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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, pelos
fatos e fundamentos abaixo.

1. DOS FATOS.
No dia 19 de outubro de 2020, o Representado, blogueiro contrário à
candidatura de Pedro Paulo Lemos, divulgou matéria com o único fim de prejudicar a sua
imagem frente ao eleitorado, almejando assim desequilibrar a disputa para o pleito que
se avizinha.
O Blog do Neto Cruz veiculou uma postagem imputando ao Representante
uma condenação que não existe.
É nítida a intenção do blogueiro em caluniar, tecendo sérias ofensas ao
Representante, relacionando-as com as eleições municipais:

Rua do Acapu, Quadra I, N° 08, Ed. Carlos de Medeiros Barros
Jardim Renascença, Bairro São Francisco.fone: (0xx98) 3268-6058,
e-mail: csbarrosadv1@hotmail.com
São Luis/MA.
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<https://netocruz.blog.br/2020/10/19/bomba-veja-odocumento-em-que-dr-pedro-foi-condenado-a-2-anos-deprisao/>

BOMBA! Veja o documento em que Dr. Pedro foi condenado a
2 anos de prisão
O Blog do Neto Cruz, líder de acessos no Munim, traz agora um novo
fato até então guardado a sete chaves pelo candidato a prefeito de
Presidente Juscelino, Dr. Pedro Paulo Lemos, o Paulinho.
Pedro insiste na ideia de dizer que tudo não passa de fake news,
quando na verdade o próprio Pedro é o “fake“.
Não aceitando ser chamado de fraudador, Paulinho tenta – sem
sucesso – na Justiça cercear a liberdade de imprensa e expressão,
amplamente protegidas pela Constituição Federal.
O documento traz todos os detalhes do dia em que Pedro teria ido
fazer a prova da UEMA, no lugar do seu então cunhado, inclusive
com a sentença condenatória penal.
Na sentença penal condenatória, o juiz mencionará as causas de
aumento e diminuição de pena, atenuantes e agravantes, e se o réu
poderá recorrer em liberdade. Mesmo com a sentença
condenatória, existem casos em que o réu poderá recorrer em
liberdade.
Resta saber quando Pedro vai parar de dizer que é fake news, parar
de mandar fazer musiquinha e assumir seu passado criminoso.
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.
Rua do Acapu, Quadra I, N° 08, Ed. Carlos de Medeiros Barros
Jardim Renascença, Bairro São Francisco.fone: (0xx98) 3268-6058,
e-mail: csbarrosadv1@hotmail.com
São Luis/MA.
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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):
[...]
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
Rua do Acapu, Quadra I, N° 08, Ed. Carlos de Medeiros Barros
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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 do Representado em caluniar o Representante,
uma vez que aquele publicizou a imagem de um Ofício que não condiz a sua
alegação de ter provas de que o candidato foi condenado a 2 anos de prisão.
Assim sendo, os atos ilícitos perpetrados pelo representado 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, 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
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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 o Representado não continue se beneficiando desta
propaganda eleitoral ilícita.
2.2 DA TUTELA DE URGÊNCIA. DA IMEDIATA RETIRADA DAS POSTAGENS.
GRAVIDADE DO ATO. CALÚNIA ELEITORAL
Cabe à 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 o Representado cesse a propagação de postagens caluniosas.
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 o Representado dissemina notícia caluniosa, acusando-o de ser de um
“condenado”.
É nítida a intenção eleitoreira da postagem caluniosa do Representado,
conforme se demonstra:
BOMBA! Veja o documento em que Dr. Pedro foi condenado a 2
anos de prisão
[...]
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Há quem diga que após as denúncias Paulinho teria sofrido uma
desidratação eleitoral, uma vez que as provas de envolvimento em
fraude assustaram o menos avisado eleitor juscelinense.
A conduta do Representado é clara e esbarra no correto posicionamento
adotado por este juízo, no proc. 0600238-45.2020.6.10.0110, ao reprimir a lesão ao
equilíbrio do pleito, veiculada através de matéria na internet, in verbis:
[...]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.

