, portanto, que esse juízo determine que os réus se abstenham de publicar

“notícias” expondo o nome dos Autores com o fito de atacar sua honra e imagem, bem como, que se

estabeleça multa cominatória em caso de descumprimento da obrigação de não fazer aqui requerida.

 

4. DO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA

ANTECIPADA – TUTELA INIBITÓRIA DA REINCIDÊNCIA DO

ILÍCITO PRATICADO
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Os Autores não podem permanecer reféns dos ataques dos Réus que tentam abalar as suas imagens

perante a sociedade. Dessa forma, faz-se necessário impedir  que os Réus voltem a se utilizar deimediatamente

meios que impliquem em uma campanha difamatória contra as pessoas dos Autores.

 

O CPC é claro quanto a possibilidade da medida, vejamos:

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.

Portanto, faz-se necessário impedir que os Réus voltem a se utilizar de meios que impliquem em

uma campanha difamatória contra os Autores, devendo ser reconhecida e determinada a obrigação de não fazer dos

Réus no sentido de não mais publicar relatos das suas acusações e defesas de suas teses processuais em sites na

internet. Afinal, os requisitos estão presentes, vejamos:

•          A PROBABILIDADE DO DIREITO: o próprio CPC resguarda a hipótese “Art. 497.  Na ação que

tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá

a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo

resultado prático equivalente. Parágrafo único.  Para a concessão da tutela específica destinada

a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a

 A CF/88 resguarda ademonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo.”

honra e a imagem das pessoas em nossa sociedade, portanto, o acervo probatório demonstra

que as “notícias” publicadas pelos réus foram ofensivas aos direitos subjetivos dos Autores e

repercutiram negativamente no meio social, profissional e familiar dos Autores. A injustiça e

covardia dos ataques deve ser rechaçada e desestimulada de forma efetiva. Dessa forma, a

tutela inibitória de urgência se justifica, sendo medida que se impõe no presente caso.

•          O PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO: não é necessário

maiores esforços elucidativos da potencialidade danosa da campanha difamatória que sofreram

os Autores. O perigo de dano é cristalino, pois a ferocidade dos réus demonstra que a qualquer

momento uma nova leva de ataques pode ser desferida contra a honra e imagem dos autores.

De pouco adiantará se, só após o longo transcorrer do trâmite processual, haja a determinação

da obrigação de não fazer. Portanto, a resposta adequada e que se impõe deve ser imediata

evitando a propagação do dano já causado. Ademais, não há perigo de irreversibilidade dos

efeitos da decisão.

Espera-se, respeitosamente, o deferimento da tutela inibitória de urgência requerida,

reconhecendo a exigibilidade de obrigação de não fazer, e que este Juízo determine a imposição de

, para que haja sua efetiva observância (CPC, art. 536, § 1 ). Afinal, o próprio CPC estabelecemulta o

que:
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Art. 537.   A multa independe de requerimento da parte e poderá ser
aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença,
ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a
obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do
preceito.

Por tudo o que foi evidenciado, a título de tutela antecipada,requer-se, que este Douto Juízo

 determine que o réu se abstenha de publicar relatos das suas acusações e defesas de suas teses processuais

nos processos e inquéritos em que os Autores sejam partes, sob pena de multa cominatória a ser arbitrada

por este nobre Julgador, em caso de descumprimento da tutela antecipatória deferida, em monta que seja

proporcional e eficiente para desestimular a reincidência do Réu.

 

5. DOS PEDIDOS

 

Ante o exposto, requer-se de V. Excelência:

 

a)           Determine  dos réus, por carta, para comparecer àA CITAÇÃO

audiência de conciliação, instrução e julgamento, devendo apresentar

sua defesa, sob pena de confissão e revelia;

 

b)      No mérito,  em todos os seus termosjulgue procedente a demanda

para:

 

B.1. condenar os réus no pagamento de indenização pelos

danos morais causados aos autores, em valor não inferior a

R$38.160,00 (trinta e oito mil centos e sessenta reais), observando

as peculiaridades do caso em comento, bem como a extensão dos

danos causados e a capacidade econômica dos envolvidos;

B.2. determinar que o réu publique os esclarecimentos dos

Autores às suas expensas pelos mesmos canais que os

, sendo assinalado o prazo de 5 dias paraatacou (Portal Juristas)

que os Autores entreguem o texto de resposta/desagravo, bem

como, seja dado igual prazo para os réus provem que cumpriram a

medida de resposta/desagravo.

B.3. Acaso, o Réu resista ao determinado, não publicando os

esclarecimentos apresentados oportunamente pelos Autores em

todos os meios em que divulgou seu ataque injustificado, que seja
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FELIPE RIBEIRO COUTINHO G. SILVA

ANDRÉ LUIZ CAVALCANTI

CABRAL

   

   JOÃO VICTOR RIBEIRO

COUTINHO

aplicado o art. 821 do CPC, convertendo a obrigação de fazer em

perdas e danos específica.

B.4. determinar que este Douto Juízo determine que o réu se

abstenha de publicar relatos das suas acusações e defesas

de suas teses processuais nos processos e inquéritos em que

os Autores sejam partes, sob pena de multa cominatória a ser

arbitrada por este nobre Julgador, em caso de

descumprimento da tutela antecipatória deferida, em monta

que seja proporcional e eficiente para desestimular a

reincidência do Réu.;

B.5. arbitrar multa cominatória em caso de descumprimento

da obrigação de não fazer aqui requerida no item B.4., em

quantia que seja proporcional e eficiente à educar e

desestimular a reincidência dos Réus;

 

c)       A título de tutela antecipada, determine que este Douto Juízo determine que

os réus se abstenham de publicar relatos das suas acusações e defesas

de suas teses processuais nos processos e inquéritos em que os Autores

sejam partes, sob pena de multa cominatória a ser arbitrada por este

nobre Julgador, em caso de descumprimento da tutela antecipatória

deferida, em monta que seja proporcional e eficiente para desestimular a

reincidência do Réu;

 

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito permitidos, em especial pela

prova documental anexada à presente exordial e demais provas que se fizerem necessárias durante o curso

processual.

 

Estima-se à causa o valor de R$ 38.160,00 (trinta e oito mil cento e sessenta reais).

 

Termos em que pede e espera deferimento.

João Pessoa/PB, 26 de março de 2018.
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OAB/PB 11.689 OAB/PB 11.195      OAB/PB 14.479

 

 

[1] Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.

[2]  CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS - Assinada na Conferência
 Especializada Interamericana sobre Direitos Humanos, San José, Costa Rica, em 22 de novembro de

1969.
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DO _____ JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA 

DE CABEDELO – ESTADO DA PARAÍBA 

 

 
 
 
 

 

 

MARIA EDLENE LINS FELIZARDO, brasileira, casada, Procuradora do Trabalho, inscrita 

no CPF sob o nº 274.017235-49 e no RG sob o nº 3.710.708, SSP/PB, e DIVINO FELIZARDO, brasileiro, 

casado, funcionário público, inscrito no CPF sob o n.º 153.488.061-53 e no RG sob o n.º 3328211 SSP/PB, 

ambos residentes à Rua Henrique Siqueira, nº 30, apto 101, bloco B, Ponta de Campina, Cabedelo – PB, 

CEP 58101-635 vem, perante Vossa Excelência, por seus procuradores (DOC. 01), todos com endereço 

na Rua Lorenzo Fernandes, 72, Torre, João Pessoa/PB, onde recebem intimações, propor a presente  

 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

 

Em face de JURISTAS SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI, empresa individual de 

responsabilidade limitada, inscrita no CNPJ sob o nº. 21.674.173/0001-65, com endereço na Rua Júlia 

Freire, 1200, sala 904, Expedicionários, CEP 58041-000, endereço eletrônico: 

contato@juristas.com.br, e WILSON FURTADO ROBERTO, brasileiro, casado, advogado, inscrito no 

CPF sob o nº 009.629.464-78 e no RG sob o nº 2453936 – SSP/PB, residente e domiciliado na Rua 

Henrique Siqueira, nº 30, apto. 101, bloco C, Edifício Varandas do Atlântico, Ponta de Campina, 

Cabedelo – PB, endereço eletrônico: wilson@juristas.com.br, pelos fundamentos de fato e de direito 

a seguir expostos:  

 

1. DAS INTIMAÇÕES 

 

As INTIMAÇÕES alusivas ao presente feito devem ser dirigidas EXCLUSIVAMENTE aos 

advogados André Luiz Cavalcanti Cabral, OAB/PB 11.195 e OAB/PE 1.890-A, inscrito no CPF sob o nº 

023.578.884-82 e Felipe Ribeiro Coutinho Gonçalves da Silva, OAB/PB 11.689, inscrito no CPF sob o nº 
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035.277.454-16, ambos com endereço profissional sito à Rua Lorenzo Fernandes, n.º 72, Torre, João 

Pessoa - PB e endereço eletrônico para recebimento de comunicações processuais 

intimacoes@crc.adv.br, sob pena de nulidade. 

 

2. DOS FATOS 

 

Com o fito de melhor compreender os acontecimentos faz-se necessária uma breve 

apresentação da verdadeira humilhação e constrangimento, decorrentes de uma covarde e 

tresloucada campanha difamatória que vem sendo levada à efeito pelo Segundo Promovido, 

proprietário do Portal Juristas, Primeiro Promovido. 

 

Por infelicidade da autora, o Segundo Réu é seu vizinho no Condomínio Varandas do 

Atlântico, localizado na praia de Ponta de Campina, Cabedelo/PB.  

 

Ocorreu que, em certa data, os Autores e o Réu trocaram mensagens num grupo de 

whatsapp do Condomínio do qual são moradores. Sentindo-se ofendido, o Segundo Réu ingressou 

com uma ação de indenização por danos morais contra os Autores. 

 

Não conformado com essa primeira demanda, o Segundo Réu, incomodado com a 

música que o esposo da autora escutava, tendo em vista uma fictícia “ameaça” que sofrera, registrou 

o Boletim de Ocorrência de nº 06874.01.2017.1.01.012 na 12ª Delegacia Distrital de João Pessoa/PB.  

 

Além desses, já constam duas demandas penais do Segundo Réu contra os Autores. 

 

Destaca-se que nenhum outro morador do condomínio formalizou qualquer 

reclamação contra o esposo da promovente em virtude de som em volume elevado ou qualquer 

outra conduta inapropriada, tampouco ninguém presenciou a suposta ameaça. 

 

Fato é que após a lavratura do referido boletim de ocorrência em 21 de outubro de 

2017, o réu passou a atingir a honra da promovente através do envio de inúmeros e-mails a diversas 

autoridades do país, tais como: Procuradores do Ministério Público do Trabalho, membros do 
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Ministério Público Estadual e até, pasme Vossa Excelência, membros do Conselho Nacional do 

Ministério Público, verdadeiramente denegrindo a imagem da autora à nível nacional, causando 

constrangimento e verdadeiro vexame em seu ambiente de trabalho. 

