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PROCESSO nº 0800721-51.2016.8.10.0050  

 D E C I S Ã O 

  

Trata-se de ação de indenização por danos morais c/c obrigação de fazer 

proposta por ELISABETH RIBEIRO CASTELO BRANCO E BENEDITO 

OLIVEIRA FILHO em face de ANTONÍSIO LOPES FURTADO, com pedido 

de tutela antecipada, visando à exclusão de publicações ofensivas aos autores 

da página do facebook do requerido, blog, página do MRP, redes sociais e 

página de internet. Requer, ainda, em sede de tutela de urgência, o direito de 

resposta aos comentários publicados, bem como que o demandado se abstenha 

de fazer novas publicações na internet com ofensas morais aos autores.  

 

Afirmam os autores que enquanto membros do Sindicato dos Servidores do 

Magistério Público Municipal de São Luís-MA, vem sendo ofendidos pelo 

requerido que é integrante/lidera o grupo de oposição à atual gestão do 

sindicato, designado MRP – Movimento de Resistência dos Professores. 

Relatam que o demandado vem veiculando em redes sociais da internet, assim 



como em seu blog e sites, vários “posts” com termos e acusações ofensivos em 

um claro intuito de denegrir, macular, arrasar as suas imagens.  

 

Analisando os autos, observo que os reclamantes fazem jus à tutela 

antecipatória parcial, já que presentes os requisitos necessários à concessão da 

medida de urgência. A documentação acostada aos autos evidencia a 

verossimilhança das alegações dos requerentes. Presente ainda a prova 

inequívoca do direito alegado assegurado pelo art. 5º, inciso X da Constituição 

Federal. Nesse sentido cumpre destacar que a liberdade de expressão garantida 

ao Estado Democrático de Direito através do art. 5º, IV da CF não é absoluto 

ao ponto de se sobrepor aos direitos da personalidade, devendo na aplicação ao 

caso concreto, ser levado em consideração o princípio da dignidade da pessoa 

humana. Ademais, resta clara a possibilidade de dano irreparável ou de difícil 

reparação diante da negativa da medida pleiteada, posto que os comentários 

acerca dos autores não se tratam de meras informações cuja veracidade é 

contestada. Ressalta-se que o tempo prolongado de exposição nas mídias 

colabora para a disseminação do conteúdo repulsado. Da mesma forma, não há 

perigo de irreversibilidade do provimento antecipado.  

 

Contudo, não se verifica a urgência no que tange ao pedido para o direito de 

resposta, o qual será analisado quando do julgamento da causa.  

 

Assim, pelo exposto, defiro parcialmente o pedido de tutela de urgência 

antecipada formulado nos autos do processo em epígrafe determinando ao 

demandado que exclua os comentários veiculados na internet (facebook, blogs, 

sites e redes sociais) acerca dos autores, membros do sindicato, devendo ainda 

se abster de efetuar novas publicações que envolvam os nomes ou 

cargos/funções dos reclamantes. 



 

Fixo prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após a intimação desta 

decisão, que deve perdurar até o final desfecho da demanda, para que o 

promovido proceda ao seu integral cumprimento, sob pena de incidir em multa 

diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) a ser revertida em favor dos 

promoventes, em caso de descumprimento. 

 

Cientifiquem-se as partes. 

 

Cite-se o requerido.  

 

Paço do Lumiar, 29 de junho de 2016. 

 

JOELMA SOUSA SANTOS 

-Juíza de Direito - 
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