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:
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Ressalta-se que a Lei nº 13.834, de 4 de junho de 2019, tipificou o crime de
denunciação caluniosa com finalidade eleitoral, explicitando que:
Art. 2º A Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965 - Código Eleitoral,
passa a vigorar acrescida do seguinte art. 326-A:
“Art. 326-A. Dar causa à instauração de investigação policial,
de processo judicial, de investigação administrativa, de
inquérito civil ou ação de improbidade administrativa,
atribuindo a alguém a prática de crime ou ato infracional de
que o sabe inocente, com finalidade eleitoral:
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa.
§ 1º A pena é aumentada de sexta parte, se o agente se serve do
anonimato ou de nome suposto.
§ 2º A pena é diminuída de metade, se a imputação é de prática de
contravenção.
§ 3º Incorrerá nas mesmas penas deste artigo quem,
comprovadamente ciente da inocência do denunciado e com
finalidade eleitoral, divulga ou propala, por qualquer meio ou
forma, o ato ou fato que lhe foi falsamente atribuído.” (Parágrafo
vetado pelo Presidente da República, mantido pelo Congresso
Nacional e publicado no DOU de 11/11/2019)

Rua do Acapu, Quadra I, N° 08, Ed. Carlos de Medeiros Barros
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Observa-se, com clareza, o cometimento do crime supracitado, posto 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 da matéria ilegal, de modo que os eleitores não
a 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.
§ 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:
Rua do Acapu, Quadra I, N° 08, Ed. Carlos de Medeiros Barros
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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
internet1.
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 a postagem questionada na
URL

<https://netocruz.blog.br/2020/10/19/bomba-veja-o-documento-em-que-dr-

pedro-foi-condenado-a-2-anos-de-prisao/>, sob pena de multa diária;
b)

Que seja concedida tutela de urgência para que o Representado, em

até 48h, após a notificação, veicule a resposta do ofendido, exibida abaixo, por tempo não
inferior ao dobro da matéria original:
DIREITO DE RESPOSTA.

1

ALMEIDA, Roberto Moreira de. Curso de direito eleitoral. 14ª ed. Salvador: JusPODIVM, 2020. P. 470.
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Este Blog, após determinação do juízo da 110ª Zona Eleitoral, vem
conceder direito de resposta a PEDRO PAULO CANTANHEIDE
LEMOS, candidato a prefeito de Presidente Juscelino-MA, nas
eleições de 2020.
O blog reconhece que PEDRO PAULO é um homem íntegro e
honesto, cuja humildade, trabalho, honra e reputação não podem
ser afetadas por qualquer tipo de material calunioso.
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 Representado para apresentarem defesa no prazo

d)

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

e)

A intimação do Ministério Público, enquanto custos iuris, para se

legal;
das Eleições;
manifestar sobre o caso;
f)

No mérito, pela procedência desta representação, com a condenação

do Representado, 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.

Rua do Acapu, Quadra I, N° 08, Ed. Carlos de Medeiros Barros
Jardim Renascença, Bairro São Francisco.fone: (0xx98) 3268-6058,
e-mail: csbarrosadv1@hotmail.com
São Luis/MA.
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Nestes termos, pede-se deferimento.
Presidente Juscelino-MA, 20 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

Rua do Acapu, Quadra I, N° 08, Ed. Carlos de Medeiros Barros
Jardim Renascença, Bairro São Francisco.fone: (0xx98) 3268-6058,
e-mail: csbarrosadv1@hotmail.com
São Luis/MA.
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21/10/2020

BOMBA! Veja o documento em que Dr. Pedro foi condenado a 2 anos de prisão - Neto Cruz

O que você procura?



BOMBA! Veja o documento em que Dr. Pedro foi condenado a 2
anos de prisão



Pedro e o B.O.
https://netocruz.blog.br/2020/10/19/bomba-veja-o-documento-em-que-dr-pedro-foi-condenado-a-2-anos-de-prisao/
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BOMBA! Veja o documento em que Dr. Pedro foi condenado a 2 anos de prisão - Neto Cruz

O Blog do Neto Cruz, líder de acessos no Munim, traz agora um novo fato até então guardado a sete chaves pelo
candidato a prefeito de Presidente Juscelino, Dr. Pedro Paulo Lemos, o Paulinho.
Pedro insiste na ideia de dizer que tudo não passa de fake news, quando na verdade o próprio Pedro é o “fake“.
Documento obtido com exclusividade pelo site mostra o processo que mostra que Pedro foi condenado.
Não aceitando ser chamado de fraudador, Paulinho tenta – sem sucesso – na Justiça cercear a liberdade de
imprensa e expressão, amplamente protegidas pela Constituição Federal.
O documento traz todos os detalhes do dia em que Pedro teria ido fazer a prova da UEMA, no lugar do seu então
cunhado, inclusive com a sentença condenatória penal.