  

À guisa de ilustração, no correio eletrônico datado de 16 de novembro de 2017, o 

réu escreveu: 

 

Bom dia. 

Algum posicionamento? 

Fiz um envio de um email no dia 6 e o mesmo não foi respondido até hoje pelo MPT 

(muito menos o anterior) e nem pela corregedoria.  

Pedi uma reunião na PRT13 e não fui atendido. 

Possuo vídeos, áudios etc que comprovam as minhas alegações. 

Como estou enviando para o CNMP, espero que o mesmo me envie uma posição.  

Aguardando, ainda, um posicionamento do MPPB diante da representação realizada 

na Delegacia ao lado do Manaíra Shopping e enviada em anexo.  

Peço que leiam as demandas!!! As de São Paulo são processos eletrônicos! 

Preciso que garantam minha segurança, pois fui ameaçado como podem verificar no 

Boletim de Ocorrência. 

Amanhã, dia 17, teremos a conciliação na ação penal. 

Cordialmente,  

WR. 

 

O e-mail acima foi encaminhado para 30 (trinta) destinatários, a saber: CARLOS 

AZEVEDO; PAULO GERMANO COSTA DE ARRUDA; FLÁVIO HENRIQUE FREITAS EVANGELISTA 

GONDIM; CLAUDIO CORDEIRO QUEIROGA GADELHA; MARCIO ROBERTO DE FREITAS EVANGELISTA; 

JOSÉ CAETANO DOS SANTOS FILHO; EDUARDO VARANDAS ARARUNA; MYLLENA FORMIGA 

CAVALCANTE DE ALENCAR MEDEIROS; DANIELLE CHRISTINE DUTRA DE LUCENA; FRANCISCA HELENA 

DUARTE CAMELO; ANDRESSA ALVES LUCENA RIBEIRO COUTINHO; MARCOS ANTONIO FERREIRA 

ALMEIDA; RAULINO MARACAJÁ COUTINHO FILHO MARCELA DE ALMEIDA MAIA ASFORA; OUVIDORIA 

DO MPT; SECRETARIA DO CNMP; RICARDO ALEX; CARLOS ROMERO; CORREGEDORIA GERAL PGT; 

JACQUELINE DOMINGOS CARVALHEDO DE OLIVEIRA; GILVANO JOSÉ DA SILVA; HENRIQUE VILALBA 
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MORAIS; SANDRA REGINA GOMES; ALEXANDRE ALMEIDA FERREIRA; EDUARDO RIOS DOS SANTOS; 

VITOR DE LUCENA PIRES; THAINA FRANCA; NOELLE BARBOSA; RENATA TENÓRIO.    

 

Todos os destinatários, que absolutamente nada têm a ver com os fatos e 

indisposições supostamente ocorridos entre o réu e o esposo da autora, foram comunicados e 

cientificados de uma séria de inverdades e distorções, anunciadas com o único propósito de 

humilhar e constranger a autora em seu ambiente de trabalho, com fofocas e intrigas sobre 

assuntos de natureza pessoal de seu esposo. 

 

A consequência do ocorrido foi que a promovente passou a receber inúmeros e-

mails de pessoas relatando os ataques à sua honra.  

 

A título de exemplo, veja-se o correio eletrônico enviado à autora pelo Procurador 

do Trabalho, Dr. Eduardo Varandas, em 24 de novembro de 2017: 

 

De: Eduardo Varandas <eduardovarandas@hotmail.com> 

Data: sex, 24 de nov de 2017 às 19:15 

Assunto: Denúncias 

Para: didilinsfelizardo@gmail.com <didilinsfelizardo@gmail.com> 

Cc: Maria Edlene Lins Felizardo <maria.felizardo@mpt.mp.br> 

 

Cara Edlene 

 

Acuso o recebimento de alguns e-mails da lavra do Sr. Wilson Furtado Roberto.  

O referido pede proteção a esta PRT e expõe uma relação litigiosa entre você, seu 

cônjuge e ele, fazendo respingar os fatos a todos os Procuradores desta Regional, 

apondo questões para quem não tem competência nenhuma para julgá-la. 

Pelo domínio do correio eletrônico do denunciante ( "juristas.com.br"), pressupõe-se 

que seja um agente jurídico (talvez advogado). Se o referido senhor já provocou o 

CNMP e a corregedoria, qual o sentido de espraiar alegações graves sobre a sua 

conduta?  
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O que mais me espanta é saber que vários colegas do Brasil entraram em contato 

perquerindo a razão de tais e-mails. É uma perseguição? 

 

Cumprimentos 

Eduardo Varandas  

 

Registre-se que no e-mail acima o ilustre Procurador do Trabalho enfatiza que o réu: 

i) encaminhou o e-mail difamatório a “todos os Procuradores desta Regional”; ii) provocou o CNMP 

e a Corregedoria do MPT; e iii) vários Procuradores do Trabalho do Brasil entraram em contato para 

saber a razão de tais e-mails.        

 

Por sua vez, em 16 de novembro de 2017, a Excelentíssima Procurado Regional do 

Trabalho do Ministério Público do Trabalho no Estado do Paraná, Drª Margaret Matos de Carvalho, 

envia à promovente o seguinte e-mail:   

 

De: Margaret Matos de Carvalho <margaret.carvalho@mpt.mp.br> 

Data: qui, 16 de nov de 2017 às 11:04 

Assunto: ENC: URGENTE - Boletim de ocorrência em anexo 

Para: didilinsfelizardo@gmail.com <didilinsfelizardo@gmail.com> 

 

Prezada Colega Edlene, 

 

Recebi a mensagem abaixo, dirigida ao meu endereço eletrônico funcional, como 

também a diversos outros Colegas, o que me causou espanto e surpresa. 

É possível concluir da referida mensagem que o objeto de discussão se restringe a 

problemas de relacionamentos entre o remetente e o seu esposo Divino Felizardo, 

ocorridos no âmbito do Condomínio em que vivem. 

Não há uma linha sequer atribuindo a você qualquer incidente, seja no âmbito de 

sua vida privada, seja no âmbito de sua vida profissional. 

Impressiona o fato de que uma situação exclusivamente privada, particular, se 

tornar motivo para macular sua honra e a sua imagem perante os Colegas do 

Ministério Público do Trabalho. 
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Você é uma profissional que goza de respeito e de admiração perante seus pares, 

razão pela qual me causou grande constrangimento receber a mensagem de Wilson 

Furtado Roberto, a quem não conheço e em relação ao qual penso que devem ser 

adotadas medidas imediatas para que o mesmo deixe de tornar público, 

nacionalmente (eu sou lotado no Paraná, por exemplo), um problema que nada tem 

a ver com nenhum de seus colegas, especialmente quando informado pelo próprio 

remetente já ter encaminhado pedidos de providências à Corregedoria do Ministério 

Público do Trabalho e à Ouvidoria do Ministério Público do Trabalho. 

Fica aqui a minha indignação contra a vileza deste ato e o meu incondicional apoio. 

Margaret Matos de Carvalho 

Procuradora Regional do Trabalho 

Ministério Público do Trabalho no Paraná 

Avenida Vicente Machado, nº 84, Centro, Curitiba – Paraná 

CEP 80.040-010 

 

No e-mail acima, a ilustre Procuradora do Trabalho é enfática a destacar: i) que o réu 

enviou e-mail difamatório a seu endereço eletrônico funcional e a vários colegas procuradores; ii) 

o objeto do e-mail refere-se a “problemas de relacionamentos entre o remetente e o seu esposo 

Divino Felizardo, ocorridos no âmbito do Condomínio em que vivem”; e iii) “impressiona o fato de 

que uma situação exclusivamente privada, particular, se tornar motivo para macular sua honra e a 

sua imagem perante os Colegas do Ministério Público do Trabalho”. 

 

Ademais, destaca que o réu tornou público NACIONALMENTE um problema que 

nada tem a ver com a instituição. 

 

No mesmo caminho, a Procuradora do Trabalho na Paraíba, Drª Myllena Formiga 

Cavalcante de Alencar Medeiros, em 16 de novembro de 2017, envia à autora o seguinte texto via 

correio eletrônico: 

 

De: Myllena Formiga Cavalcante de Alencar Medeiros  

<myllena.alencar@mpt.mp.br> 

Data: qui, 16 de nov de 2017 às 13:57 
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Assunto: Enc: URGENTE - Boletim de ocorrência em anexo 

Para: didilinsfelizardo@gmail.com <didilinsfelizardo@gmail.com> 

Recebi os email abaixo, que, de fato, causam grande estranheza por estarem se 

referindo a situações unicamente relacionadas à vida privada, e sem nenhuma 

aparente relação com sua conduta ou postura profissional.  

Espero que tudo se resolva bem! 

beijo, 

Myllena 

 

Veja-se a dimensão da conduta do réu: inúmeras autoridades do Brasil receberam o 

e-mail difamatório, humilhante e constrangedor, em que uma situação de âmbito privado entre o 

Promovido e o esposo da autora foi exposta em sede profissional das mais diversas instituições. 

 

Por fim, veja-se mais um e-mail recebido pela promovente em 30 de novembro de 

2017. Neste correio eletrônico, a Procuradora do Trabalho, Drª Francisca Helena Duarte Campelo, 

assim escreveu: 

 

Com surpresa, vi na minha caixa postal institucional os e-mails e arquivos anexos, 

todos enviados por um senhor que, parece, é teu vizinho. Você já deve saber porque a 

correspondência acusa o envio de cópia para vários colegas, Ouvidoria do MPT, 

CNMP… Que criatura desinformada e irascível esse vizinho … Se fosse você, procuraria 

consultar um colega da área jurídica, penal, para ver se a conduta desse Sr. Furtado 

é tipificada como um dos delitos chamados de crimes por ofensas na internet. O STJ 

tem sido rigoroso com esses abusos...Você é uma profissional respeitada na 

instituição e esse cidadão fica espalhando notícias com flagrante único propósito de 

lhe prejudicar, eis que nós nada temos a ver com a vida pessoal dos colegas. Ele é um 

desinformado e deve achar que nós não temos o que fazer. 

Estou enviando só mesmo para você ter ciência… 

Espero que você tenha outros vizinhos mais serenos. 

 

Excelência, da breve análise dos acontecimentos narrados, e provados 

documentalmente, verifica-se o total desarranjo de ideias que acomete o réu, que realizou tamanha 
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atrocidade, causando prejuízos flagrantes à promovente que se viu humilhada e constrangida perante 

seus pares, em razão de uma suposta desavença havida no âmbito privado entre o seu esposo e o 

Promovido. 

