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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DE FAMÍLIA DA 

COMARCA DE JOÃO PESSOA – ESTADO DA PARAÍBA. 

 

 

 

 

 

Processo nº: 0823455-85.2017.8.15.2001 

Autor: Ricardo Vieira Coutinho 

Réu: Pâmela Monique Cardoso Bório 

 

 

 

 

 

RICARDO VIEIRA COUTINHO, brasileiro, divorciado, servidor 

público, portador do RG nº 516.331, SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 

218.713.534-91, residente e domiciliado na Rua Pe. Ayres, s/n, CEP 58.043-260, 

bairro Miramar, vem, respeitosamente a presença de Vossa Excelência, por 

meio de seu advogado, constituído na forma do instrumento procuratório em 

anexo (Doc. 01), nos termos do artigo 294, parágrafo único, do CPC/2015, 

apresentar... 

 

MEDIDA CAUTELAR 

Com Pedido de Tutela de Urgência 

 

... em face de PÂMELA MONIQUE CARDOSO BÓRIO, brasileira, divorciada, 

jornalista, portadora do RG nº 13.057.528-30 SSP/BA, inscrita no CPF sob o nº 

011.366.045-61, residente e domiciliada na Rua Edvaldo Bezerra Cavalcanti 

Pinho, nº 320, Residencial Kadosh Residence, apto. 701, bairro Cabo Branco, 

João Pessoa/PB, pelos motivos de fato e de direito a seguir delineados: 
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I. FATOS: 

 

1. Conforme já é de conhecimento deste juízo, a Sr. ª Pâmela 

Monique Cardoso Bório é reincidente em violar decisões judicias e afrontar a 

justiça paraibana.  

 

2. Dentre as atitudes irresponsáveis para com seu filho, a 

denunciada expõe a rotina do menor, pondo em risco a sua segurança, visto 

a posição social por ele acometida, tendo em vista seu pai ser Governado do 

Estado da Paraíba e sua mãe, uma jornalista bastante conhecida. 

 

3. Vale salientar que a sentença da Ação Modificatória de 

Guarda, tombada sob o nº 0808489-88.2015.8.15.2001, mantida na sua 

integralidade pelo TJPB, proíbe a exposição do infante e dos atos da 

demanda referida. Porém, ainda assim, a promovida insiste em descumprir a 

medida judicial (Doc. 02).  

 

4. Para piorar a situação, a ré requereu o registro de 

candidatura para concorrer ao cargo de Deputada Federal e vem usando 

seu próprio filho para captar votos, fazendo publicações da criança no 

mesmo perfil utilizado para suas propagandas eleitorais: @pamelaborio1707 

(https://www.instagram.com/pamelaborio1707/?hl=pt-br). Vejamos as 

imagens (Doc. 03): 

https://www.instagram.com/pamelaborio1707/?hl=pt-br
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https://www.instagram.com/p/Bnz2wrUBU1j/?hl=pt-br&taken-

by=pamelaborio1707 

 

5. É possível verificar nos comentários da postagem que os 

eleitores/seguidores se comovem com a situação posta pela ré e externam 

seu apoio à candidata da promovida, tudo isso em virtude do contexto fictício 

criado pela promovida: 

 

 robertomonteirobarbosamonteTenha certeza que meu voto será com sucesso da sua 

Vitória! 

 josyglassesMeu voto vai ser seu! Fé que vai chegar lá! 

 alepatricioQuero ver se não vão te dar a guarda quando você for eleita 

deputada. #elesim 

 

6. Em outra postagem, a representada expõe seu filho ao 

lado de um tanque de guerra, estumulando-o a promover o ódio e rancor. 