Na sentença penal condenatória, o juiz mencionará as causas de aumento e



diminuição de pena, atenuantes e agravantes, e se o réu poderá recorrer em liberdade.
Mesmo com a sentença condenatória, existem casos em que o réu poderá recorrer em
liberdade.

Resta saber quando Pedro vai parar de dizer que é fake news, parar de mandar fazer musiquinha e assumir seu
passado criminoso.
Há quem diga que após as denúncias Paulinho teria sofrido uma desidratação eleitoral, uma vez que as provas de
envolvimento em fraude assustaram o menos avisado eleitor juscelinense.
Saiba tudo sobre a fraude cometida por Pedro clicando aqui.

Comentários
0 Comentários

0 comentários

Classificar por Mais antigos

Adicione um comentário...

Plugin de comentários do Facebook
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BOMBA! Veja o documento em que Dr. Pedro foi condenado a 2 anos de prisão - Neto Cruz

Conheça o Neto Cruz
Contador (CRC/MA 012900), Jornalista (DRT 1792/MA), Acadêmico de Direito, Membro Fundador e
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






ANTERIOR











PRÓXIMO



2020 Todos os direitos reservados à © Neto Cruz
Desenvolvido por:

https://netocruz.blog.br/2020/10/19/bomba-veja-o-documento-em-que-dr-pedro-foi-condenado-a-2-anos-de-prisao/

Assinado eletronicamente por: TAIANDRE PAIXAO COSTA - 21/10/2020 00:35:05
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102100350353300000017746090
Número do documento: 20102100350353300000017746090

3/3

Num. 19210540 - Pág. 3

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - 1º GRAU
AÇÕES PENAIS

Data emissão: 04/10/2020
Nº da certidão: 12039795766

Data de validade: 04/12/2020
Código de Validação: 45ae930524

NOME: PEDRO PAULO CANTANHEIDE LEMOS
CPF: 026.474.363-63
FILIAÇÃO: MARIA DALVA CANTANHEIDE LEMOS / ANTONIO LEMOS
Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade
e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF,
Identidade, etc.)
Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO e
Juizados Especiais Criminais do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de
AÇÕES PENAIS distribuída(s) e que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima
identificada.
A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto no artigo 163, §2o,
da Lei no 7.210/84 (LEP) e dos artigos 76, §6 e 89, da Lei no 9.099/95 e Resolução do CNJ no
121/2010.

Observações:
a) Certidão expedida gratuitamente através da Internet, autorizada pela Resolução 24, de 30/05/2016;
b) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser
conferida pelo interessado e/ou destinatário;
c) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data
será necessária a emissão de uma nova certidão;
d) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
e) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pagina do Tribunal de Justiça do
Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima
identificado;

Assinado eletronicamente por: TAIANDRE PAIXAO COSTA - 21/10/2020 00:35:06
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102100350538300000017746089
Número do documento: 20102100350538300000017746089

Num. 19210539 - Pág. 1

DIREITO DE RESPOSTA (12625) - Processo nº 0600243-67.2020.6.10.0110

CERTIDÃO

Certifico que, nesta data, faço conclusos os autos do presente processo à Exma. Juíza Eleitoral
da 110ª ZE.
Morros/MA, 27 de outubro de 2020.