 

Não bastassem as ofensas por intermédio dos e-mails, diga-se, enviados a partir do 

domínio do Primeiro Réu, este passou a publicar “notícias” relativas aos processos que ele próprio move 

em face dos Autores, tal como se pode verificar dos links abaixo: 

 

https://juristas.com.br/2018/02/13/maria-edlene-lins-felizardo/#.WpVM8qinGyJ 
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https://juristas.com.br/2018/02/21/divino-felizardo/# 
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https://juristas.com.br/2018/02/26/divino-felizardo-intimado-para-prestar-esclarecimentos-
na-delegacia-de-policia-de-cabedelo/#.WpVNNqinGyI 

 

 
 

E além dessas publicações, verifica-se que as “notícias” publicadas pelos Réus foram 

replicadas por outro portal, o WSCOM, tal como se verifica abaixo: 
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https://www.wscom.com.br/noticia/site-juristas-com-diz-que-advogado-vai-processar-
novamente-procuradora/ 

 
 

É fato, V. Exa., que o andamento dos processos ou o ingresso das demandas pelo 

Segundo Réu não se tratam de notícias, muito menos de interesse público. O Segundo Réu, por meio 

de sua empresa (Primeira Ré), cuida de denegrir ainda mais a imagem dos Autores, e principalmente 

da Autora, que ocupa o cargo de Procuradora do Trabalho. 

 

Do título das notícias vê-se que os Réus sempre fazem menção à pessoa da Autora, 

ainda que o fato tenha relação com seu esposo. Veja-se os títulos: 

 

 “Advogado ofendido em grupo de WhatsApp ajuizou mais uma nova 

queixa-crime contra a Dra. Maria Edlene Lins Felizardo”;  

 

 “Advogado distribui queixa-crime contra marido de Procuradora do 

Ministério Público do Trabalho: Advogado já havia processado a Dra. Maria 

Edlene Lins Felizardo em função do mesmo imbróglio”; 
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 “Divino Felizardo é intimado para prestar esclarecimentos na Delegacia de 

Polícia de Cabedelo: Divino Felizardo, esposo da procuradora do Trabalho 

Dra. Maria Edlene Lins Felizardo, será ouvido nesta semana” 

 

Destaque-se ainda que o Segundo Réu, além de distribuir cópia dos autos, que 

mesmo sendo de acesso público, dizem respeito apenas a esfera particular dos envolvidos, dá 

destaque ao nome da Dra. Maria Edlene Lins Felizardo, inclusive nas notícias dirigidas ao seu esposo. 

 

Os réus criam nítidos factoides, afirmando a tese das suas próprias demandas contra 

os Réus, como se verdade fosse. Basta que se leia as “notícias” criadas pelos Autores, verdadeiras 

“Fake News”.  

 

Os Réus se utilizam do “Portal Juristas” para divulgar as suas afirmações, a sua tese 

de ataque nos processos movidos contra os Réus. 

 

Em razão dessas divulgações indevidas é que os Autores se insurgem. 

 

 

3. DAS RAZÕES DE MÉRITO 

3.1. DO ATO ILÍCITO COMETIDO – DEVER DE INDENIZAR 

 

Excelência, não restam dúvidas de que os fatos narrados estão nitidamente 

comprovados. Para dar amplitude à sua campanha difamatória o Segundo Réu passou a utilizar do Portal 

Juristas (Primeiro Promovido) para atingir a honra, a moral e o bom nome dos Autores, e principalmente 

da Dra. Maria Edlene. 

 

Não bastasse o envio, por parte do réu, de comunicações eletrônicas a uma série de 

autoridades do Ministério Público do Trabalho, Conselho Federal do MPT e Corregedoria, por meio de 

email institucional, denegrindo a imagem da autora e constrangendo-a perante seus pares, este 

utilizou do Portal Juristas para denegrir a imagem dos Autores na internet. 
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Diante deste cenário é que importa tratar acerca da configuração, no caso, dos 

elementos caracterizadores da responsabilidade civil. Senão vejamos: 

 

Sabe-se que o ato ilícito, condição necessária à reparação, consiste, consoante definição 

do próprio Código Civil, em ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência que viola direito ou 

causa dano a outrem, veja-se: 

 

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. 

 

Pela dicção da lei, é prudente concluir que o réu procedeu de forma temerária, agiu 

voluntariamente e reiteradas vezes, causando danos morais aos autores autora, expondo-os ao 

ridículo.   

 

Seguindo o caminho de proteção e tutela do patrimônio individual, o digesto civilista 

traz previsão segundo a qual: 

 

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

obrigado a repará-lo. 

 

Vê-se, portanto, que a conduta voluntária causadora de danos gera direito à reparação 

civil. No caso dos autos, é certo o dever de indenizar. 

 

Neste ínterim, o dano moral, como é sabido, é o abalo psicológico injusto e 

desproporcional. É o experimento de grande sofrimento em razão da conduta inadequada (ato ilícito) 

de outrem.  

 

O direito a reparação é personalíssimo, fundamental, já estando esculpido na Carta 

Magna em seu Art. 5°, incisos V e X, que a preconiza, portanto, como direito fundamental, a indenização 

pelo abalo da moral, da honra, da imagem, ou seja, do dano imaterial. 
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Quem experimenta tal situação tem direito à indenização por dano moral, a qual tem o 

escopo duplo de confortar o lesado e desestimular condutas semelhantes por parte do ofensor. 

 

O quantum indenizatório, por sua vez, deve ser fixado levando em consideração a 

extensão do dano, na forma do art. 940 do Código Civil1. 

 

Desnecessário, neste ponto, fazer nova menção ao currículo acadêmico e profissional 

da autora que ocupa posição de grande renome na comunidade jurídica, notadamente no Ministério 

Público do Trabalho.  

 

Quanto à extensão do dano causado, tem-se que o ato ilícito praticado pelos réus 

tomou proporções mundiais quando inserto na internet! 

 

Há de se destacar que as palavras-chave de todas as “notícias” publicadas pelos 

Réus incluem os nomes completos dos Autores, de forma que ao buscar pelo nome da Autora no 

maior site de buscas da internet, o www.google.com.br, vê-se logo na primeira página, 03 

resultados que remetem às “notícias” criadas pelos Réus no Portal Juristas. 

 

É fato que as “notícias” fabricadas pelos Réus atingiram a imagem dos Autores, mesmo 

porque nessas publicações o Segundo Réu, por meio do Portal Juristas, site de sua propriedade, além de 

colocar sua versão dos fatos como a verdade, distorcendo-a, o faz com o único intuído de dar publicidade 

à sua campanha difamatória contra os Autores. 

 

O Segundo Promovido tenta claramente criar “provas” dos fatos por si alegados quando 

publica uma “notícia” dessas que é replicada por um segundo site, tal como se viu no caso do 

www.wscom.com.br. Trata-se de atitude flagrantemente abusiva do réu, que faz acusações sem 

fundamento e distorce os fatos com o intuito de criar factoides. 

 

                                                      
1 Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano. 
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Desse modo, os Réus tornam mundialmente públicas as indisposições de vizinhança 

ocorrida entre o segundo réu e os autores. 

 

Da mesma forma que os e-mails enviados pelo Segundo Réu às diversas autoridades 

em âmbito nacional geraram repercussão pessoal na Autora, as “notícias” publicadas pelos 

Promovidos se espalharam rapidamente, só que dessa vez com muito maior alcance. Foram vários 

os amigos, colegas de trabalho, familiares e conhecidos que entraram em contato com os 

Promoventes para questionar a respeito dessas publicações. 

 

Diante de todo o exposto, o nexo de causalidade entre o abalo psicológico sofrido 

pelos Promoventes e a conduta dos réus é incontestável. 

 

Devidamente demonstrados, portanto, os requisitos legais da responsabilidade civil.  

 

3.2. DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESAGRAVO PÚBLICO 

 

A reparação do dano causado exige, além da reparação pecuniária, um desagravo 

público. É o mínimo que se pode esperar de uma perspectiva de uma justiça restaurativa 

proporcionando a reconstrução do objeto atingido pela conduta ilícita, danosa e indesejada. 

 

In casu, a imagem dos Autores foi injustamente atacada, submetendo-os, 

mundialmente, a verdadeira humilhação e constrangimento, decorrentes de uma campanha 

difamatória que vem sendo levada à efeito pelo réu. 

 

Como dito, após a lavratura do referido boletim de ocorrência em 21 de outubro de 

2017, os réus passaram a atingir a honra dos promoventes, seja através do envio de inúmeros e-mails 

a diversas autoridades do país, seja por meio das publicações com as versões fáticas do Segundo 

Promovido, que coloca as “notícias” de suas afirmações processuais como sendo verdade para quem, 

desconhecendo o caso, as lê. 
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Os Promovidos vem verdadeiramente denegrindo a imagem dos Autores à nível 

internacional, causando constrangimento e verdadeiro vexame em todas as esferas do convívio social 

dos Promoventes. 

  

A consequência do ocorrido foi que os Promoventes passaram a receber inúmeras 

ligações e mensagens de WhatsApp de pessoas relatando os ataques às suas honras.  

 

Está evidenciado que o réu tornou público INTERNACIONALMENTE um problema 

que não diz respeito a nenhuma outra pessoa além dos envolvidos. Excelência, da breve análise dos 

acontecimentos narrados, e provados documentalmente, verifica-se a necessidade de um desagravo 

público por parte dos Réus. 

 

A CF/88 é cristalina: 

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: 

 (...) 

 V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da 
indenização por dano material, moral ou à imagem; 

A única resposta proporcional ao agravo cometido pelos réus é a publicação de uma 

explicação e desculpas pelos próprios Réus que deve ser tida como uma obrigação de fazer. Ademais, o 

direito de resposta e retratação é legal e previsto no Pacto de San José da Costa Rica2: 

 

Artigo 14.  Direito de retificação ou resposta 
  
1.        Toda pessoa atingida por informações inexatas ou ofensivas emitidas em 
seu prejuízo por meios de difusão legalmente regulamentados e que se dirijam 
ao público em geral, tem direito a fazer, pelo mesmo órgão de difusão, sua 
retificação ou resposta, nas condições que estabeleça a lei.  

                                                      
2 CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS - Assinada na Conferência Especializada 
Interamericana sobre Direitos Humanos, San José, Costa Rica, em 22 de novembro de 1969. 
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2.       Em nenhum caso a retificação ou a resposta eximirão das outras 
responsabilidades legais em que se houver incorrido. 

 

Tal norma está plenamente em vigor, uma vez que o texto constitucional garante que 

as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata (Art. 5º, § 1º 

da CF/88). Bem como, os direitos e garantias expressos na Constituição de 1988 não excluem outros 

decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a 

República Federativa do Brasil seja parte (Art. 5º, § 1º da CF/88). 

 

Ademais, o CPC determina que: 

Art. 536.  No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de 
obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, 
para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado 
prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do 
exequente. 

§ 1o Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras 
medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e 
coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, 
podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial. 

§ 2o O mandado de busca e apreensão de pessoas e coisas será cumprido por 
2 (dois) oficiais de justiça, observando-se o disposto no art. 846, §§ 1o a 4o, se 
houver necessidade de arrombamento. 