Vejamos: 

 

https://www.instagram.com/p/Bnz2wrUBU1j/?hl=pt-br&taken-by=pamelaborio1707
https://www.instagram.com/p/Bnz2wrUBU1j/?hl=pt-br&taken-by=pamelaborio1707
https://www.instagram.com/robertomonteirobarbosamonte/
https://www.instagram.com/josyglasses/
https://www.instagram.com/alepatricio/
https://www.instagram.com/explore/tags/elesim/
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https://www.instagram.com/p/Bm67c8HgsxW/?hl=pt-br&taken-by=pamelaborio1707  

 

7. Nos comentários, mais uma vez, os seguidores 

demonstram apoio a demandada unicamente em virtude da circunstância 

exposta: 

 

 glaucio.erivaniaEu nao ia votar em ninguém mais aprendi a te admirar pela sua 

história de vida com esse governador carasco que arrancou seu filho dos braços da 

mãe meu voto é seu @pamelaborio1707 

 davidsoaresdavid@pamelaborio1707 meu voto será seu....pelo p 

 

8. Para piorar a situação, a ré usa da demanda judicial que 

envolve a guarda de seu filho, para transparecer tom de vitimismo ao público. 

Vejamos as postagens com os respectivos comentários: 

https://www.instagram.com/p/Bm67c8HgsxW/?hl=pt-br&taken-by=pamelaborio1707
https://www.instagram.com/glaucio.erivania/
https://www.instagram.com/pamelaborio1707/
https://www.instagram.com/davidsoaresdavid/
https://www.instagram.com/davidsoaresdavid/
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https://www.instagram.com/p/Bn3hB8nBDjr/?hl=pt-br&taken-

by=pamelaborio1707  

 

prisciladubeuxMeu Jesus! 😓 Vou votar em você com muito gosto por causa dessa 

injustiça e espero que ganhe e isso a ajude a ter seu filho de volta ❤️ 

voce_nas_trilhas👏👏👏👏👏1707 esse é o número pra fazer a diferença. 

tatipacote@pamelaborio1707 meu voto é seu!!! Mulher guerreira!!!!! Oro pra que seja 

feita justiça!!!!! Deus os abençoe infinitamente 

djangosoares1Vou votar no Bolsonaro e vc 

josyglassesDeus é maior! Não entendo essa justiça tirar o seu direito de mãe! Indignada. 

futura Dep.Federal Se Deus quiser😘 

fatimasoaresdeoliveraccVOU voltar em VC. 

ariusca_simmoneliMeu Deus, como pode a justiça tirar o filho de uma mãe ???? Fico 

indignada, sou mãe e sinto sua tristeza. Separar o filho de uma mãe . Mas a justiça de 

Deus tarda mais não falha. Meu voto é seu por isso. Sei da força que terá com a 

vitória, conte comigo 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 

 

https://www.instagram.com/p/Bn3hB8nBDjr/?hl=pt-br&taken-by=pamelaborio1707
https://www.instagram.com/p/Bn3hB8nBDjr/?hl=pt-br&taken-by=pamelaborio1707
https://www.instagram.com/prisciladubeux/
https://www.instagram.com/voce_nas_trilhas/
https://www.instagram.com/tatipacote/
https://www.instagram.com/tatipacote/
https://www.instagram.com/djangosoares1/
https://www.instagram.com/josyglasses/
https://www.instagram.com/josyglasses/
https://www.instagram.com/fatimasoaresdeoliveracc/
https://www.instagram.com/ariusca_simmoneli/
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https://www.instagram.com/p/BnUIc_Vgbho/?hl=pt-br&taken-by=pamelaborio1707 

-- pamelaborio1707Infelizmente acontecerá outra sessão ainda sem pauta agendada 

para ocorrer decisão sobre a guarda do meu filho #henrilorenzo  

#Repost @patriciabarrocas84 with @get_repost 

・・・ 

Já foi adiado por duas vezes esse julgamento, mas está previsto para ocorrer hoje às 

9:00h 

O que desejamos? Que a justiça seja feita pq de injustiça já estamos cansados e que 

seja dado o direito do filho desfrutar do convívio com sua mãe de forma digna! 

Estaremos em oração para que tudo ocorra da melhor maneira para o Henry, até 

porque sabemos que existe um Deus maior que tudo: justo, soberano! 