Helmo de Oliveira Rocha
Chefe da 110ª Zona Eleitoral
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JUSTIÇA ELEITORAL
110ª ZONA ELEITORAL DE MORROS MA

DIREITO DE RESPOSTA (12625) Nº 0600243-67.2020.6.10.0110 / 110ª ZONA ELEITORAL DE MORROS MA
REQUERENTE: PEDRO PAULO CANTANHEIDE LEMOS
Advogados do(a) REQUERENTE: CARLOS SERGIO DE CARVALHO BARROS - MA4947-A, TAIANDRE
PAIXAO COSTA - MA15133
REQUERIDO: JOSE DE RIBAMAR DA CRUZ NETO

DECISÃO
Trata-se de representação formulada pelo PEDRO PAULO CANTANHEIDE LEMOS, candidato ao cargo de
Prefeito do Município de Presidente Juscelino/MA nas eleições de 2020, em face de JOSÉ DE RIBAMAR DA
CRUZ NETO responsável pelo Blog do Neto Cruz, qualificados na inicial.
Na inicial, o representante afirma que em 19 de outubro de 2020, o representado, que seria blogueiro contrário
à sua candidatura, “divulgou matéria com o único fim de prejudicar a sua imagem frente ao eleitorado,
almejando assim desequilibrar a disputa para o pleito que se avizinha”, ao veicular uma condenação que não
existe, em “nítida a intenção do blogueiro em caluniar”. 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 seja
retirado do ar a postagem https://netocruz.blog.br/2020/10/19/bomba-veja-o-documento-em-que-dr-pedro-foicondenado-a-2-anos-de-prisao/ , sob pena de multa diária, bem como para, em até 48h, após a notificação,
veiculem a resposta do ofendido”.
É o 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 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
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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 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
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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
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/2020/10/19/bomba-veja-o-documento-em-que-dr-pedro-foi-condenado-a-2-anos-deprisao/ ), afirmando que divulgou fato inverídico e calunioso.
Esta magistrada, acessou o link acima e ao ler toda a matéria veiculada percebeu que, de fato, a matéria
veicula fato não comprovado, pois afirma que apresentará documento em que comprovaria que o
Representante teria sido condenado a dois anos de prisão, contudo, em nítida intenção de levar o leitor a erro,
apresenta documento já mostrado em notícia anterior: ofício oriundo da Polícia Civil que comunica a prisão em
flagrante, com data do ano de 2008.
Ou seja, é certo que o blog veicula notícia perceptivelmente inverídica, já que não mostra a sentença
condenatória e, ainda, coloca documento totalmente estranho e já veiculado.
É direito 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 e nem veiculação de fatos inverídicos.
Portanto, em exame prefacial, os documentos acostados aos autos permitem demonstrar que o conteúdo da
matéria veiculada é inverídica e 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, bem como o direito de resposta (por ser fato notoriamente inverídico), 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 A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida, para determinar a retirada da postagem
https://netocruz.blog.br/2020/10/19/bomba-veja-o-documento-em-que-dr-pedro-foi-condenado-a-2-anos-deprisao/ , publicado no dia 19 de outubro 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), bem como que
veicule, pelo dobro do período que a matéria ficou no ar, a resposta do representante, exatamente nos termos
postos na inicial..
Intime-se o requerido JOSÉ DE RIBAMAR DA CRUZ NETO responsável pelo Blog do Neto Cruz, para que
tome conhecimento da decisão e a cumpra no prazo determinado.
Cite-se o requerido para apresentar defesa, no prazo de 02 (dois) dias (art. 18 da Resolução TSE 23.608/19).
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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 27 de outubro de 2020.

ADRIANA DA SILVA CHAVES
Juíza Eleitoral da 110ª ZONA ELEITORAL DE MORROS MA
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AO JUÍZO DE DIREITO DA 110ª ZONA ELEITORAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO
MARANHÃO

Processo 0600238-45.2020.6.10.0110

JOSÉ RIBAMAR DA CRUZ NETO, devidamente qualificado nos autos do processo em epigrafe,
vem a este Juízo requerer devida habilitação nos autos de seu Patrono, rectius subscritor,
indicando para futuras intimações o seu endereço profissional, qual seja, Av. 03, qda. 28, n.º 05,
Maiobão, Paço do Lumiar/MA.

sunt enim voces in quas rogat approbatione.

Paço do Lumiar, 28 de Outubro de 2020.