§ 3o O executado incidirá nas penas de litigância de má-fé quando 
injustificadamente descumprir a ordem judicial, sem prejuízo de sua 
responsabilização por crime de desobediência. 

§ 4o No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação 
de fazer ou de não fazer, aplica-se o art. 525, no que couber. 

§ 5o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de 
sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não 
obrigacional. 

Portanto, tem os Autores o direito de que sejam publicados os esclarecimentos 

diante da campanha difamatória e vexatória a que foi submetida pelos Réus.  
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Diante do exposto, é necessário que esse Juízo determine que os réus publiquem os 

esclarecimentos dos Autores às suas expensas pelos mesmos canais que a atacou. Uma vez deferida 

a medida aqui requerida, que seja assinalado o prazo de 05 dias para que os Autores entreguem o 

texto de resposta/desagravo, bem como, seja assinalado igual prazo para os réus provem que 

cumpriram a medida. 

 

Acaso, o Réu resista ao determinado, não publicando os esclarecimentos 

apresentados oportunamente pelos Autores em todos os meios que divulgou seu ataque 

injustificado, que seja aplicado o art. 821 do CPC, in verbis:  

Art. 821.  Na obrigação de fazer, quando se convencionar que o executado a 
satisfaça pessoalmente, o exequente poderá requerer ao juiz que lhe assine 
prazo para cumpri-la. 

Parágrafo único.  Havendo recusa ou mora do executado, sua obrigação 
pessoal será convertida em perdas e danos, caso em que se observará o 
procedimento de execução por quantia certa. 

 

Ou seja, recusando-se que a obrigação de fazer pessoal seja convertida em perdas e 

danos específica. É o que se Requer. 

 

3.3. DA OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PENA COMINATÓRIA 

 

É importante que a presente ação tenha cunho pedagógico aos Réus. Precisam os 

mesmos compreender que a urbanidade da vida social recomenda discrição, não recomendando 

atitudes impensadas, impulsivas e espalhafatosas. Os conflitos devem ser resolvidos com parcimônia e 

nos devidos meios legais. 

 

Dessa forma, faz-se necessário impedir que os Réus voltem a se utilizar de meios que 

impliquem em uma campanha difamatória contra os Autores. Portanto, deve-se ser reconhecida e 

determinada a obrigação de não fazer dos Réus no sentido de não mais publicar relatos das suas 

acusações e defesas de suas teses processuais em sites na internet.  
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O CPC é claro quanto a possibilidade da medida, vejamos: 

Art. 497.  Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, 
o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará 
providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático 
equivalente. 

Parágrafo único.  Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a 
prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é 
irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa 
ou dolo. 

Como se observa no dispositivo acima transcrito, mesmo sem dano a medida é possível, 

porém in casu, com os danos à honra evidentes, a medida se impõe com ainda mais força. Ademais, 

para se assegurar a medida, é preciso que se arbitre, desde já, multa em caso de descumprimento da 

obrigação de não fazer. O CPC, também, agasalha esse requerimento, in verbis: 

Art. 536.  No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de 
obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, 
para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado 
prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do 
exequente. 

§ 1o Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre 
outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de 
pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade 
nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial. 

(...) 

§ 5o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de 
sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não 
obrigacional. 

Art. 537.  A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada 
na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de 
execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se 
determine prazo razoável para cumprimento do preceito. 

Requer-se, portanto, que esse juízo determine que os réus se abstenham de 

publicar “notícias” expondo o nome dos Autores com o fito de atacar sua honra e imagem, bem 
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como, que se estabeleça multa cominatória em caso de descumprimento da obrigação de não fazer 

aqui requerida. 

 

4. DO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – 

TUTELA INIBITÓRIA DA REINCIDÊNCIA DO ILÍCITO PRATICADO 

 

Os Autores não podem permanecer reféns dos ataques dos Réus que tentam abalar as 

suas imagens perante a sociedade. Dessa forma, faz-se necessário impedir imediatamente que os Réus 

voltem a se utilizar de meios que impliquem em uma campanha difamatória contra as pessoas dos 

Autores.  

 

O CPC é claro quanto a possibilidade da medida, vejamos: 

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. 

Portanto, faz-se necessário impedir que os Réus voltem a se utilizar de meios que 

impliquem em uma campanha difamatória contra os Autores, devendo ser reconhecida e determinada 

a obrigação de não fazer dos Réus no sentido de não mais publicar relatos das suas acusações e defesas 

de suas teses processuais em sites na internet. Afinal, os requisitos estão presentes, vejamos: 

 A PROBABILIDADE DO DIREITO: o próprio CPC resguarda a hipótese “Art. 497.  Na ação que 

tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá 

a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo 

resultado prático equivalente. Parágrafo único.  Para a concessão da tutela específica destinada 

a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a 

demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo.” A CF/88 resguarda a 

honra e a imagem das pessoas em nossa sociedade, portanto, o acervo probatório demonstra 

que as “notícias” publicadas pelos réus foram ofensivas aos direitos subjetivos dos Autores e 

repercutiram negativamente no meio social, profissional e familiar dos Autores. A injustiça e 

covardia dos ataques deve ser rechaçada e desestimulada de forma efetiva. Dessa forma, a 
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tutela inibitória de urgência se justifica, sendo medida que se impõe no presente caso.  

 O PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO: não é necessário maiores 

esforços elucidativos da potencialidade danosa da campanha difamatória que sofreram os 

Autores. O perigo de dano é cristalino, pois a ferocidade dos réus demonstra que a qualquer 

momento uma nova leva de ataques pode ser desferida contra a honra e imagem dos autores. 

De pouco adiantará se, só após o longo transcorrer do trâmite processual, haja a determinação 

da obrigação de não fazer. Portanto, a resposta adequada e que se impõe deve ser imediata 

evitando a propagação do dano já causado. Ademais, não há perigo de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão. 

Espera-se, respeitosamente, o deferimento da tutela inibitória de urgência requerida, 

reconhecendo a exigibilidade de obrigação de não fazer, e que este Juízo determine a imposição de 

multa, para que haja sua efetiva observância (CPC, art. 536, § 1o). Afinal, o próprio CPC estabelece que: 

Art. 537.  A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada 
na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de 
execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se 
determine prazo razoável para cumprimento do preceito. 

Por tudo o que foi evidenciado, a título de tutela antecipada, requer-se, que este 

Douto Juízo determine que o réu se abstenha de publicar relatos das suas acusações e defesas de 

suas teses processuais nos processos e inquéritos em que os Autores sejam partes, sob pena de 

multa cominatória a ser arbitrada por este nobre Julgador, em caso de descumprimento da tutela 

antecipatória deferida, em monta que seja proporcional e eficiente para desestimular a 

reincidência do Réu. 

 

5. DOS PEDIDOS 

 

Ante o exposto, requer-se de V. Excelência: 

 

a) Determine A CITAÇÃO dos réus, por carta, para comparecer à 

audiência de conciliação, instrução e julgamento, devendo 

apresentar sua defesa, sob pena de confissão e revelia; 
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b) No mérito, julgue procedente a demanda em todos os seus 

termos para: 

 
B.1. condenar os réus no pagamento de indenização pelos 

danos morais causados aos autores, em valor não inferior a 

R$38.160,00 (trinta e oito mil centos e sessenta reais), 

observando as peculiaridades do caso em comento, bem como 

a extensão dos danos causados e a capacidade econômica dos 

envolvidos; 

B.2. determinar que o réu publique os esclarecimentos dos 

Autores às suas expensas pelos mesmos canais que os atacou 

(Portal Juristas), sendo assinalado o prazo de 5 dias para que 

os Autores entreguem o texto de resposta/desagravo, bem 

como, seja dado igual prazo para os réus provem que 

cumpriram a medida de resposta/desagravo. 

B.3. Acaso, o Réu resista ao determinado, não publicando os 

esclarecimentos apresentados oportunamente pelos Autores 

em todos os meios em que divulgou seu ataque injustificado, 

que seja aplicado o art. 821 do CPC, convertendo a obrigação 

de fazer em perdas e danos específica. 

B.4. determinar que este Douto Juízo determine que o réu se 

abstenha de publicar relatos das suas acusações e defesas de 

suas teses processuais nos processos e inquéritos em que os 

Autores sejam partes, sob pena de multa cominatória a ser 

arbitrada por este nobre Julgador, em caso de 

descumprimento da tutela antecipatória deferida, em monta 

que seja proporcional e eficiente para desestimular a 

reincidência do Réu.; 

B.5. arbitrar multa cominatória em caso de descumprimento 

da obrigação de não fazer aqui requerida no item B.4., em 
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quantia que seja proporcional e eficiente à educar e 

desestimular a reincidência dos Réus; 

 

c) A título de tutela antecipada, determine que este Douto Juízo determine 

que os réus se abstenham de publicar relatos das suas acusações e defesas 

de suas teses processuais nos processos e inquéritos em que os Autores 

sejam partes, sob pena de multa cominatória a ser arbitrada por este nobre 

Julgador, em caso de descumprimento da tutela antecipatória deferida, em 

monta que seja proporcional e eficiente para desestimular a reincidência 

do Réu; 

 
Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito permitidos, em 

especial pela prova documental anexada à presente exordial e demais provas que se fizerem necessárias 

durante o curso processual. 

 

Estima-se à causa o valor de R$ 38.160,00 (trinta e oito mil cento e sessenta reais). 

 

Termos em que pede e espera deferimento. 

João Pessoa/PB, 26 de março de 2018. 

 

 

FELIPE RIBEIRO COUTINHO G. SILVA ANDRÉ LUIZ CAVALCANTI CABRAL 

     

   JOÃO VICTOR RIBEIRO COUTINHO 

OAB/PB 11.689 OAB/PB 11.195      OAB/PB 14.479 
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ASSOCIADOS,inscrita na OAB/PB sob o número 158, com endereço na Rua Lorenzo Fernandes, nº 72,

Torre, João Pessoa — PB.

PODERES: Os da cláusula ”AD JUDIT " em quaiquerjulzo, instância ou tribunal, ou extrajudicialmente,

até Final decisão, usando os recursos legais e representando o outorgante, podendo, para tanto, exercer
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& »
ºutorgante

MARIA EDLENE UNS FELIZARDO

Rua Lorenzo Fernandes, nº 72 Página [del +55 83 3262'3425
Torre, João Pessoa — PB contªtoêcrcadvbr
CEP 58.0407030 www.crc.adv.br
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João
Pessoa (http://twitter.co(http://youtub(http://fac(htt Feed de Notícias (http://paraiba.pb.gov.br/feed)

Governo do Estado nomeia comissão de combate ao trabalho infantil
quinta-feira, 25 de agosto de 2011 - 15:29 - Fotos: 

     

Os novos integrantes da Comissão Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil (Cepeti) da Paraíba
serão empossados no dia 5 de setembro, às 10h, no auditório da Secretaria de Estado do Desenvolvimento
Humano (SEDH). O nome de cada representante foi designado pelo Governado Ricardo Coutinho, por meio de
publicação no Diário O�cial da última terça-feira (23).

