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Processo nº 0600238-45.2020.6.10.0110
REPRESENTANTE: PEDRO PAULO CANTANHEIDE LEMOS
REPRESENTADOS: JOSÉ DE RIBAMAR DA CRUZ NETO (responsável pelo Blog do Neto
Cruz) e PAULO DIEGO SILVA MAIOBA (responsável pelo Blog TRIBUNA 098)
 
 

DECISÃO
 
Trata-se de representação formulada pelo PEDRO PAULO CANTANHEIDE LEMOS em face de 
JOSÉ DE RIBAMAR DA CRUZ NETO responsável pelo Blog do Neto Cruz, e em face de 
PAULO DIEGO SILVA MAIOBA, responsável pelo Blog TRIBUNA 098, todos qualificados na
inicial.
Na inicial, o representante afirma que em “dia 30 de setembro de 2020, blogs contrários à
candidatura de Pedro Paulo Lemos orquestraram a divulgação de matérias com o único fim de
prejudicar a sua imagem frente ao eleitor, almejando assim desequilibrar a disputa para o pleito
que se avizinha”. Continua relatando que o Blog do Neto Cruz veiculou uma postagem com nítida
a intenção de caluniar o candidato, falando sobre um fato que teria ocorrido no ano de 2008, em
que o candidato a Prefeito de Presidente Juscelino, Sr. Pedro Paulo, teria se passado por outra
pessoa em uma prova de vestibular. E, o blogueiro do Tribuna 98 também veiculou o mesmo fato.
Por este fato, ao final, requer a concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300, do CPC
c/c art. 36, caput, e art. 35, § 5º, da Lei 9.504/1997, para que sejam retiradas as postagens, sob
pena de multa diária, questionadas nas URLs https://netocruz.blog.br/2020/10/02/candidato-de-
j o s i m a r m a r a n h a o z i n h o - f r a u d o u - o - v e s t i b u l a r - d a - u e m a - v e j a - o - b - o /  e  
https://tribuna98.com.br/candidato-a-prefeito-em-presidente-juscelino-e-desmascarado-
pelopassado-sombrio/;, bem como “que seja concedida tutela de urgência para que os
Representados, em até 48h, após a notificação, veiculem a resposta do ofendido”.
Éo sucinto relato. Decido.
Para a concessão da tutela de urgência, faz-se necessário provar de plano a fumus boni juris e o 
periculum in mora, em conformidade com o disposto no art. 300, caput do Código de Processo
Civil. Há de existir motivo relevante, bem como o perigo que a demora possa tornar inócua a
proteção jurisdicional guerreada.
Sobre propaganda veiculada na internet, a Lei 9504/1997 dispõe especialmente que:

Art. 57-A: É permitida a propaganda eleitoral na internet, nos termos
desta Lei, após o dia 15 de agosto do ano da eleição.
Art. 57-D: É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato
durante a campanha eleitoral, por meio da rede mundial de
computadores - internet, assegurado o direito de resposta, nos termos
das alíneas a, b e c do inciso IV do § 3o do art. 58 e do 58-A, e por
outros meios de comunicação interpessoal mediante mensagem
eletrônica.
§2º A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela
divulgação da propaganda e, quando comprovado seu prévio
conhecimento, o beneficiário à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
§3º Sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis ao
responsável, a Justiça Eleitoral poderá determinar, por solicitação do
ofendido, a retirada de publicações que contenham agressões ou
ataques a candidatos em sítios da internet, inclusive redes sociais.
Art. 57-F. Aplicam-se ao provedor de conteúdo e de serviços
multimídia que hospeda a divulgação da propaganda eleitoral de
candidato, de partido ou de coligação as penalidades previstas nesta
Lei, se, no prazo determinado pela Justiça Eleitoral, contado a partir da
notificação de decisão sobre a existência de propaganda irregular, não
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tomar providências para a cessação dessa divulgação.
Parágrafo único. O provedor de conteúdo ou de serviços multimídia só
será considerado responsável pela divulgação da propaganda se a
publicação do material for comprovadamente de seu prévio
conhecimento.
Art. 57-I. A requerimento de candidato, partido ou coligação, observado
o rito previsto no art. 96 desta Lei, a Justiça Eleitoral poderá
determinar, no âmbito e nos limites técnicos de cada aplicação de
internet, a suspensão do acesso a todo conteúdo veiculado que deixar
de cumprir as disposições desta Lei, devendo o número de horas de
suspensão ser definida proporcionalmente à gravidade da infração
cometida em cada caso, observado o limite máximo de vinte e quatro
horas.