#queremosjustica 

#cansadadeinjustica 

#deusemaior 

#oremos 

 

 lucim.oliver@lacerdadvogada, eu acredito que essa procrastinação é premeditada, 

com o intuito de deixá-la desestabilizada emocionalmente, e também para que a 

mesma perca o ânimo de prosseguir lutando na campanha para dep. federal! 

https://www.instagram.com/p/BnUIc_Vgbho/?hl=pt-br&taken-by=pamelaborio1707
https://www.instagram.com/pamelaborio1707/
https://www.instagram.com/explore/tags/henrilorenzo/
https://www.instagram.com/explore/tags/repost/
https://www.instagram.com/patriciabarrocas84/
https://www.instagram.com/get_repost/
https://www.instagram.com/explore/tags/queremosjustica/
https://www.instagram.com/explore/tags/cansadadeinjustica/
https://www.instagram.com/explore/tags/deusemaior/
https://www.instagram.com/explore/tags/oremos/
https://www.instagram.com/lucim.oliver/
https://www.instagram.com/lucim.oliver/
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https://www.instagram.com/p/BnC5ZxtAVnP/?hl=pt-br&taken-by=pamelaborio1707  

--pamelaborio1707Muitos estão me perguntando sobre a audiência da guarda do 

meu filho. Até foram ao Tribunal de Justiça e não havia o nosso julgamento pela 4ª 

câmara. O processo será julgado na próxima terça-feira após um segundo adiamento. 

Agradeço pelas torcidas, manifestações e orações - persistam em clamor por nossa 

causa. Só queremos justiça após três anos de um sofrimento que só quem passa por 

situações assim é capaz de sentir nossa dor, mas qualquer pessoa com mínimo de 

empatia, sensibilidade e inteligência compreende bem nossa situação. 

 vyvyane.sNa torcida por você @pamelaborio1707. 

 cleideoliveiraaAgora com vc na política, acredito que vai poder brigar de igual pra 

igual, pela guarda de seu pequeno. Estamos na torcida.Boa sorte. 

 thahs🙌🙌🙌 na torcida 

 

https://www.instagram.com/p/BnC5ZxtAVnP/?hl=pt-br&taken-by=pamelaborio1707
https://www.instagram.com/pamelaborio1707/
https://www.instagram.com/vyvyane.s/
https://www.instagram.com/pamelaborio1707/
https://www.instagram.com/cleideoliveiraa/
https://www.instagram.com/thahs/
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https://www.instagram.com/p/Bn4FAatg8Bt/?hl=pt-br&taken-by=pamelaborio1707 

 pamelaborio1707Hoje um corpo de vogais do Tribunal de Justiça da Paraíba levou ao 

julgamento decisão de uma de seus membros que em julho de 2015 estabeleceu uma 

guarda compartilhada inédita na história do nosso país: 2 pernoites por mês e menos 

de 2 horas de visitação em apenas 2 dias na semana para “convivência” de uma 

criança de então 4 anos com sua mãe. Uma mãe indubitavelmente zelosa e amorosa, 

que amamentou até os 2 anos e 3 meses de seu filho que sempre dormia junto e 

sequer conseguia comer, vestir-se, banhar-se ou ir só ao banheiro. Uma mulher que 

sempre estudou e trabalhou com a dignidade que falta a muitos, mas foi retaliada 

por exercer seu direito constitucional à liberdade, tendo a pior das punições, pois até 

as apenadas ficavam mais tempo com seus filhos quando em visitações nos presídios. 

Logo eu que sempre tive orgulho da minha trajetória de vida com passado honrado - 

não sou eu que matei, que usei drogas, que roubei do erário publico... Nunca nem 

sequer experimentei cigarro comum. Nunca agi com tamanha crueldade para com 

ninguém. Mas o pior aconteceu: quando uma mãe foi atingida covardemente, uma 

criança foi punida injustamente. “A injustiça que se faz a um, é uma ameaça que se 

faz a todos”. Casos semelhantes foram acontecendo e a repercussão dessa aberração 

que atenta contra os princípios de Deus, da natureza e até das leis se tornou pública e 

contestadora. Hoje somos muitas Pâmelas: mulheres, homens, jovens, idosos, mães, 

pais, gays, lésbicas, brancos, negros... Cada apoio e cada palavra de força e 

https://www.instagram.com/p/Bn4FAatg8Bt/?hl=pt-br&taken-by=pamelaborio1707
https://www.instagram.com/pamelaborio1707/
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persistência me nutrem nesse deserto e amenizam a minha sede por justiça. 