A Cepeti conta com 14 representantes de órgãos e entidades – sendo um titular e outro suplente – e 15
atribuições, entre elas a de contribuir nos processos de identi�cação de crianças e adolescentes em situação de
trabalho, além de sugerir e apoiar a realização de estudos ou diagnósticos sobre a problemática.

Compete também aos membros da Comissão fazer a articulação com diferentes atores e setores da sociedade,
contribuindo na sensibilização e mobilização para erradicação do trabalho infantil. A Comissão vai participar da
elaboração dos planos locais de enfrentamento ao trabalho infantil, propondo ações e estratégias regionais e
intersetoriais para o enfrentamento das piores formas de trabalho infantil.

Outra atividade que deverá ser desenvolvida pela comissão é mapear, conhecer e acompanhar, os serviços sócio-
assistenciais e as ações das diversas políticas públicas que tenham foco na prevenção e erradicação do trabalho
infantil no Estado.

Comissão – Fazem parte como titular da Cepeti, Viviane Aristides de Carvalho, da SEDH; Maria de Fátima Pereira
Alberto, da Universidade Federal da Paraíba (UFPB); Maria Edlene Lins Felizardo, do Ministério Público do Trabalho;
Maria Vânia da Silva Luksus, da Secretaria de Estado da Educação; Rachel Mendes, do Ministério do Trabalho;
Wilson Quirino da Silva, do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (CEDCA); e
Maricélia Pinto, da Procuradoria Geral de Justiça.

Ainda compõem a Comissão: Josefa da Conceição Pereira, da Comissão Pastoral da Terra; Dimas Gomes da Silva, do
Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil (Fepeti); Jonas Pereira de Oliveira Júnior, da
Primeira Igreja Batista; Rayane Andrade, da Federação das Associações dos Municípios da Paraíba (Famupe); Maria
Olivan Barbosa Duarte, da Federação dos Trabalhadores na Agricultura da Paraíba; Elisângela Pereira, da Rede
Margaridas Pró-Crianças e Adolescentes da Paraíba (Remar), e Weberlândia Andrade, da Arquidiocese da Paraíba.

Trabalho infantil na Paraíba – Na Paraíba, dados da Coordenação Estadual da Proteção Social Especial da SEDH
revelam que foram retiradas do trabalho infantil 52.166 crianças e adolescentes, de seis a 15 anos de idade,
assistidas pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti), que existe em 210 municípios. O Programa
articula um conjunto de ações visando a retirada de crianças e adolescentes das práticas de trabalho infantil.

O Peti compõe o Sistema Único de Assistência Social (Suas) e tem três eixos básicos: transferência direta de renda
a famílias com crianças ou adolescentes em situação de trabalho, serviços de convivência e fortalecimento de
vínculos para crianças/adolescentes e acompanhamento familiar através do Centro de Referência de Assistência
Social (Cras) (http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/peti/resolveuid/bdb2016e2c7a8918ccf39b4e5f51d639) e
Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas)
(http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/peti/resolveuid/579a38b63c0787c8ce412b1d3dcc8b36).
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(http://paraiba.pb.gov.br/juventude-esporte-e-lazer)
Planejamento, Orçamento e Gestão

(http://paraiba.pb.gov.br/planejamento-e-gestao)

Polícia Militar (http://www.pm.pb.gov.br/)
Procuradoria Geral (http://www.pge.pb.gov.br)
Rec. Hídricos, Meio Amb. e Ciência e Tecno

(http://paraiba.pb.gov.br/meio-ambiente-dos-
recursos-hidricos-e-da-ciencia-e-tecnologia)

Receita (http://paraiba.pb.gov.br/receita)
Saúde (http://paraiba.pb.gov.br/saude)
Segurança e Defesa Social

(http://paraiba.pb.gov.br/seguranca-e-da-defesa-
social)

Turismo e Desenvolvimento Econômico
(http://paraiba.pb.gov.br/turismo-e-do-
desenvolvimento-economico)
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Procuradora do Trabalho recebe homenagem da ALPB

Publicado em 28 de setembro de 2007 às 0:00

NOTÍCIAS

A procuradora-chefe do Trabalho na Paraíba, Maria Edlene Costa Lins, recebeu na tarde desta quinta-feira (27/09) o
título de Cidadã Paraibana na Assembléia Legislativa. A Sessão Solene proposta pela deputada Francisca Mota (PMDB)
aconteceu no plenário “Deputado José Mariz”. O deputado João Gonçalves (PSDB) presidiu o evento.

– Agora, a senhora pode se sentir paraibana de fato, mas saiba que a Paraíba lhe adotou desde que a senhora chegou ao
nosso Estado – disse a deputada no seu discurso de saudação à homenageada.

Várias autoridades prestigiaram o evento, entre elas o Defensor Público Geral do Estado, Otávio Gomes de Araújo, na
oportunidade representando o governador Cássio Cunha Lima; o vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho,
Ednaldo Andrade; o representante da Ordem dos Advogados do Brasil na Paraíba, Múcio Sátyro; além de vários
deputados estaduais, convidados, procuradores do Trabalho, amigos e familiares.

OPÇÃO PELA PARAÍBA

No seu discurso de agradecimento a procuradora Maria Edlene Costa Lins fez questão de lembrar que em 1998, quando
foi aprovada no concurso público do Ministério Público do Trabalho, teve a opção de escolher o Estado do Ceará – sua
terra natal – como o lugar de sua lotação funcional, mas optou pela Paraíba.

“O título revigora-me o ânimo e oxigena as minhas forças, rea rmando, ainda mais, o compromisso com o cumprimento
das funções institucionais que me são conferidas pelas leis deste País”, a rmou.

A procuradora abriu espaço no seu discurso para condenar a corrupção institucionalizada e “as promíscuas relações do
Poder, as negociatas ao apagar das luzes, os mensalões, odiosas práticas discriminatórias; o trabalho escravo, a
exploração sexual infanto-juvenil para ns comerciais, considerada pela Organização Internacional do Trabalho como a
pior forma de trabalho infantil”.

Maria Edlene Costa Lins tomou posse na Procuradoria Regional do Trabalho da Paraíba no dia 11 de dezembro de 2006,
em solenidade realizada na Fundação Casa de José Américo. Ela substituiu o procurador Rildo Albuquerque Mousinho de
Brito no cargo.
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Mérito Judiciário: veja a relação dos homenageados
Solenidade acontece logo mais às 17h

Será logo mais às 17h a entrega da Medalha da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho Epitácio Pessoa, a mais alta honraria do
Tribunal Regional do Trabalho da Paraíba. A solenidade será realizada no Paço dos Leões e este ano 56 pessoas vão receber a insígnia.

Entre os agraciados estão o general comandante do Exército brasileiro Enzo Marins Peri; o arcebispo da Paraíba, Dom Aldo
Pagotto, o prefeito de João Pessoa, Ricardo Coutinho; um dos maiores constitucionalistas do Brasil, o professor Paulo Bonavides, da
Universidade Federal do Ceará; o ex-presidente da OAB Nacional, Aristóteles Atheniense e a presidente do TRT de Pernambuco, juíza
Josélia Morais da Costa.

A Medalha da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho Epitácio Pessoa destina-se a agraciar juristas eminentes e outras
personalidades nacionais ou estrangeiras que tenham se destacado no Direito do Trabalho ou prestado relevante serviços à Justiça do
Trabalho, bem como a servidores públicos que, por seus méritos funcionais, tenham se tomado alvo de distinção.

                

               Para a realização da solenidade de entrega da Medalha da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho Epitácio Pessoa, o TRT
recebeu o apoio da Caixa Econômica Federal, parceira da Justiça do Trabalho em vários projetos e iniciativas.

  

Homenageados que confirmaram presença na solenidade de entrega da Medalha da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho
Epitácio Pessoa

 

Grau Grã-Cruz

- General Enzo Martins Peri, comandante do Exército;

- General Vítor Carulla Filho, comandante da 10ª Região Militar do Ceará;

- General José Ernesto Pinto Fraxe, comandante do 1º Grupamento de Engenharia e Guarnição Federal da Paraíba;

- Aristóteles Dutra de Araújo Atheniense, ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil e atual Conselheiro Federal da OAB;

- Maria Edlene Costa Lins, procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho da 13ª Região;

- Paulo Bonavides, professor da Universidade Federal do Ceará;

 

 

Grau Grande Oficial

- Dom Aldo Di Cillo Pagotto, Arcebispo da Paraíba;

- Flávio Sátiro Fernandes, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba;

- Francisca Helena Duarte Camelo, procuradora do Ministério Público do Trabalho da 13ª Região;

- Joás de Brito Pereira Filho, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba;

- José Caetano dos Santos Filho, procurador do Ministério Público do Trabalho da 13ª Região;

- Josélia Morais da Costa, desembargadora presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região;

- Cléber de Jesus Oliveira, tenente coronel, comandante do 15º Batalhão de Infantaria;

- Manoel Soares Monteiro, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba;

- Maria Helena Guedes Soares de Pinho Maciel, desembargadora Corregedora do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região;

- Ricardo Coutinho, prefeito de João Pessoa;  

 

 

Grau Comendador:

- André Machado Cavalcanti, juiz presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho da 13ª Região � Amatra XIII;

- Antônio Cavalcante da Costa Neto, juiz titular da Vara do Trabalho de Guarabira;

- Antônio Eudes Vieira Júnior, juiz titular da 2ª Vara do Trabalho de Santa Rita;

- Arnaldo José Duarte do Amaral, juiz titular da 9ª Vara do Trabalho de João Pessoa;
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- Cláudio de Guimarães Rocha, secretário executivo do Conselho Superior da Justiça do Trabalho- CSJT;

- Eduardo Sérgio de Almeida, juiz titular da Vara do Trabalho de Itabaiana;

- Jorge Gurgel de Souza, superintendente da Caixa Econômica Federal do Rio Grande do Norte;

- José Airton Pereira, juiz titular da 4ª Vara do Trabalho de Campina Grande;

- Lindinaldo da Silva Marinho, juiz substituto do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região;

- Marcello Wanderley Maia Paiva, juiz substituto do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região;

- Maria das Dores Alves, juíza titular da Vara do Trabalho de Patos;

- Normando Salomão Leitão, juiz titular da 2ª Vara do Trabalho de Campina Grande;

- Rita Leite Brito Rolim, juíza titular da 6ª Vara do Trabalho de João Pessoa;

- Roberta de Paiva Saldanha, juíza titular da 1ª Vara do Trabalho de Campina Grande;

- Rômulo Romero Rangel, professor titular da Universidade Federal da Paraíba;