No mesmo sentido, a Resolução 23.610/2019 que dispõe sobre a sobre propaganda eleitoral,
utilização e geração do horário gratuito e condutas ilícitas em campanha eleitoral no período
eleitoral do ano de 2020:

Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16
de agosto do ano da eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57- A).
§1º A livre manifestação do pensamento do eleitor identificado ou
identificável na internet somente é passível de limitação quando
ofender a honra ou a imagem de candidatos, partidos ou coligações,
ou divulgar fatos sabidamente inverídicos.
§2º O disposto no § 1º deste artigo se aplica, inclusive, às
manifestações ocorridas antes da data prevista no caput, ainda que
delas conste mensagem de apoio ou crítica a partido político ou a
candidato, próprias do debate político e democrático.
Art. 28. § 6º: A manifestação espontânea na internet de pessoas
naturais em matéria político-eleitoral, mesmo que sob a forma de
elogio ou crítica a candidato ou partido político, não será considerada
propaganda eleitoral na forma do inciso IV, desde que observados os
limites estabelecidos no § 1º do art. 27 desta Resolução e a vedação
constante do § 2º deste artigo.
Art. 30. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato
durante a campanha eleitoral, por meio da internet, assegurado o
direito de resposta, nos termos dos arts. 58, § 3º, IV, alíneas a, b e c, e
58-A da Lei nº 9.504/1997, e por outros meios de comunicação
interpessoal mediante mensagem eletrônica e mensagem instantânea
(Lei nº 9.504/1997, art. 57-D, caput).
§1º A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela
divulgação da propaganda e, quando comprovado seu prévio
conhecimento, o beneficiário à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) (Lei nº 9.504/1997, art. 57-D, §
2º).
§2º Sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis ao
responsável, a Justiça Eleitoral poderá determinar, por solicitação do
ofendido, a retirada de publicações que contenham agressões ou
ataques a candidatos em sítios da internet, inclusive redes sociais (Lei
nº 9.504/1997, art. 57-D, § 3º).
Art. 38. A atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos
divulgados na internet deve ser realizada com a menor interferência
possível no debate democrático (Lei nº 9.504/1997, art. 57-J).
§1º Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a
censura, as ordens judiciais de remoção de conteúdo divulgado na
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internet serão limitadas às hipóteses em que, mediante decisão
fundamentada, sejam constatadas violações às regras eleitorais ou
ofensas a direitos de pessoas que participam do processo eleitoral.
§2º A ausência de identificação imediata do usuário responsável pela
divulgação do conteúdo não constitui circunstância suficiente para o
deferimento do pedido de remoção de conteúdo da internet.
§3º A publicação somente será considerada anônima caso não seja
possível a identificação dos usuários após a adoção das providências
previstas no art. 40 desta Resolução.
§4º A ordem judicial que determinar a remoção de conteúdo divulgado
na internet fixará prazo razoável para o cumprimento, não inferior a 24
(vinte e quatro) horas, e deverá conter, sob pena de nulidade, a URL e,
caso inexistente esta, a URI ou a URN do conteúdo específico,
observados, nos termos do art. 19 da Lei nº 12.965/2014, o âmbito e os
limites técnicos de cada provedor de aplicação de internet.
(...)
§6º O provedor responsável pela aplicação de internet em que
hospedado o material deverá promover a sua remoção dentro do prazo
razoável assinalado, sob pena de arcar com as sanções aplicáveis à
espécie.