Continuarei lutando, jamais desistirei!👊🏻 Valeu cada manifesto. Valeu cada palavra. 

Valeu cada consolo. Valeu cada batalha. Valeu cada oração. Nada foi em vão, apesar 

de 4 desembargadores terem favorecido neste dia um atentado contra a CF e o Eca. 

Relator e sociedade foram voto vencido - por ora. Em breve faremos justiça com 

passos importantes a serem dados rumo ao reestabelecimento da democracia, pondo 

fim à promiscuidade entre os poderes com a imoralidade de governadores fazerem 

nomeação de desembargadores e presidente da república fazer nomeações de 

ministros do Supremo. Isso vai acabar!👊 

 

 sueniaqfariasUm dia seu filho vai crescer, e pode ter certeza que assim que ele puder 

vai correndo pra junto de vc livre por escolha própria, hoje tadinho é obrigado a viver 

em um lugar que não quer, mas breve terá livre escolha, força Deus é contigo, rumo a 

vitória 1707 

 sayonararodrigues51E com certeza você irá vencer as eleições 

 cassiafbarros@pamelaborio1707 eu e minha família votamos em você sentimos a sua 

dor negar que o filho fique com a mãe isso é um terror deixei meu celular e endereço 

no privado 

 

9. Nota-se que a representada se apega a situação da 

guarda de seu filho, para, com isso, se autopromover perante os eleitores que, 

diante da conjuntura factual e mentirosa posta pela ré, acaba se comovendo 

e votando na demandada. É um verdadeiro absurdo a atitude da Sr. ª Pâmela 

Bório em usar seu próprio filho para fins eleitorais visando, unicamente, 

angariar votos ilicitamente. 

 

10. Diante disso, no dia 25 de setembro de 2018, o promovente 

apresentou denúncia junto ao Conselho Tutelar Região Praia, dando conta de 

que a denunciada estaria usando seu próprio filho para fins eleitorais (Doc. 

04). 

https://www.instagram.com/sueniaqfarias/
https://www.instagram.com/sayonararodrigues51/
https://www.instagram.com/cassiafbarros/
https://www.instagram.com/cassiafbarros/
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11. Além de criar na opinião pública um estado emocional, 

fazendo, com isso, que eleitores votem na promovida, a atitude viola os 

direitos da criança e do adolescente, posto que seu filho é exposto de forma 

deliberada nas postagens, infringindo decisões judicias que proíbem a ré de 

praticar tais atos. 

 

12. Sem qualquer receio, a denunciada continua se 

autopromovendo sob as custas do infante, publicando imagens do menor no 

mesmo perfil do instagram (@pamelaborio1707) utilizado para suas 

propagandas eleitorais, conforme se verifica a seguir (Doc. 05): 

 

 

https://www.instagram.com/p/BoO05negPW4/?hl=pt-br  

 

1.646 curtidas 

 pamelaborio1707Bom dia com o meu mais lindo cabo eleitoral!😍 

 ssand4Bom dia!! Vou votar em vc! Nem te conheço pessoalmente! Mais o que vc tem 

passado, é muito triste, e Creia que vc vai ter seu filho de volta, pois omaior que Deus 

https://www.instagram.com/p/BoO05negPW4/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/p/BoO05negPW4/liked_by/
https://www.instagram.com/pamelaborio1707/
https://www.instagram.com/ssand4/
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ninguém! Eu tbm passei por algo parecido! E Deus me ouviu e deu tudo certo! Creia 

tão somente! Fica na paz 

 edineusameiraMeu voto é seu 🙏🙏👏🌸🌸🌸 

 pravalquiriavelosoO meu voto e alguns mais que estou conseguindo é para 

você @pamelaborio1707 quero ver teu filho em teus braços todos os dias🙌🏼❤️❤️ 

 josyglassesLindinho! Meu voto é seu🙋♂️ 

 

 

https://www.instagram.com/p/BoXyqw1gI-E/?hl=pt-br  

829 curtidas 

 pamelaborio1707“Brasil acima de tudo e Deus acima de todos”, mas a minha versão também 