- Rômulo Tinoco dos Santos, juiz titular da 8ª Vara do Trabalho de João Pessoa;

- Zéu Palmeira Sobrinho, juiz substituto do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região;

 

 

Grau Oficial

- Abílio de Sá Neto, secretário da Corregedoria;

- Agenor da Costa Júnior, servidor da Secretaria de Tecnologia da Informação;

- Flávio Sátiro Fernandes Filho, presidente da Fundação Casa de José Américo;

- Francisco Elmiro de Sousa Filho - Professor da Universidade Federal da Paraíba;

- João Batista Correia Lins Filho, professor da Universidade Federal da Paraíba;

- João Bosco Leite. servidor aposentado do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região;

- José Vieira Neto, assessor de Comunicação Social do TRT;

- Julineide Vieira de Figueiredo Sousa, servidora do Núcleo de Magistrados;

- Marcônio Albuquerque Madruga, assessor do gabinete do juiz Edvaldo de Andrade;

- Maria do Livramento Bezerra, professora da Universidade Federal da Paraíba;

- Max Frederico Feitosa Guedes Pereira, diretor da Secretaria de Tecnologia da Informação do TRT;

- Ofélia Gondim Pessoa de Figueiredo, professora da Universidade Federal da Paraíba � UFPB;

- Paulo Nakamura, professor da Universidade Federal da Paraíba;

- Renê Moura Brasil, servidor da 1ª Vara do Trabalho de João Pessoa;

- Vladimir Azevedo de Mello, secretário do Tribunal Pleno do TRT;

- Zilma Brasilino de Almeida, assessora do gabinete da Juíza Ana Maria Ferreira Madruga.
191 visualizações desde a data de publicação
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Página 29 da Seção 2 do Diário Oficial
da União (DOU) de 11 de Dezembro de
2006

Publicado por Diário Oficial da União
há 11 anos

Gostaria de remover informações pessoais contidas neste documento que podem me
causar transtornos.

REMOVER INFORMAÇÕES PESSOAIS

Ministério Público da União

.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

PROCURADORIA-GERAL

GABINETE DO PROCURADOR GERAL

PORTARIAS DE 7 DE DEZEMBRO DE 2006

PROCURADORA-GERAL DO TRABALHO, no uso de suas atribuições

legais, e considerando o disposto no art. 91, XXI, da Lei Complementar nº

75, de 20 de maio de 1993, e decisão do Colégio de Procuradores da

Procuradoria Regional do Trabalho da 13ª Região, resolve:

N 489 - Dispensar o Procurador do Trabalho, Doutor RILDO

ALBUQUERQUE MOUSINHO DE BRITO, do cargo em comissão de

Procurador-Chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da 13ª

Região/PB.

A PROCURADORA-GERAL DO TRABALHO, no uso de suas atribuições

legais, e considerando o disposto no art. 91, XXI, da Lei Complementar nº

75, de 20 de maio de 1993, e decisão do Colégio de Procuradores da

Procuradoria Regional do Trabalho da 13ª Região, resolve:

N 490 - I - Dispensar a Procuradora do Trabalho, Doutora MARIA

EDLENE COSTA LINS, do encargo de Substituta eventual do Procurador-

Chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da 13ª Região/PB, para a

qual designada pela Portaria nº 511, de 01.12.2004, DOU de 02.12.2004.

II - Designar a Procuradora do Trabalho, Doutora MARIA EDLENE

COSTA LINS, para o cargo em comissão de ProcuradoraChefe da

Procuradoria Regional do Trabalho da 13ª Região/PB.

A PROCURADORA-GERAL DO TRABALHO, no uso de suas atribuições

legais, e considerando o disposto no art. 91, XXI, da Lei Complementar nº

75, de 20 de maio de 1993, e decisão do Colégio de Procuradores da

Procuradoria Regional do Trabalho da 13ª Região, resolve:

N 491 - Designar o Procurador do Trabalho, Doutor RAMON BEZERRA

DOS SANTOS, para o encargo de Substituto eventual da Procuradora-

Chefe da Procuradoria Regional do Trabalho 13ª Região/PB.
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SANDRA LIA SIMÓN

Poder Judiciário

.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS

PORTARIA Nº 643, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2006

A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO SUPERIOR TRIBUNAL

DE JUSTIÇA, usando a competência que lhe subdelega o art. 1º, II, da

Portaria/DG n.º 80, de 31 de maio de 2006, resolve:

DESIGNAR JOALCY ROBERTO DOS SANTOS, matrícula S027280, para

substituir o Chefe da Seção de Documentos Administrativos, código FC-6,

em seus afastamentos e impedimentos legais ou regulamentares e na

vacância da função comissionada.

MARIA RAIMUNDA MENDES DA VEIGA

PORTARIA Nº 644, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2006

A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO SUPERIOR TRIBUNAL

DE JUSTIÇA, usando a competência que lhe subdelega o art. 1º, II, da

Portaria/DG n.º 80, de 31 de maio de 2006, resolve:

DESIGNAR FÁBIO YUZO NISHIKAWA, matrícula S043235, para

substituir o Chefe da Seção de Encaminhamento de Outros Recursos,

código FC-6, em seus afastamentos e impedimentos legais ou

regulamentares e na vacância da função comissionada.

MARIA RAIMUNDA MENDES DA VEIGA

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL

1ª REGIÃO

ATO N 2.259 , DE 6 DE DEZEMBRO DE 2006

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA

REGIÃO, no uso de suas atribuições, RESOLVE:

NOMEAR o servidor PAULO ROBERTO MARQUES DOURADO PRIMO,

Técnico Judiciário, Área Administrativa, do Quadro de Pessoal deste

Tribunal, para exercer o Cargo em Comissão, Código CJ-2, de Chefe de

Gabinete do Exmo. Sr. Desembargador Federal Carlos Fernando Mathias,

em decorrência da exoneração de Mário Sérgio Ferrari.

Des. Fede.ASSUSETE MAGALHÃES

ATOS DE 7 DE DEZEMBRO DE 2006

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL

DA PRIMEIRA REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista

o que consta do Processo 212/1998 - TRF1 e do Acórdão 3.129/2006 - TCU

- 1ª Câmara, resolve:

N 2.243- RETIFICAR O ATO 485/1998, publicado no Diário da Justiça da

União de 17/06/1998, Seção II, que concedeu aposentadoria à servidora

MARIA DE BELÉM DA SILVA E SILVA, do Quadro de Pessoal da Justiça

Federal de 1ª Instância, Seção Judiciária do Estado do Pará, para excluir:

“... acrescida do art. 192, inciso II, da Lei 8.112/1990, nos termos da

Decisão do Conselho da Justiça Federal proferida no PA 3.274/94.

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL

DA PRIMEIRA REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista

o que consta do P.A 10.186/2006-TRF, resolve:
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Autoria: Assessoria MPT

Nova queixa-crime distribuída contra a Procuradora do
Trabalho Maria Edlene Lins Felizardo

Advogado ofendido em grupo de WhatsApp ajuizou mais
uma nova queixa-crime contra a Dra. Maria Edlene Lins

Felizardo
O advogado, ora vítima,  participava de um grupo de WhatsApp junto com
a Dra. Maria Edlene Lins Felizardo, procudora do Ministério Público do
Trabalho (PRT-13). Porém, a Procuradora do Trabalho, em tese, o ameaçou
e proferiu ofensas contra o causídico, e por isso já está sendo processada
pelo mesmo tanto nas comarcas de São Paulo quanto na de Cabedelo. 

Na última queixa-crime, o querelante diz que foi vítima pela prática, em
tese, dos crimes de calúnia, injúria e difamação, devido a vários dizeres
lançados contra ele em contestação e reconvenção apresentadas  pela Dra.

Maria Edlene Lins Felizardo no feito cível, que tramitava perante a 3ª Vara Cível do Foro Regional de São
Paulo, ocasião em que a querelada acusou o querelante de calúnia, por alegar inveridicamente que o mesmo
teria lhe acusado de crimes não cometidos por ela. 

O querelante, por sua vez, diz que essa menção também implicaria na prática de crimes de injúria, calúnia e
difamação, invocando outras expressões que foram proferidas em uma data diferente, também na cidade de
Cabedelo/PB.

Junto com a ação, foram anexadas cópias da contestação e outros documentos do feito cível, com as
expressões que teriam sido proferidas em um grupo fechado do WhatsApp, no Condomínio Varandas do
Atlântico, onde os envolvidos são vizinhos.

Voto Ministerial

No entendimento da promotora de Justiça Nilda Myuki Sakashita Mitsuda, sobre os fatos mencionados na
inicial, apenas a prática de eventual crime de calúnia deve ser considerada, ocorrida em tese perante o I.
Juízo da 3ª Vara Cível do Foro Regional.

Em relação aos outros fatos alegados pelo querelante, a queixa-crime deve ser promovida junto ao I. Juízo
competente do estado da Paraíba.

Foi designada uma audiência preliminar “para tentativa de conciliação, composição ou proposta de transação
penal”.

Autos nº 1001513-50.2018.8.26.0003 – Queixa-crime 

Clique Aqui para Baixar o Inteiro Teor desta Queixa-Crime!

Por  Carolina Peres  - 13/02/2018

VEJA TAMBÉM:

IBOOT É VAZADO NA INTERNET

ADVOGADO DISTRIBUIU QUEIXA-CRIME CONTRA MARIDO DE PROCURADORA DO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO DA PB 
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Divino Felizardo é intimado para prestar esclarecimentos
na Delegacia de Polícia de Cabedelo

Divino Felizardo, esposo da procuradora do Trabalho Dra.
Maria Edlene Lins Felizardo, será ouvido nesta semana

Um advogado representou criminalmente o Sr. Divino Felizardo pela ocorrência em
tese do crime de ameaça no dia 21 de outubro de 2017.

No dia 21 de outubro de 2017, o Sr. Divino Felizardo, ao tomar conhecimento da
reclamação promovida pelo seu vizinho, saiu de seu apartamento portando uma faca
(arma branca) e proferindo impropérios contra o reclamante, segundo informações de
outros condôminos e registros no boletim de ocorrência.

Entre os xingamentos que puderem ser ouvidos por todo o prédio, Divino chamou o
advogado de “frouxo”, “covarde, entre outras ofensas.

O marido da Procuradora do Trabalho da PRT-13, Maria Edlene Lins Felizardo, ao chegar a varanda do seu
apartamento no prédio Varandas do Atlântico, disse ainda, em alto e bom som, que o advogado não teria
coragem de enfrenta-lo.

Visto o estado de alteração de Divino Felizardo, um condômino contatou o advogado por telefone,
recomendando que ele não saísse de seu apartamento naquele momento e que fechasse as portas do
apartamento.