Partindo-se das normas acima elencadas e do entendimento já firmado pelo Tribunal Superior
Eleitoral, considera-se propaganda negativa aquela ofende a honra de candidato a mandato
eleitoral.
Registre-se que não é toda e qualquer manifestação de apoio ou desapoio, nem mesmo
eventual crítica mais contundente ao candidato ao mandato que configura propaganda
negativa, uma vez que a Constituição Federal assegura como direitos fundamentais a
liberdade de expressão, opinião e de manifestação do pensamento, mas tão somente
aquela que exorbita o limite de tais direitos, representando verdadeiras ofensas e
agressões pessoais, expressamente pejorativas à honra ou imagem e, em muitas vezes,
até divulgando notícias falsas ou distorcidas de fatos desabonadores de pré-candidatos.
Em que pese a ampla utilização das plataformas digitais para informar e se manter informado e
da influência e repercussão das notícias veiculadas por esses meios, especialmente nas redes
sociais, é necessária especial atenção para se aferir se a informação de fato contribui para o
debate democrático e deve ter sua publicação mantida. Primeiro, importante verificar se a notícia
revela um fato. Segundo, se a manifestação ou crítica não desbordou para ofensa à honra e
imagem das pessoas envolvidas.
No caso em análise, o representante se insurgem em face da publicação feita no Blog do Neto
Cruz (https://netocruz.blog.br/2020/10/02/candidato-de-josimar-maranhaozinho-fraudou-o-
vestibular-da-uema-veja-o-b-o/), afirmando: “O Blog do Neto Cruz veiculou uma postagem,
alegando estar baseado em um documento impresso apócrifo, que o escritor chama intimamente
de “Pasquim” ou “Arroto”. É nítida a intenção do blogueiro em caluniar, tecendo sérias ofensas ao
Representante”.
Esta magistrada, ao ler toda a matéria veiculada, não encontrou a publicação de nenhum
documento apócrifo, mas sim um documento oriundo do Plantão Central Cohatrac, assinado por
um Delegado de Polícia e datado de 20 de julho de 2008. Esse é o fato noticiado.
Aliado a isso, a subscritor da notícia apenas acrescenta: “Ora, caro leitor. Se uma pessoa frauda
documentos para fazer vestibular no lugar de outra pessoa, quem garante que esta mesma
pessoa não fraudará documentos públicos para atingir seus objetivos e dos seus?”. Ou seja,
apenas apresenta uma opinião própria, não havendo atribuição de adjetivos ultrajantes e/ou
injuriosos a pessoa do representante.
Por conseguinte, o representante afirma que “o blogueiro do Tribuna 98 faz referência ao seu
colega de profissão, fazendo nova postagem ofensiva”.
Mais uma vez, essa magistrada acessou o https://tribuna98.com.br/candidato-a-prefeito-em-
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presidente-juscelino-e-desmascarado-pelo-passado-sombrio/ . Neste caso, constata-se que, de
fato, a notícia veicula adjetivos negativos a pessoa do representante, ao colacionar uma notícia
que afirma ter sido publicada na “coluna Pinga Fogo”, sem assinatura e que apresenta a
expressão “FRAUDADOR DE VESTIBULAR”, ou seja, apresenta adjetivo que pode afrontar a
honra do candidato, sem emitir que refere-se a uma opinião pessoal, usando expressões que
ultrapassam o limite da liberdade de expressão.
Édireito de qualquer cidadão tecer críticas e opiniões aos candidatos a cargos eletivos,
apresentar fatos e documentos, desde que feitos nos limites da urbanidade e respeito, não
estando incluídos, nesse permissivo, ofensas pessoais.
Como se vê, a mesma notícia foi veiculada em duas páginas da internet, em blogs diversos,
contudo, a maneira de escrever a notícia se deu de forma totalmente diferente. O Blog do Neto
Cruz apenas colacionou um documento oficial (que o representante não atribui ser falso) e teceu
opinião própria (sem mencionar adjetivos). Já o Blog Tribuna 98, ao colacionar texto apócrifo,
constam no seu conteúdo adjetivos negativos à pessoa do candidato, sem mencionar que trata-se
de opinião pessoal.
Portanto, em exame prefacial, os documentos acostados aos autos permitem demonstrar que o
conteúdo da matéria veiculada no Blog Tribuna 98 ultrapassa a mera função informativa e de
liberdade de expressão, estando configurada a probabilidade do direito, nos termos do art. 300 do
CPC.
Ainda, observa-se que a manutenção da notícia pode prejudicar a escolha dos representantes,
em razão do conteúdo veiculado nela, motivo pelo qual a própria natureza do direito invocado,
revela, por si, a presença do requisito "periculum in mora”.
Assim, a retirada da matéria, de maneira liminar, é medida que se impõe.
Ante o exposto, nos termos na Lei 9504/1997 e no art. 38 e seguintes da Resolução do TSE
23.610/2019, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida, para determinar
a retirada da postagem do Blog Tribuna 98 https://tribuna98.com.br/candidato-a-prefeito-em-
presidente-juscelino-e-desmascarado-pelo-passado-sombrio/, publicado no dia 30 de setembro
de 2020, no prazo de 24 (vinte e quatro horas), sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais
diários), até o limite cumulativo de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
Intime-se o requerido PAULO DIEGO SILVA MAIOBA, responsável pelo Blog TRIBUNA 98 para
que tome conhecimento da decisão e a cumpra no prazo determinado.
Citem-se os requeridos para apresentarem defesa, no prazo de 02 (dois) dias (art. 18 da
Resolução TSE 23.608/19).
Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, para apresentação de parecer no prazo de 01
(um) dia ( art. 19 da Resolução TSE 23.608/19).
Posteriormente, voltem os autos conclusos.
Autorizo, ainda, que os atos de comunicação possam ser realizados no horário da noite e nos
finais de semana e seja certificado o horário de notificação dos requeridos.
Dê-se ciência da presente decisão ao Ministério Público.
Morros/MA 08 de outubro de 2020.
 
 

ADRIANA DA SILVA CHAVES
Juíza Eleitoral da 110ª ZONA ELEITORAL DE MORROS MA
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PETIÇÃO E DOCUMENTOS EM ANEXO.
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EXCELENTÍSSIMO JUÍZO DA 110ª ZONA ELEITORAL DO MARANHÃO 

(PRESIDENTE JUSCELINO), 

 

 

 

 

 

 

PEDRO PAULO CANTANHEIDE LEMOS, brasileiro, portador de RG nº 

19999972002-1 SSP/MA e CPF nº 026.474.363-63, residente e domiciliado na Rua Castelo Branco, 

22, Centro – Município de Presidente Juscelino/MA, CEP n.º 65140-000, vem, respeitosamente, 

perante de Vossa Excelência, ingressar com REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA 

IRREGULAR C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C PEDIDO DE 

DIREITO DE RESPOSTA, nos termos do artigo 58 e 96, ambos da Lei nº 9.504/97 e artigo 

300, do CPC, em face de JOSÉ DE RIBAMAR DA CRUZ NETO, brasileiro, blogueiro, CPF 

038.617.333-82, responsável pelo Blog do Neto Cruz, podendo ser citado na Rua Principal, bairro 

da Maioba do Mocajituba, s/n, Município de Paço do Lumiar, ao lado da Delegacia de Polícia Civil 

(Casa de Esquina de 02 Andares), CEP 65130-000, podendo ser citado pelo WhatsApp (98) 98519-

2030 ou e-mail: blogdonetocruz@gmail.com e em face de PAULO DIEGO SILVA MAIOBA, 

CPF n.º 022.199.833-07, responsável do blog TRIBUNA 098, podendo ser citado no e-mail 

tribuna098@gmail.com e no whatsapp n.º 98 99171-7209, pelos fatos e fundamentos abaixo. 