é válida: Deus acima de tudo, Brasil acima de todos.🙏🏻 #coragempramudar #1707 

 angelaazevedojp83Aqui em casa vamos votar em você 

 rodrigorafael49Rumo a vitória do Capitão, rumo a sua vaga na Câmara Federal! O Brasil é 

nosso! 

 mitchel86cruz@adrianojtravassos .... AVANTE #1707 #17777 

https://www.instagram.com/edineusameira/
https://www.instagram.com/pravalquiriaveloso/
https://www.instagram.com/pamelaborio1707/
https://www.instagram.com/josyglasses/
https://www.instagram.com/p/BoXyqw1gI-E/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/p/BoXyqw1gI-E/liked_by/
https://www.instagram.com/pamelaborio1707/
https://www.instagram.com/explore/tags/coragempramudar/
https://www.instagram.com/explore/tags/1707/
https://www.instagram.com/angelaazevedojp83/
https://www.instagram.com/rodrigorafael49/
https://www.instagram.com/mitchel86cruz/
https://www.instagram.com/mitchel86cruz/
https://www.instagram.com/explore/tags/1707/
https://www.instagram.com/explore/tags/17777/
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 maryjghMinha deputada federal👏👏 

 cassandrateixeira79Tem meu voto* 

 

13. Mais absurdo ainda ocorreu no dia 30/09/2018, quando a 

genitora levou seu filho a uma manifestação eleitoral em prol de sua 

candidatura e do candidato a Presidente Jair Bolsonaro, chegando ao ponto 

de colocar o menor em cima de um trio elétrico, correndo risco de cair ou de 

ser atingido por um fio-elétrico. São imagens absurdas! Vejamos (Doc. 06): 

 

https://www.instagram.com/maryjgh/
https://www.instagram.com/cassandrateixeira79/
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14. Nota-se que a denunciada, sem qualquer preocupação, 

deixa o menor se pendurar nas grades do tri elétrico sem qualquer 

preocupação, dando atenção unicamente ao público e ao discurso que 

naquela hora era proferido. 

 

15. Somado a isso, a genitora estimula a criança a praticar o 

rancor e o ódio, inclusive a simular estar com uma arma em punho, gesto 

criado pelo candidato a presidente Jair Bolsonaro, apoiado pela genitora no 

Estado da Paraíba: 

 

 

 

16. Usar da inocência do próprio filho para benefício 

eleitoreiro, nada mais é do que pura irresponsabilidade e descaso com a 

segurança do próprio filho. 

 

17. Por fim, cumpre salientar que o promovente busca o 

melhor interesse do menor, visando a segurança do infante e, de forma 

contundente, é contra as atitudes da ré, inclusive não a autoriza de praticar 
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qualquer ato da natureza ora posta. 

 

18. Sendo assim, deve ser coibida a prática corriqueira da 

promovida, em expor o menor, em especial para fins eleitorais, bem como 

proibi-la de levar o infante para qualquer manifestação eleitoral. 

 

19. É a síntese do necessário. 

  

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS: 

 

20. A sentença proferida pela 3ª Vara de Família e mantida 

integralmente pelo TJPB, consta do seu dispositivo que a genitora deve se 

abster de expor a rotina do menor. Senão vejamos: 

 

 “ANTE O EXPOSTO, mais que dos autos constam e princípios de 

direito aplicáveis à espécie, acatando o Parecer Ministerial, JULGO 

PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO para fixar em definitivo a guarda 

compartilhada de Henri Lorenzo Bório Vieira Coutinho em favor de seus 

genitores RICARDO VIEIRA COUTINHO e PAMELA MONIQUE CARDOSO 

BORIO, fixando a residência principal no lar paterno como lar 

referencial/moradia base do infante. Determino também o 

disciplinamento do direito de visitação da seguinte forma:  

 1) o estabelecimento do direito de visitação da promovida às 

terças-feiras e quintas-feiras, até às 20:00 horas, ocasião em que 

deverá entregar o filho menor na residência paterna, com pernoite 

quinzenal aos sábados na residência materna, e entrega da criança 

até as 20:00 horas do domingo;  

 2) a determinação de que o menor deverá ficar nos feriados, 

alternadamente, na companhia de cada um de seus genitores;  

 3) Em caso do feriado ocorrer na segunda-feira a visitação do 

final de semana alternado se estenderá até às 20:00 horas da 

segunda-feira.  