Como medida imediata, o reclamante ligou para a polícia. Em poucos minutos os policiais chegaram, mas não
conseguiram abordar o senhor Divino Felizardo nem sua esposa Maria Edlene Lins Felizardo, que se trancaram
em seu apartamento e não atenderam o chamado da portaria via interfone para que se apresentassem aos
policiais militares que vieram atender a ocorrência policial.

Segundo informações obtidas na portaria do Condomínio Varandas do Atlântico, o Sr. Divino Felizardo, bem
como outros três condôminos e a vítima foram convocados para prestarem esclarecimentos na Delegacia de
Polícia de Cabedelo nesta semana.

Tal fato foi objeto de uma representação criminal perante a Polícia Civil e Ministério Público Estadual da
Paraíba.

Para melhor entender os fatos, efetue o download do Boletim de Ocorrência e dos autos das queixas-crime
nos links abaixo:

Autos da queixa-crime Divino Felizardo

Autos da queixa-crime Maria Edilene Lins

Boletim de Ocorrência (com representação criminal) – Divino Felizardo

Por  Juristas  - 26/02/2018

Veja Também:

– ADVOGADO DISTRIBUIU QUEIXA-CRIME CONTRA MARIDO DE PROCURADORA
DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO DA PB

– NOVA QUEIXA-CRIME DISTRIBUÍDA CONTRA A PROCURADORA DO TRABALHO
MARIA EDLENE LINS FELIZARDO

Num. 13261649 - Pág. 1Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: FELIPE RIBEIRO COUTINHO GONÇALVES DA SILVA
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=18032617115524500000012954033
Número do documento: 18032617115524500000012954033



22/03/2018 Divino Felizardo é intimado para prestar esclarecimentos na Delegacia de Polícia de Cabedelo | Juristas

https://juristas.com.br/2018/02/26/divino-felizardo-intimado-para-prestar-esclarecimentos-na-delegacia-de-policia-de-cabedelo/ 2/2

Juristas

http://juristas.com.br

O Portal Juristas nasceu com o objetivo de integrar uma comunidade jurídica onde os internautas possam compartilhar suas
informações, ideias e delegar cada vez mais seu aprendizado em nosso Portal.
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Adesivo a partir de 100 un.
Faça seus Adesivos online e receba em casa. Uma boa
impressão a um clique de distância!
PRINTI

R$ 49,99

Paraíba

13/02/2018

Advogado processa novamente procuradora
GRUPO DE WHATSAPP

O advogado, ora vítima, participava de um grupo de WhatsApp junto com a Dra.
Maria Edlene Lins Felizardo, procudora do Ministério Público do Trabalho (PRT-13).
Porém, a Procuradora do Trabalho, em tese, o ameaçou e proferiu ofensas contra o
causídico, e por isso já está sendo processada pelo mesmo tanto nas comarcas de
São Paulo quanto na de Cabedelo.

Na última queixa-crime (http://juristas.com/), o querelante diz que foi vítima pela
prática, em tese, dos crimes de calúnia, injúria e difamação, devido a vários dizeres
lançados contra ele em contestação e reconvenção apresentadas pela Dra. Maria
Edlene Lins Felizardo no feito cível, que tramitava perante a 3ª Vara Cível do Foro
Regional de São Paulo, ocasião em que a querelada acusou o querelante de
calúnia, por alegar inveridicamente que o mesmo teria lhe acusado de crimes não
cometidos por ela.

O querelante, por sua vez, diz que essa menção também implicaria na prática de
crimes de injúria, calúnia e difamação, invocando outras expressões que foram
proferidas em uma data diferente, também na cidade de Cabedelo/PB.

Junto com a ação, foram anexadas cópias da contestação e outros documentos do
feito cível, com as expressões que teriam sido proferidas em um grupo fechado do
WhatsApp, no Condomínio Varandas do Atlântico, onde os envolvidos são vizinhos.

Voto Ministerial

No entendimento da promotora de Justiça Nilda Myuki Sakashita Mitsuda, sobre os fatos mencionados na inicial, apenas a prática de eventual crime de calúnia deve ser
considerada, ocorrida em tese perante o I. Juízo da 3ª Vara Cível do Foro Regional.

Em relação aos outros fatos alegados pelo querelante, a queixa-crime deve ser promovida junto ao I. Juízo competente do estado da Paraíba.

Foi designada uma audiência preliminar “para tentativa de conciliação, composição ou proposta de transação penal”.

Notícias relacionadas

Diversas opções para destacar seus cartões e tornar você
mais especial. Compre Agora!
PRINTI

R$ 10,99

(https://www.wscom.com.br/)
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(https://www.wscom.com.br/noticia/circulacao-na-orla-de-joao-pessoa-tem-novas-regras-partir-de-hoje/)

22/03/2018PARAÍBA

Circulação na Orla de João Pessoa tem novas regras a partir de hoje

As modificações foram pensadas depois que duas mulheres foram atropeladas por um carro no dia 15 deste mês...
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22/03/2018PARAÍBA

Expediente na PMJP voltará a ser de 8h diárias

O expediente na Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP) voltará a ser de 8h diárias a partir do próximo...
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22/03/2018PARAÍBA

Confira a programação pré-Semana Santa da Arquidiocese da Paraíba

Na sexta-feira, dia 23, às 15h, tem Missa na igreja da Misericórdia, celebrada pelo Arcebispo Metropolitano ...
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22/03/2018PARAÍBA

Criadores de Huskies realizam encontro para ajudar cães e gatos abandonados da Capital

O parque de Exposições Henrique Vieira de Melo recebe no próximo domingo (25), o terceiro Encontro Clã Hus...
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Poder Judiciário da Paraíba
Juizado Especial Misto de Cabedelo

 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 0800870-32.2018.8.15.0731

DECISÃO

Vistos, etc.

 

 

DESPACHO

 

 

Vistos etc.

 

  A parte autora, MARIA EDLENE LINS FELIZARDO e DIVINO FELIZARDO, ambos qualificados,
 ingressaram neste Juízo, por intermédio de advogado legalmente habilitado, com a presente AÇÃO DE

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, alegando na inicial os fatos em que
fundamenta o pedido.

 Os autores ingressaram com o pedido de tutela de urgência requerendo que esse Juízo determine ao réu
que se abstenha de publicar relatos das suas acusações e defesas de suas teses processuais nos processos e

 inquéritos em que os autores sejam partes.

Com o novo Código de Processo Civil para a concessão da tutela deve concorrer os requisitos
preconizados no art. 300 do CPC., ou seja, a probabilidade do direito e o perigo de de dano.

 Diz o artigo 300, do Código de Processo Civil, que “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 ”

Compulsando atentamente os autos não vislumbro, no momento, todos os requisitos para concessão da
tutela, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo de dano.

No caso concreto, não há prova inequívoca da probabilidade de que os promoventes possa sofrer novas
ofensas por parte do demandado. No caso vertente é necessário que a pretensão seja submetida ao crivo
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do contraditório, já que compete aos promoventes comprovar, inequivocamente, as condutas que atribuiu
ao demandado ofensivas à sua honra e imagem, viabilizando-se um juízo mais adequado e seguro acerca
da lide.

A alegação de que possa vir a sofrer novas calúnias por parte do demandado e o receio de dano à sua
imagem, por si só não constituem argumentos verossimilhantes a ensejar o deferimento da tutela
antecipada.

 

 Assim, não comprovado de plano a fumaça do bom direito apta a viabilizar o deferimento da medida de
urgência, é de rigor o seu indeferimento.

 

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA - INEXISTÊNCIA DE PROVA
INEQUÍVOCA E DE FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL. Se a
agravante não logrou demonstrar de forma inequívoca o fundado receio de dano
irreparável ou de difícil reparação, impõe-se o indeferimento da Tutela Antecipada.

 Recurso não provido. TJ-MG - Agravo de Instrumento Cv AI 10024140953167001
 MG (TJ-MG) Data de publicação: 23/07/2014

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA
E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO.
NECESSÁRIO QUE SE AGUARDE A INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO.
RECURSO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70069311827, Décima Sexta
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Maria Nedel Scalzilli,
Julgado em 11/08/2016).

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CAUTELAR INOMINADA -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - LIMINAR INDEFERIDA -
DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITOS CONSIDERADOS INDEVIDOS -
EXCLUSÃO DO NOME DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO -
IMPOSSIBILIDADE - USO EFETIVO DA LINHA TELEFÔNICA E INTERNET
REGISTRADOS EM SEU NOME - NÃO PAGAMENTO DOS DÉBITOS
PENDENTES - AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO
DIREITO INVOCADO - RECURSO IMPROVIDO. Não caracteriza ilegalidade o
exercício regular do direito do credor lesado, qual seja, negativação do devedor nos
órgãos de restrição de crédito, quando não haja por parte deste a efetiva
demonstração de que a contestação da cobrança indevida se funda na aparência do
bom direito. Não é cabível a retirada do nome do agravante dos Órgãos de Proteção
ao Crédito, sob a justificativa de dificuldades financeiras para não honrar débitos,
visto que, conforme orientação da Corte Superior, in litteris: “O Código de Defesa do
Consumidor veio amparar o hipossuficiente, em defesa dos seus direitos, não
servindo, contudo, de escudo para a perpetuação de dívidas” (STJ, REsp n.
527.618/RS, 2ª Seção, unânime, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ de 24.11.2003). (AI
90222/2009, DES. DONATO FORTUNATO OJEDA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL,
Julgado em 16/12/2009, Publicado no DJE 19/01/2010)

                                    Observa-se, também, que a presente decisão se sujeita a revisão em qualquer
momento, desde que sejam trazidos aos autos elementos novos que forneçam um juízo de convencimento
mais seguro ao julgador.

                        Assim sendo, nego a antecipação da tutela requerida.
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                             Intimações legais.

 

DESIGNE AUDIÊNCIA UNA.

 

CABEDELO, 12 de abril de 2018.

Juiz(a) de Direito
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Poder Judiciário da Paraíba
Juizado Especial Misto de Cabedelo

Rua Estudante Paulo Maia Guimarães, S/N, Formosa, CABEDELO - PB - CEP: 58101-160 -(83) 32281293

CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

0800870-32.2018.8.15.0731Nº DO PROCESSO: 
 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)CLASSE DO PROCESSO:

 [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]ASSUNTO(S) DO PROCESSO:
 
N o m e :  M A R I A  E D L E N E  L I N S  F E L I Z A R D O

N o m e :  D I V I N O  F R A N C I S C O  F E L I Z A R D O

Nome: JURISTAS SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI
Endereço: R JÚLIA FREIRE, 1200, Sala 904, EXPEDICIONÁRIOS, JOÃO PESSOA - PB -
CEP: 58041-000

N o m e :  W I L S O N  F U R T A D O  R O B E R T O
Endereço: Rua Henrique Siqueira, 30, Apto. 101 / Bloco C, Ponta de Campina, CABEDELO -
PB - CEP: 58101-635
 
De ordem do(a) MM. Juiz(a) de Direito do  Juizado Especial Misto de Cabedelo, fica Vossa
Senhoria devidamente CITADO(A) por todos os atos do processo acima mencionado (cópia da
inicial anexa), e intimado para comparecer neste juízo, no endereço supra, à audiência de: 

 , ficando advertido(a), Tipo: Una Sala: Juiz Leigo Felipe Pires Data: 02/07/2018 Hora: 08:20
desde já, que não comparecimento importará REVELIA, reputando-se verdadeiras as
alegações do(a) autor(a) e, em JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, consoante art. 20, da
Lei nº 9.099/95 e 355 do Código de Processo Civil, podendo na oportunidade apresentar
resposta, oral ou escrita, e produzir provas documentais ou testemunhais, nos termos ao art.
455 do Código de Processo Civil.