 

 

1. DOS FATOS. 

No dia 30 de setembro de 2020, blogs contrários à candidatura de Pedro Paulo 

Lemos orquestraram a divulgação de matérias com o único fim de prejudicar a sua imagem frente 

ao eleitor, almejando assim desequilibrar a disputa para o pleito que se avizinha. 

O Blog do Neto Cruz veiculou uma postagem, alegando estar baseado em um 

documento impresso apócrifo, que o escritor chama intimamente de “Pasquim” ou “Arroto”. 

É nítida a intenção do blogueiro em caluniar, tecendo sérias ofensas ao 

Representante, relacionando-as com as eleições municipais: 
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<https://netocruz.blog.br/2020/10/02/candidato-de-josimar-

maranhaozinho-fraudou-o-vestibular-da-uema-veja-o-b-o/>  

 

Candidato de Josimar Maranhãozinho fraudou o vestibular da 

UEMA; veja o B.O. 

 

O médico Dr. Pedro Paulo, o Paulinho, que concorre à prefeitura de 

Presidente Juscelino, adotou o silêncio como resposta às graves 

denúncias lançadas em um pasquim – chamado na cidade 

ribeirinha de “Arroto” – que tomaram de conta dos bastidores da 

política juscelinense. 

Pedro é médico e chegou na cidade com as bênçãos do ex-prefeito Afonso 

Celso, que indicou sua espoca como vice na chapa do Dr. Antes disso, a 

relação entre os dois era de ódio. 

O Boletim de Ocorrência datado de 20 de Julho de 2008, lavrado no 

Plantão Central do Cohatrac, afirma que Paulinho cometeu o crime 

disposto no Artigo 304 do Código Penal Brasileiro, que diz o seguinte: 

Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se 

referem os arts. 297 a 302: Pena – a cominada à falsificação ou à alteração. 

O blog foi a fundo e apurou o que teria feito o mascarado candidato. 

Segundo informantes bem posicionados, Pedro teria tentado fazer a prova 

do Vestibular da UEMA no lugar do seu cunhado. Porém, na hora da 

aplicação da prova, teriam percebido o desconforto de Pedro, nervoso e 

suarento, tendo sido pego em flagrante, como diz o documento abaixo. 

 

Por sua vez, o blogueiro do Tribuna 98 faz referência ao seu colega de profissão, 

fazendo nova postagem ofensiva: 

 

<https://tribuna98.com.br/candidato-a-prefeito-em-presidente-

juscelino-e-desmascarado-pelo-passado-sombrio/> 

 

Candidato a prefeito em Presidente Juscelino é desmascarado pelo 

passado sombrio 
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A famosa coluna “Pinga Fogo” do Blog Neto Cruz, revelou uma 

verdadeira BOMBA na noite de hoje (30), na cidade de Presidente 

Juscelino, região do Munim. Os bastidores da politica na cidade estão 

pegando fogo, Dr. Pedro (PL) que é candidato a Prefeito da cidade, 

viu o seu passado ser desmascarado através de uma ocorrência 

policial onde o mesmo foi flagrado tentando fraudar um vestibular 

na UEMA. 

Dr. Pedro tem digo nos quatro cantos da cidade que será o prefeito 

que vai revolucionar a cidade de Presidente Juscelino, no modelo 

PL municipal de administrar. 

Veja o que diz a coluna PINGA FOGO: 

Babado, confusão e gritaria. Assim amanheceu a ex-pacata Juscelino no 

dia 27, domingo de muito álcool e diversão. Não é que decidiram mostrar 

a verdadeira face do FRAUDADOR DE VESTIBULARES? Fofoquier 

já alertava há tempos que o jovem, de santo, só nome… Agora, em 

pleno período eleitoral, o paraquedista foi pego com a boca na 

botija. O paladino da moral, que persegue trabalhadores e expõe seus 

soldos em redes sociais para abafar seus crimes, tá mais queimado que 

carvão… 

Rapaaaaaaaaa, foi um disse me disse daqueles. O zap de Fofoquier 

disparou. Era mensagem pra todo lado. Fofoca comendo e aliados do 

FRAUDADOR DE VESTIBULARES chiando nos status de zap. 

“Denegrindo imagem, sujando a cidade, etc e tal”… 

Hummmmmmmmmmm… O “peidado” e conceituado filósofo alemão, 

Friedrich Nietzsche, nos traz que “Não há fatos eternos, como não há 

verdades absolutas.” Já o Jornalista Millôr Fernandes dá um soco na boca 

do estômago do FRAUDADOR DE VESTIBULARES, quando navalha 

que “As pessoas que falam muito, mentem sempre, porque acabam 

esgotando seu estoque de verdades.” O magnata turco Aristóteles Onassis 

explicita o que o FRAUDADOR que se faz de bom moço talvez tentasse 

esconder dos “PRE-JU-linenses”: “Não ser descoberto numa mentira é o 

mesmo que dizer a verdade”. 
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E pra finalizar, o Imortal Machado de Assis corrobora com a explanação 

de Fofoquier: “A mentira é muita vezes tão involuntária como a 

respiração”. 