 4) Com relação às férias escolares, com o objetivo de resguardar 

a igualdade da convivência familiar materna e paterna, e atendendo 

os interesses do menor, que possui o direito de desfrutar da companhia 
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de ambos os genitores, de modo a consolidar o vínculo familiar, e o 

afeto recíproco, deverá o filho menor ficará na companhia paterna 

na primeira semana do mês de janeiro/2017, e na segunda semana 

na companhia materna, sucedendo-se a alternância entre os 

genitores no com o filho menor no decorrer do período de férias, 

inclusive a cada ano. Nas férias de meio do ano, a criança durante a 

primeira semana ficará com sua genitora, devendo suceder a 

alternância entre os genitores, inclusive a cada ano.  

 5) Em relação as festividades de final de ano e datas 

comemorativas:  

 5.1) O menor ficará na companhia materna no Natal do 

corrente ano, e ano novo reservado ao genitor, sendo que estas datas 

serão alternadas entre os genitores nos anos subsequentes.  

 5.2) O menor permanecerá com sua mãe no referente aos dias 

das mães, e na companhia paterna referente aos dias dos pais.  

 Assinalando que o superior interesse da criança e o 

entendimento entre os genitores para resguardar o bem-estar do filho 

sempre que possível deverá prevalecer.  

 Consignando que o bem-estar do menor tem prevalência sobre 

as demais questões aqui discutidas, determino a abstenção da 

genitora do menor de publicar a rotina do infante, assim como os atos 

processuais que englobam o presente processo, eis que está afeto ao 

segredo de justiça.  

 Ao mesmo tempo, JULGO IMPROCEDENTE a RECONVENÇÃO 

ofertada pela promovida, resolvendo o processo com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC.  

  

 Face à sucumbência parcial, e considerando o princípio da 

causalidade, condeno as partes ao pagamento das custas e 

despesas processuais, sendo 50% (cinquenta por cento) suportado 

pelo autor e 50% (cinquenta por cento) suportado pela demandada, 

bem assim em honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.500,00 

(mil e quinhentos reais) em favor do patrono das partes, nos termos do 

art. 85, § 8º, do CPC e devidamente sopesadas as moderadoras do 

§2º do mesmo dispositivo legal, vedada a compensação, nos termos 

do art. 85, § 14, ficando a exigibilidade suspensa para a promovida, 

em face a gratuidade judicial ora deferida, nos termos do art. 98, § 3º, 

do CPC.  
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 P.R.I.  

 João Pessoa/PB, 15 de dezembro de 2016.  

 

Agamenilde Dias Arruda Vieira Dantas 

Juíza de Direito” 

 

21. Além do afronte a decisão judicial, a genitora gera 

insegurança para o menor, por expô-lo demasiadamente, tanto em suas 

redes sociais, como em público. 

 

22. Não apenas na Ação Modificatória de Guarda proíbe a 

genitora de expor o menor. O processo nº 0833682-37.2017.8.15.2001 proíbe a 

exposição do infante, inclusive, sendo passível de multa o descumprimento 

(Doc. 07): 

 
 “FRENTE AO EXPOSTO, com fundamento nos artigos 1.024 c/c 300 

do NCPC, ACOLHO OS EMBARGOS COM EFEITO MERAMENTE 

INTEGRATIVO PARA SUPRIR AS OMISSÕES APONTADAS, e, via de 

consequência, DEFIRO EM PARTE OS PEDIDOS LIMINARES DE TUTELAS DE 

URGÊNCIAS CAUTELARES, para: I - arbitrar multa de 01 (um) salário 

mínimo para cada caso de descumprimento a partir da presente 

data, ao genitor que incidir no descumprimento de dias e horários 

referente ao regime de convivência do filho com os pais estabelecido 

na Ação Modificatória de Guarda 0808489-88.2015.815.2001, seja 

feriados, datas comemorativas, férias etc., admitindo-se uma 

tolerância máxima de 01 (uma) hora do horário previsto na sentença; 