:  PARA VISUALIZAR A CONTRAFÉ ACESSE O LINK
 NO CAMPO https://pje.tjpb.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam "Número do

 INFORME O IDENTIFICADOR DO DOCUMENTO:documento" 18032616523488400000012953208

: PARA VISUALIZAR A DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR ACESSE O LINK
 NO CAMPO https://pje.tjpb.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam "Número do

 INFORME O IDENTIFICADOR DO DOCUMENTO:documento" 18041208160381000000013236639

CABEDELO, em 16 de maio de 2018.
NIEDJA CARLA PEREIRA DOS SANTOS
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Juizado Especial Misto de Cabedelo

Rua Estudante Paulo Maia Guimarães, S/N, Formosa, CABEDELO - PB - CEP: 58101-160
CABEDELO
(83) 32281293

Nº do processo: 0800870-32.2018.8.15.0731
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
Assunto(s): [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

INTIMAÇÃO DE ADVOGADO(A)

O MM. Juiz de Direito da vara supra manda  que em cumprimento a este, intime o(a) advogado(a) para

audiência de:  Tipo: Una Sala: Juiz Leigo Felipe Pires Data: 02/07/2018 Hora: 08:20

Pedido Liminar/antecipação de tutela indeferido.

Advogado: FELIPE RIBEIRO COUTINHO GONÇALVES DA SILVA OAB: PB0011689 Endereço: desconhecido Advogado:
ANDRE LUIZ CAVALCANTI CABRAL OAB: PB0011195 Endereço: AV ENGENHEIRO CLODOALDO GOUVEIA, 87,
CENTRO, JOÃO PESSOA - PB - CEP: 58013-370

CABEDELO, em 16 de maio de 2018.

De ordem, NIEDJA CARLA PEREIRA DOS SANTOS
Mat.
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EXMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL MISTO DA COMARCA DE CABEDELO/PB

WILSON FURTADO ROBERTO, em causa própria, vem perante Vossa Excelência a intimação pessoal das testemunhas abaixo
para que compareçam na audiência já aprazada.

O peticionante requereu ao condomínio a lista com nome completo dos funcionários e dos condôminos, no entanto, tal pedido não
foi atendido até a presente data.

Por esta razão apresenta o seguinte rol que pode ter erros nos nomes das testemunhas:

 

ROL DE TESTEMUNHAS (MORADORES E FUNCIONÁRIOS DO VARANDAS DO ATLÂNTICO) que devem ser

intimados pessoalmente para comparecerem na audiência:

1 – Luis Eduardo Pontes

2 – Ubaldo Fedatto

3 – Marcus Aranha

4 – Henrique Cirne

5 – Roberto Venício

6 – Ricardo (funcionário do Condomínio)

7 – Allams (Ex-Gerente do Condomínio e atualmente trabalhando na sede da OAB/PB)

8 – Francisco de Assis Almeida e Silva

9 – Adriano (Funcionário do Condomínio)

10 – Flávio (Funcionário do Condomínio)

11 - Genilda Moura 

12 - Marizio (funcionário do Condomínio)

13 - Edvaldo Anselmo (funcionário do condomínio)

14 - Flávio (funcionário do condomínio)

 

Nestes Termos, Pede e Espera Deferimento.
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Cabedelo, nesta Data.

 

 

Wilson Furtado Roberto - OAB/PB 12189
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL MISTO DA COMARCA DE 

CABEDELO – ESTADO DA PARAÍBA 

 

 
0800870-32.2018.8.15.0731 

 

 

MARIA EDLENE LINS FELIZARDO, e DIVINO FELIZARDO, devidamente qualificados nos 

autos do processo em epígrafe, vem, perante Vossa Excelência, por seus procuradores, face aos novos 

fatos ocorridos, requerer a reconsideração da decisão ID 13555410 que indeferiu o pedido de 

antecipação de tutela formulado na exordial, com base nos fundamentos abaixo delineados:  

 

Consoante esclarecido na exordial, os Réus empreenderam uma campanha 

difamatória contra os Autores, causando-lhes constrangimentos e danos de ordem moral 

incomensuráveis. 

 

Além dos inúmeros e-mails já relatados, os Autores publicaram novas “notícias”. 

 

Não satisfeito com os ataques antes perpetrados contra os Autores, o Réu, Sr. 

Wilson Furtado Roberto, publicou através do Instagram, Facebook e site Juristas (documentos 

anexos), ditas “notícias” cuja intenção é somente uma: atingir a honra e a moral dos Autores. 

 

JÁ SÃO MAIS DE 400 VISUALIZAÇÕES NO FACEBOOK, E QUASE 1.400 NO 

INSTAGRAM, AFORA AS PESSOAS QUE SÃO ATINGIDAS PELO PORTAL JURISTAS.  

 

Ademais, as publicações dos Réus estão sendo compartilhadas nos grupos de 

whatsapp, principalmente do meio jurídico, consoante comprovam as imagens anexas. 

 

Não bastassem as ofensas por intermédio dos e-mails, diga-se, enviados a partir do 

domínio do Primeiro Réu, este passou a publicar “notícias” relativas aos processos que ele próprio 

move em face dos Autores, tal como se pode verificar dos links abaixo: 
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https://juristas.com.br/2018/08/07/advogado-distribuiu-noticia-crime-contra-

procuradora-do-trabalho-e-vereador-por-pertubacao-do-sossego-alheio/ 

 

https://juristas.com.br/2018/08/09/divino-francisco-felizardo/ 

 

https://juristas.com.br/2018/08/08/juiz-declinou-a-competencia-para-julgar-

eventual-acao-penal-contra-procuradora-do-trabalho-e-vereador/ 

 

É fato, V. Exa., que o andamento dos processos ou o ingresso das demandas pelo 

Segundo Réu não se tratam de notícias, muito menos de interesse público. O Segundo Réu, por 

meio de sua empresa (Primeira Ré), cuida de denegrir ainda mais a imagem dos Autores, e 

principalmente da Autora, que ocupa o cargo de Procuradora do Trabalho. 

 

Os Réus se utilizam do “Portal Juristas” para divulgar as suas afirmações, a sua tese 

de ataque nos processos movidos contra os Réus. 

 

Além disso, nos últimos dias os Réus avançaram na sua ofensiva, publicando 

novas “notícias” nas redes sociais (Instagram e Facebook), assim como no Portal Juristas, sendo 

necessário contextualizar a imagem que os Réus publicaram. 

 

No domingo imediatamente anterior à audiência ocorrida neste processo o Autor, 

Sr. Divino, juntamente com seu vizinho, Sr. Francisco (Chicão), este acompanhado de sua esposa, 

estavam na piscina do Edifício em que residem quando se depararam com o Réu, Sr. Wilson, 

filmando-os. ISTO MESMO, O SR. WILSON FURTADO ROBERTO INICIOU UMA FILMAGEM DO 

AUTOR E DE SEUS AMIGOS QUE ESTAVAM JUNTO À PISCINA DO PRÉDIO. 

 

V. Exa., o Réu, ciente da animosidade e dos conflitos já existentes, procedeu com 

a filmagem do Autor e de seu vizinho com o único intuído de provocá-lo. Os pedidos para que a 

filmagem fosse interrompida e o arquivo apagado foram feitos, mas o Réu continuou a filmar, até 

que o Autor gesticulou com as mãos na direção do Réu. 
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A PROVOCAÇÃO E AS PERTURBAÇÕES DO RÉU FORAM TANTAS E TÃO 

IMPORTUNAS QUE OS AUTORES, POUCOS DIAS APÓS ESSE FATO, SE MUDARAM DO 

APARTAMENTO ONDE RESIDIAM, POIS JÁ NÃO AGUENTAM MAIS AS AÇÕES DO RÉU. 

 

V. Exa., os Autores não podem permanecer reféns dos ataques dos Réus que tentam 

abalar as suas imagens perante a sociedade. Dessa forma, faz-se necessário impedir imediatamente 

que os Réus voltem a se utilizar de meios que impliquem em uma campanha difamatória contra as 

pessoas dos Autores.  

 

O argumento utilizado na decisão que indeferiu a tutela se confirmou. Afirmou este r. 

Juízo que:  

 

A alegação de que possa vir a sofrer novas calúnias por parte do 

demandado e o receio de dano à sua imagem, por si só não constituem 

argumentos verossimilhantes a ensejar o deferimento da tutela antecipada. 

 

O fato é que as ações dos Réus se confirmaram. Não se trata de receio de dano, mas 

de dano efetivo. Não se trata mais de alegações de poder vir sofrer novos ataques, mas de novos 

ataques do Réu contra os Autores. 

 

Portanto, faz-se necessário impedir que os Réus voltem a se utilizar de meios que 

impliquem em uma campanha difamatória contra os Autores, devendo ser reconhecida e determinada 

a obrigação de não fazer dos Réus no sentido de não mais publicar relatos das suas acusações e 

defesas de suas teses processuais em sites na internet. Afinal, os requisitos estão presentes. 

 

Por tudo o que foi evidenciado, requer-se que este r. Juízo reconsidere a decisão 

que indeferiu a tutela antecipada para determinar que o réu se abstenha de publicar relatos das 

suas acusações e defesas de suas teses processuais nos processos e inquéritos em que os Autores 

sejam partes, sob pena de multa cominatória a ser arbitrada por este nobre Julgador em monta 

que seja proporcional e eficiente para desestimular a reincidência dos Réus. 
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Termos em que pede e espera deferimento. 

João Pessoa/PB, 13 de agosto de 2018. 

 

FELIPE RIBEIRO COUTINHO G. SILVA ANDRÉ LUIZ CAVALCANTI CABRAL 

     

   JOÃO VICTOR RIBEIRO COUTINHO 

OAB/PB 11.689 OAB/PB 11.195      OAB/PB 14.479 
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ESTADO DA PARAÍBA

JUIZADO ESPECIAL MISTO

COMARCA DE CABEDELO

 

Processo nº: 0800870-32.2018.8.15.0731

 

CONCLUSÃO

 

Nesta data faço os autos conclusos a(o) Juiz(a) de Direito.

 

Cabedelo, 13 de agosto de 2018.

 

 

Ediane Maria Figueiredo

Técnico Judiciário
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