Mentira tem perna curta e a verdade sempre vem à tona. É uma das regras 

fundamentais do tempo. E quando ela se revela, ela pode te libertar ou 

acabar com tudo pelo qual você lutou tanto. Mas a pior coisa que a verdade 

pode fazer, é quando você finalmente a revela e ela não te liberta mas fecha 

você para sempre. 

Fique com a imagem abaixo e tire suas próprias conclusões… 

 

É de conhecimento público que, neste ano eleitoral, surgem diversos interesses 

obscuros de pessoas de má índole, com o fim objetivo de tentar interferir na vontade do eleitor. 

Nessa senda, faz-se necessária a intervenção desta justiça especializada, para inibir 

ou fazer cessar práticas ilegais que tenham conotação eleitoral. 

Era o que merecia relato. 

 

 

2. DO DIREITO. 

2.1 DA PROPAGANDA ELEITORAL ILÍCITA. 

Para a configuração da propaganda eleitoral negativa é necessário que as críticas 

ultrapassem os limites da liberdade de informação e manifestação de pensamento e tenham o 

condão de incitar os eleitores a deixarem de votar em determinado candidato, conforme é 

nitidamente o caso dos autos, consoante se extrai dos trechos das postagens. 

Por se tratar de ato que tem o condão de desiquilibrar a paridade entre os pretensos 

candidatos, a sanção a quem pratica este tipo conduta pode atingir tanto o responsável, quanto ao 

seu beneficiário. 

No presente caso existe um claro desrespeito à Lei das Eleições (Lei n.º 9.504), no 

que concerne à veiculação de propaganda eleitoral ofensiva:  

 

Art. 22. Não será tolerada propaganda, respondendo o infrator pelo 

emprego de processo de propaganda vedada e, se for o caso, pelo abuso 

de poder (Código Eleitoral, arts. 222, 237 e 243, I a IX; Lei nº 5.700/1971; 

e Lei Complementar nº 64/1990, art. 22): 
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[...]  

X - que caluniar, difamar ou injuriar qualquer pessoa, bem como 

atingir órgãos ou entidades que exerçam autoridade pública. 

[...] 

 

Art. 57-D.  É livre a manifestação do pensamento, vedado o 

anonimato durante a campanha eleitoral, por meio da rede mundial 

de computadores - internet, assegurado o direito de resposta, nos 

termos das alíneas a, b e c do inciso IV do § 3o do art. 58 e do 58-A, 

e por outros meios de comunicação interpessoal mediante 

mensagem eletrônica. 

§ 2o  A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela 

divulgação da propaganda e, quando comprovado seu prévio 

conhecimento, o beneficiário à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).  

§ 3o Sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis ao responsável, 

a Justiça Eleitoral poderá determinar, por solicitação do ofendido, a 

retirada de publicações que contenham agressões ou ataques a candidatos 

em sítios da internet, inclusive redes sociais. 

 

É de se notar a audácia dos Representados em ofender e ainda admitirem 

estar baseados em um documento impresso apócrifo, que chamam intimamente de “Pasquim” 

ou “Arroto”. Por questão de congruência, se o material em que eles se apoiam é irregular pela sua 

forma e conteúdo, qualquer postagem que o reproduza também será. 

É cediço que o Código Eleitoral veda qualquer tipo de propaganda anônima, bem 

como prevê intervenção da Justiça Eleitoral para coibir  

 
Art. 242. A propaganda, qualquer que seja a sua forma ou 
modalidade, mencionará sempre a legenda partidária e só poderá 
ser feita em língua nacional, não devendo empregar meios 
publicitários destinados a criar, artificialmente, na opinião pública, 
estados mentais, emocionais ou passionais. 
 
Parágrafo único. Sem prejuízo do processo e das penas cominadas, a 
Justiça Eleitoral adotará medidas para fazer impedir ou cessar 
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imediatamente a propaganda realizada com infração do disposto 
neste artigo. 
 

 

Na mesma toada, prevê a Lei das Eleições (Lei 9504/1997): 
 

Art. 38. Independe da obtenção de licença municipal e de autorização da 
Justiça Eleitoral a veiculação de propaganda eleitoral pela distribuição de 
folhetos, adesivos, volantes e outros impressos, os quais devem ser 
editados sob a responsabilidade do partido, coligação ou candidato. 
(Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013). 
 
§ 1o Todo material impresso de campanha eleitoral deverá conter o 
número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - 
CNPJ ou o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - 
CPF do responsável pela confecção, bem como de quem a 
contratou, e a respectiva tiragem. 

 

Logo, em relação ao material impresso que veicule propaganda eleitoral, seja lícita 

ou irregular negativa, não há espaço para a ausência inscrição do número do cadastro de pessoa 

física ou jurídica do responsável, tampouco para o anonimato, que, inclusive, é vedado 

constitucionalmente, por força do artigo 5º, inciso IV, da nossa Carta Magna1.  

Assim sendo, os atos ilícitos perpetrados pelos representados visam única e 

exclusivamente prejudicar e ofender o Representante. Tal situação não pode ficar impune, 

haja vista que transborda os limites da liberdade de expressão. 

Nesse sentido é o entendimento do TSE, vejamos: 

 

ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. 

REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ELEITORAL 

ANTECIPADA NEGATIVA. SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA. MATÉRIA JORNALÍSTICA VEICULADA 

EM PROGRAMA DE TELEVISÃO. CRÍTICAS AO PREFEITO 

E CANDIDATO À REELEIÇÃO. OFENSA À HONRA E 

IMAGEM. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. 1. Para a configuração da propaganda eleitoral 

como negativa se faz necessário que haja "a divulgação de 

fatos que levem o eleitor a não votar em determinada pessoa, 

 
1 CF, art. 5º, IV: “é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato”. 
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provável candidato" (Acórdão TSE n. 20.073, de 23.10.2002, 

rel. Min. Fernando Neves). 2. Tratando-se de propaganda 

eleitoral negativa deve haver a intenção de denegrir a imagem 

de determinado candidato, de modo a demonstrar que este 

não deve ser eleito ou reeleito, desqualificando-a para exercer 

o munus público. 3. A utilização de expressões como: "o Prefeito só presta 

para roubar", "um filho da terra que não parece ser humano, pois não tem 

compaixão por quem confiou-lhe o voto, que o colocou onde está, os deixa sofrer 

e parece gostar", e "prefeito miserável", extrapolam a simples crítica jornalística, 

atingindo sua honra e imagem do candidato. 4. A liberdade de imprensa não é 

absoluta, de modo a blindar possíveis ataques pessoais, beneficiando ou 

prejudicando determinado candidato e, consequentemente, desequilibrando a 

disputa eleitoral. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Grifos Nossos). 

 

Portanto, é necessário que Justiça Eleitoral combata esta ilicitude de maneira 

imediata, aplicando as sanções previstas na Lei 9.504, ante a gravidade e repercussão do caso e para 

que os Representados não continuem se beneficiando desta propaganda eleitoral ilícita. 

 

2.2 DA TUTELA DE URGÊNCIA. DA IMEDIATA RETIRADA DAS POSTAGENS. 

GRAVIDADE DO ATO. 

Cabe a esta justiça especializada a fiscalização sobre a licitude da propaganda 

eleitoral, bem como a adoção das medidas punitivas e saneadoras pertinentes, podendo, inclusive, 

fazer uso de seu poder de polícia para inibir ou fazer cessar as práticas ilegais (art. 54, §1º, da Res. 

23.608/19, TSE). 

Tendo em vista o contexto probatório, é necessário que este juízo intervenha para 

que os Representados cessem na propagação de pinturas alusivas a propaganda eleitoral, bem como 

revertam o visual dos imóveis ao seu status quo. 

Nos termos do Art. 300 do CPC, "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." 

No presente caso os requisitos para a tutela provisória de urgência estão 

perfeitamente evidenciados, conforme se demonstra a seguir: 

A PROBABILIDADE DO DIREITO resta caracterizada diante da prova 

inequívoca de que os Representados orquestraram a disseminação de propaganda eleitoral negativa, 
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ilícita em sua forma, por ser basearem em documento apócrifo; e conteúdo, pelo texto que visa 

apenas ofender o candidato Representante.  

Insta destacar que o Requerente demonstrou à Justiça Eleitoral que não possui 

ações criminais, tampouco condenações, considerando-se um candidato ficha limpa. Para rechaçar 

qualquer matéria caluniosa, segue sua certidão, que também consta em anexo ao seu registro de 

candidatura: 

 

 

 

O blog do Neto Cruz cita expressões como:  

 

“Paulinho cometeu o crime disposto no Artigo 304 do Código Penal 

Brasileiro;[...] O mascarado candidato;[...] Ora, caro leitor. Se uma pessoa 

frauda documentos para fazer vestibular no lugar de outra pessoa, quem 

garante que esta mesma pessoa não fraudará documentos públicos 

para atingir seus objetivos e dos seus?”. 

 

O blog Tribuna 098 utiliza as seguintes palavras: 
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FRAUDADOR DE VESTIBULARES? Fofoquier já alertava há tempos 

que o jovem, de santo, só nome [...]; O paladino da moral, que persegue 

trabalhadores e expõe seus soldos em redes sociais para abafar seus 

crimes. 

 

Observa-se com clareza que a única intenção dos blogueiros é denegrir a imagem 

do candidato, tentando causar desequilíbrio ao pleito eleitoral vindouro. 

Assim, conforme destaca a doutrina, não há razão lógica para aguardar o desfecho 

do processo, quando diante de direito evidente: 

 

"Se o fato constitutivo é incontroverso não há racionalidade em obrigar o autor a 

esperar o tempo necessário à produção da provas dos fatos impeditivos, modificativos 

ou extintivos, uma vez que o autor já se desincumbiu do ônus da prova e a demora 

inerente à prova dos fatos, cuja prova incumbe ao réu certamente o beneficia." 

(MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela de Urgência e Tutela da 

Evidência. Editora RT, 2017. p.284). 

 

Já o RISCO DA DEMORA, fica caracterizado pelo prejuízo constante que a 

manutenção desse tipo de postagem na internet traz, um verdadeiro acinte às regras 

eleitorais vigentes, ainda mais em um período curto de campanha. É necessário, portanto, a 

retirada imediata das matérias ilegais, de modo que os eleitores não as visualizem e acabem 

influenciados por meios ilícitos de propaganda, o que causa um grave desequilíbrio na disputa do 

pleito vindouro, em ofensa ao princípio da isonomia. 

