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          DECISÃO 

  

O relatório é dispensável por se tratar de decisão interlocutória. 

 Em um juízo de cognição sumária entendo ser possível ainda deferir o 

pleito liminar pelos motivos que se seguem: 

 As postagens apresentadas demonstram manifestação de cunho 

pessoal que denigrem a imagem do autor que é o atual Governador do Estado 

do Tocantins. 

 A manifestação política faz parte da vida em um país livre como o nosso, 

sobretudo, em um Estado democrático de direito, mas toda ação tem limites, 

quando a manifestação de descontentamento insere na ofensa pessoal 

ultrapassa esse alcance, como ocorreu no caso em tela. 

 Expressões como “grileiro de terras”, “bandido”, “vagabundo”, “pilantra”, 

“cachorro” e até “assassino”, isso reiteradas vezes em rede social cuja 

disseminação como é de conhecimento de todos não tem limites de alcance, é 

agressão pessoal que nada tem haver com manifestação política e ultrapassa o 

direito de livre manifestação do pensamento, seja contra autoridades ou 

mesmo em desfavor de qualquer cidadão. O direito à livre manifestação do 

pensamento, previsto no art. 5º, IV da Constituição Federal, é uma garantia 

fundamental, mas não é um direito absoluta, devendo ser exercido de forma 

responsável, sob pena de configurar excesso do direito de expressão, abuso 

de direito ou até mesmo crime. 

 A tutela da honra objetiva se refere à reputação, aquilo que sociedade 

pensa do indivíduo no tocante as suas qualidades como pessoa, cidadão, 



profissional ou autoridade, ao ter sua honra objetiva ferida é direito de buscar 

ordem judicial para que cesse as atitudes quando o excesso é evidente. 

 Não gostar das atitudes da autoridade, no caso Governador, é direito de 

qualquer cidadão, criticá-lo politicamente é atitude dentro do nosso atual 

estágio político-social, mas partir para ofensa a honra da pessoa que exerce a 

função de Governador da forma como se percebe no caso em tela é ato que 

merece censura.  

 Como acima destacado quando se lança comentário em rede social e 

hoje temos várias, sobretudo, twitter e WhatsApp, não se tem mais o controle, 

torna-se um monstro sem limites de alcance, por isso patente o interesse do 

autor em ver sua exclusão, em razão da sua propagação continua. 

 Em um primeiro momento não há ação em desfavor do twitter, portanto, 

em um juízo preliminar entendo que a ordem deve ser endereçada 

exclusivamente à pessoa do demandado. 

 Isto posto, defiro a liminar e determino ao requerido NELCIVAN 

COSTA FEITOSA que imediatamente retire todos os comentários 

ofensivos por ele postados contra a honra da pessoa do autor MAURO 

CARLESSE no twitter, WhatsApp, bem como se abstenha de promover 

novos comentários da mesma natureza em toda e qualquer rede social ou 

qualquer veículo de comunicação, sob pena de incidir em multa diária de 

R$ 1.000,00 (um reais) até o limite de 30 (trinta) dias multa. 

             DESIGNO AUDIÊNCIA DE AUTOCOMPOSIÇÃO a se realizar na 

CEJSUC desta Comarca. Coloque em pauta. 

             Na referida audiência, em não havendo autocomposição, iniciar-se-á o 

prazo para que a parte requerida ofereça resposta no prazo de 15 (quinze) 

dias - art. 335 do CPC/2015. 

               Cite os requeridos para comparecer à referida audiência 

devidamente acompanhada de Advogado (§9º, art. 334 do CPC/2015) ou 

de representante com poderes específicos para autocompor (§ 10, art. 

334, CPC/205), registrando-se, desde já, que o não comparecimento poderá 

ensejar os efeitos processuais previstos no § 8º do referido artigo.  

                  As partes caso não tenham interesse na audiência inicial devem se 

manifestar em até 10 (dez) dias antes do ato, ex vi do § 5º do artigo 334 do 

Código de Processo Civil 



                    INTIME-SE a Parte Autora. 

  Se necessário serve a presente de mandado. 

   Palmas, 10 de abril de 2019. 

 

                            EDIMAR DE PAULA 
                              Juiz de Direito 
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