II – arbitrar multa de 01 (um) salário mínimo para cada caso de 

descumprimento a partir da presente data, ao genitor que incidir no 

descumprimento da determinação contida na Ação Modificatória de 

Guarda 0808489-88.2015.815.2001, consistente em exposição da rotina 

do menor e dos atos processuais que tenham como parte o requerente 

e a requerida e que estejam sob o segredo de justiça; III - arbitrar multa 

de 01 (um) salário mínimo para cada caso de descumprimento a partir 

da presente data, ao genitor que incidir na inobservância do 

protocolo de segurança da previsto no acordo homologado por 

Sentença deste juízo, nos autos do processo nº 0007705-
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47.2015.815.2001.” 

 

23. Os fatos já narrados anteriormente, juntamente com a 

fundamentação ora exposta e, diante da situação que se instalou em virtude 

de desídia da genitora gerando insegurança ao menor, nada mais correto do 

que a notificação da genitora para que se abstenha de publicar qualquer 

imagem do menor em sua rede social utilizada para fins de campanha 

eleitoral, bem como de levar o infante para participar de qualquer 

ato/manifestação eleitoral. 

 

III. TUTELA DE URGÊNCIA: 

 

24. Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será 

deferida quando presente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. 

 

25. A probabilidade do direito no caso ora exposto resta 

evidente diante dos argumentos acima expostos. Ora, há decisões judicias 

que proíbem a genitora de expor a rotina do menor e qualquer fato acerca 

do processo de guarda. 

 

26. Além disso, a promovida coloca o menor em risco ao leva-

lo para manifestações eleitorais, inclusive deixando o infante livre ao ponto de 

se pendurar nas grades de um trio elétrico, ao ponto de cair ou mesmo de ser 

atingido por um fio de alta tensão. 

 

27. Quanto ao perigo de dando, é claro quando considerada 

que essa semana é a que antecede as eleições e todos os dias há 

manifestações eleitorais, podendo a ré levar a crianças para tais atos. 

 

28. E mais, o periculum in mora resta presente uma vez que a 

genitora rotineiramente faz publicações do menor em sua rede social, a 
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mesma utilizada para fazer suas propagandas da campanha, usando da 

situação da guarda do infante para se autopromover-se perante o eleitorado 

e, assim, captar votos. 

 

29. Portanto, presentes estão os requisitos autorizadores para 

a concessão da tutela, a fim de que sejam coibidas as práticas irresponsáveis 

tidas pela ré para com a segurança de seu filho.  

 

IV. PEDIDO: 

 

Ante o exposto, REQUER:  

 

a) Que seja concedida a tutela de urgência para que a Sr. ª 

Pâmela Bório exclua as postagens acima referidas e, ainda, que 

se abstenha de expor o menor Henri Lorenzo em redes sociais, 

principalmente em seu instagram, que é utilizado para realização 

das propagandas eleitorais (@pamelaborio1707 - 

https://www.instagram.com/pamelaborio1707/?hl=pt-br), bem 

como que a proíba de levar o infante para quaisquer atos 

eleitorais; 

 

b) Caso a promovida não cumpra a medida, que seja 

aplicada multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de 

descumprimento; 

 

c) Que seja a promovida citada para, querendo, apresentar 

contestação no prazo legal; 

 

d) No mérito, que seja confirmada a tutela pleiteada, a fim de 

garantir que a promovida se abstenha de publicar/expor o 

infante em sua rede social, bem como proibir a ré de levar o 

menor para quaisquer atos de campanha eleitoral. 

https://www.instagram.com/pamelaborio1707/?hl=pt-br
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O promovente desde já manifesta pela não realização da 

audiência de conciliação. 

 

Pretende-se provar o alegado por todos os meios de prova 

em direito admitido, em especial, por meio dos documentos ora acostados e 

demais comprovações a serem coligadas ao longo do trâmite processual. 

 

Dá-se a causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), para fins 

fiscais. 

 

Nestes Termos, 

Pede Deferimento. 

 

João Pessoa/PB, 02 de outubro de 2018. 

 

 

Antônio Fábio Rocha Galdino 

OAB/PB nº 12.007 