 

 

2.3 DIREITO DE RESPOSTA 

Quanto ao direito de resposta, a Lei das Eleições assim dispõe: 

Art. 58. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o 
direito de resposta a candidato, partido ou coligação atingidos, ainda que 
de forma indireta, por conceito, imagem ou afirmação caluniosa, 
difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica, difundidos por qualquer 
veículo de comunicação social. 
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§ 1º O ofendido, ou seu representante legal, poderá pedir o exercício do 
direito de resposta à Justiça Eleitoral nos seguintes prazos, contados a 
partir da veiculação da ofensa: 

I - vinte e quatro horas, quando se tratar do horário eleitoral gratuito; 

II - quarenta e oito horas, quando se tratar da programação normal das 
emissoras de rádio e televisão; 

III - setenta e duas horas, quando se tratar de órgão da imprensa escrita. 

IV - a qualquer tempo, quando se tratar de conteúdo que esteja 
sendo divulgado na internet, ou em 72 (setenta e duas) horas, após 
a sua retirada. 

Considerando que a veiculação do conteúdo eleitoral ilícito, através das 

postagens, ainda se encontra ativa, está satisfeito o requisito da tempestividade. 

Após deferido o pedido, o ofensor deve utilizar, para a resposta do ofendido, a 

mesma veiculação e o mesmo engajamento aplicado à propaganda irregular, mantendo aquela por 

tempo não inferior ao dobro do qual a matéria ofensiva permaneceu na internet2. 

 

3. DOS PEDIDOS. 

Ante os fatos e fundamentos jurídicos expostos, requer-se: 

a) A tutela de urgência, nos termos do art. 300, do CPC c/c art. 36, caput, e 

art. 35, § 5º, da Lei 9.504/1997, para que sejam retiradas as postagens, sob pena de multa diária, 

questionadas nas URLs https://netocruz.blog.br/2020/10/02/candidato-de-josimar-

maranhaozinho-fraudou-o-vestibular-da-uema-veja-o-b-o/ e 

https://tribuna98.com.br/candidato-a-prefeito-em-presidente-juscelino-e-desmascarado-pelo-

passado-sombrio/; 

b) Que seja concedida tutela de urgência para que os Representados, em até 

48h, após a notificação, veiculem a resposta do ofendido, exibida abaixo, por tempo não inferior 

ao dobro da matéria original: 

 

DIREITO DE RESPOSTA. 

Este Blog, após determinação do juízo da 110ª Zona Eleitoral, vem 

conceder direito de resposta a PEDRO PAULO CANTANHEIDE 

 
2 ALMEIDA, Roberto Moreira de. Curso de direito eleitoral. 14ª ed. Salvador: JusPODIVM, 2020. P. 470. 
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LEMOS, candidato a prefeito de Presidente Juscelino-MA, nas eleições de 

2020. 

O blog reconhece que PEDRO PAULO não é ex-presidiário e sim 

homem íntegro e honesto, cuja humildade, trabalho, honra e reputação 

não podem ser afetadas por qualquer tipo de material anônimo, que tenha 

sido espalhado ilegalmente pela cidade. 

Destaca-se que a matéria ofensiva divulgada aqui foi retirada, dando 

espaço a este direito de resposta, para esclarecimento dos fatos.  

Em respeito à legislação eleitoral, ao candidato PEDRO PAULO LEMOS 

e à ordem emanada pelo juízo da 110ª Zona Eleitoral, essa postagem ficará 

ativa por período não inferior ao dobro da matéria retirada. 

 

 

c) A citação dos Representados para apresentarem defesa no prazo legal; 

d) A tramitação prioritária do feito, em respeito ao artigo 58-A, da Lei das 

Eleições; 

e) A intimação do Ministério Público, enquanto custos iuris, para se manifestar 

sobre o caso; 

f) No mérito, pela procedência desta representação, com a condenação de 

cada um dos Representados, ao pagamento da multa prevista no art. 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/97, 

retirando-se as postagens ofensivas e veiculando a resposta do ofendido; 

g) Protesta-se pela produção de toda prova admitida em direito. 

h) Que as publicações sejam feitas em nome dos advogados que subscrevem 

essa petição. 

 

Nestes termos, pede-se deferimento. 

Presidente Juscelino-MA, 05 de outubro de 2020. 

 

CARLOS SÉRGIO DE CARVALHO BARROS 

Advogado, OAB/MA n.º 4.947. 

 

TAIANDRE PAIXAO COSTA 

Advogado, OAB/MA n.º 15.133 
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03/10/2020 Candidato de Josimar Maranhãozinho fraudou o vestibular da UEMA; veja o B.O. - Neto Cruz

https://netocruz.blog.br/2020/10/02/candidato-de-josimar-maranhaozinho-fraudou-o-vestibular-da-uema-veja-o-b-o/ 1/5

Candidato de Josimar Maranhãozinho fraudou o vestibular da
UEMA; veja o B.O.

O médico Dr. Pedro Paulo, o Paulinho, que concorre à prefeitura de Presidente Juscelino, adotou o silêncio como

resposta às graves denúncias lançadas em um pasquim – chamado na cidade ribeirinha de “Arroto” – que tomaram

de conta dos bastidores da política juscelinense.

Pedro é médico e chegou na cidade com as bênçãos do ex-prefeito Afonso Celso, que indicou sua espoca como

vice na chapa do Dr. Antes disso, a relação entre os dois era de ódio.

O Boletim de Ocorrência datado de 20 de Julho de 2008, lavrado no Plantão Central   do Cohatrac, a�rma que

Paulinho cometeu o crime disposto no Artigo 304 do Código Penal Brasileiro, que diz o seguinte:

Ausência de lideranças políticas e de pessoas de Presidente Juscelino marcam o “ato” de Dr. Pedro



O que você procura? 
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Fazer uso de qualquer dos papéis falsi�cados ou alterados, a que se referem os arts.

297 a 302: Pena – a cominada à falsi�cação ou à alteração.

O blog foi a fundo e apurou o que teria feito o mascarado candidato. Segundo informantes bem posicionados,

Pedro teria tentado fazer a prova do Vestibular da UEMA no lugar do seu cunhado. Porém, na hora da aplicação

da prova, teriam percebido o desconforto de Pedro, nervoso e suarento, tendo sido pego em �agrante, como diz o

documento abaixo.
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Ora, caro leitor. Se uma pessoa frauda documentos para fazer vestibular no lugar de outra pessoa, quem garante

que esta mesma pessoa não fraudará documentos públicos para atingir seus objetivos e dos seus?
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Desenvolvido por:  
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2020 Todos os direitos reservados à © Neto Cruz  

Desenvolvido por

Até o momento, Pedro que adora usar suas redes sociais, não lançou uma linha sequer se explicando, se fazendo

de desentendido e se vitimizando, como de costume.

A população juscelinense merece uma explicação plausível de quem quer comandar o município, com as bênçãos

de Josimar Maranhãozinho…

Simples assim…
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Efetivo da Academia de Letras de Paço do Lumiar . Criou o Blog do Neto Cruz em 29 de Novembro de

2010. E-mail: blogdonetocruz@gmail.com Instagram: @netocruz_doblog

Mais postagens do Neto Cruz
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  0 comentário (https://tribuna98.com.br/candidato-a-prefeito-em-presidente-juscelino-e-desmascarado-
pelo-passado-sombrio/#respond)
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A famosa coluna “Pinga Fogo” do Blog Neto Cruz,

(https://netocruz.blog.br/2020/09/30/presidente-juscelino-pinga-fogo-4/) revelou

uma verdadeira BOMBA na noite de hoje (30), na cidade de Presidente Juscelino,

região do Munim. Os bastidores da politica na cidade estão pegando fogo, Dr. Pedro

(PL) que é candidato a Prefeito da cidade, viu o seu passado ser desmascarado

através de uma ocorrência policial onde o mesmo foi flagrado tentando fraudar um

vestibular na UEMA.

Dr. Pedro tem digo nos quatro cantos da cidade que será o prefeito que vai

revolucionar a cidade de Presidente Juscelino, no modelo PL municipal de

administrar.

Veja o que diz a coluna PINGA FOGO:

Babado, confusão e gritaria. Assim amanheceu a ex-pacata Juscelino no dia 27,

domingo de muito álcool e diversão. Não é que decidiram mostrar a verdadeira

face do FRAUDADOR DE VESTIBULARES? Fofoquier já alertava há tempos que o

jovem, de santo, só nome… Agora, em pleno período eleitoral, o paraquedista foi

pego com a boca na botija. O paladino da moral, que persegue trabalhadores e

expõe seus soldos em redes sociais para abafar seus crimes, tá mais queimado

que carvão…

Rapaaaaaaaaa, foi um disse me disse daqueles. O zap de Fofoquier disparou. Era

mensagem pra todo lado. Fofoca comendo e aliados do FRAUDADOR DE

VESTIBULARES chiando nos status de zap. “Denegrindo imagem, sujando a
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VESTIBULARES chiando nos status de zap. Denegrindo imagem, sujando a

cidade, etc e tal”… Hummmmmmmmmmm… O “peidado” e conceituado filósofo

alemão, Friedrich Nietzsche, nos traz que “Não há fatos eternos, como não há

verdades absolutas.” Já o Jornalista Millôr Fernandes dá um soco na boca do

estômago do FRAUDADOR DE VESTIBULARES, quando navalha que “As pessoas

que falam muito, mentem sempre, porque acabam esgotando seu estoque de

verdades.” O magnata turco Aristóteles Onassis explicita o que

o FRAUDADOR que se faz de bom moço talvez tentasse esconder dos “PRE-JU-

linenses”: “Não ser descoberto numa mentira é o mesmo que dizer a verdade.”

E pra finalizar, o Imortal Machado de Assis corrobora com a explanação de

Fofoquier: “A mentira é muita vezes tão involuntária como a respiração.”

Mentira tem perna curta e a verdade sempre vem à tona. É uma das regras

fundamentais do tempo. E quando ela se revela, ela pode te libertar ou acabar

com tudo pelo qual você lutou tanto. Mas a pior coisa que a verdade pode fazer, é

quando você finalmente a revela e ela não te liberta mas fecha você para sempre.

Fique com a imagem abaixo e tire suas próprias conclusões…
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