EDUARDO MORAES DA CRUZ
OAB/RJ 159.095
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DIREITO DE RESPOSTA (12625) - Processo nº 0600243-67.2020.6.10.0110

CERTIDÃO
Certifico que, às 08:39 hrs de 29/10/2020, intimei, através de e-mail enviado para o endereço
blogdonetocruz@gmail.com, o representado José de Ribamar da Cruz Neto - responsável pelo
Blog do Neto Cruz, para cumprir imediatamente a medida liminar concedida (decisão de ID
24138162) e apresentar defesa no prazo de 02 (dois) dias (art. 18 da Resolução TSE 23.608/19)
da Representação Eleitoral PJE nº 0600243-67.2020.6.10.0110.
Certifico que foi enviado, em anexo, um arquivo com todos os documentos da referida
representação eleitoral (petição inicial e anexos, e despacho de citação/liminar).
Certifico, por fim, que o e-mail de citação/intimação e respectiva confirmação de entrega foi
anexada a esta certidão.
Morros, 29 de outubro de 2020.

Helmo de Oliveira Rocha
Chefe de Cartório da 110ª ZE de Morros
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AO JUÍZO DE DIREITO DA 110ª ZONA ELEITORAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DO ESTADO DO MARANHÃO

Processo 0600243-67.2020.6.10.0110

JOSÉ RIBAMAR DA CRUZ NETO, devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe
vem a este Juízo, apresentar CONTESTAÇÃO ao indigitado pedido de direito de resposta
proposto por Pedro Paulo Cantanhede Lemos, nos moldes a seguir:
DOS FATOS
O Sr. Pedro Paulo Cantanhede Lemos, candidato a prefeito do Município de Presidente Juscelino
pelo Partido Republicano (PL) protocolizou junto a 110ª Zona Eleitoral afirmando que, em 19 de
outubro de 2020, o representado seria blogueiro contrário à sua candidatura, e na sua página
intitulada Blog do Neto Cruz “divulgou matéria com o único fim de prejudicar a sua imagem frente
ao eleitorado, almejando assim desequilibrar a disputa para o pleito que se avizinha”, ao veicular
uma condenação que não existe, em “nítida a intenção do blogueiro em caluniar”.
Na indigitada inicial o candidato pugnou pela 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 seja retirado do ar a
postagem https://netocruz.blog.br/2020/10/19/bomba-veja-o-documento-em-que-dr-pedro-foicondenado-a-2-anos-de-prisao/ , sob pena de multa diária, bem como para, em até 48h, após a
notificação, veiculem a resposta do ofendido ora apresentada na peça madrugadora.
Em manifestação inicial, este Juízo assim decidiu:
“...
Ante o exposto, nos termos na Lei 9504/1997 e no art. 38 e seguintes da
Resolução do TSE 23.610/2019, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA
pretendida, para determinar a retirada da postagem
https://netocruz.blog.br/2020/10/19/bomba-veja-o-documento-em-quedr-pedro-foi-condenado-a-2-anos-de-prisao/ , publicado no dia 19 de
outubro 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), bem como que veicule, pelo dobro do
período que a matéria ficou no ar, a resposta do representante,
exatamente nos termos postos na inicial.
Intime-se o requerido JOSÉ DE RIBAMAR DA CRUZ NETO responsável
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pelo Blog do Neto Cruz, para que tome conhecimento da decisão e a
cumpra no prazo determinado.
Cite-se o requerido para apresentar 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 27 de outubro de 2020.
ADRIANA DA SILVA CHAVES
Juíza Eleitoral da 110ª ZONA ELEITORAL DE MORROS MA
Com a máxima vênia, tal pleito não merece prosperar.
PRELIMINARMENTE
Do Prazo
Inicialmente, há de ser observado o prazo a contar da juntada de certidão do I.Chefe do Cartório
desta 110ª Zona Eleitoral acostada no ID24905352.
Da Falta de Interesse de Agir
Versa a Lei 13.888/2015, in Verbis:

Art. 3º O direito de resposta ou retificação deve ser exercido no prazo
decadencial de 60 (sessenta) dias, contado da data de cada divulgação,
publicação ou transmissão da matéria ofensiva, mediante
correspondência com aviso de recebimento encaminhada diretamente
ao veículo de comunicação social ou, inexistindo pessoa jurídica
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constituída, a quem por ele responda, independentemente de quem
seja o responsável intelectual pelo agravo.
Art. 5º Se o veículo de comunicação social ou quem por ele responda
não divulgar, publicar ou transmitir a resposta ou retificação no prazo
de 7 (sete) dias, contado do recebimento do respectivo pedido, na
forma do art. 3º, restará caracterizado o interesse jurídico para a
propositura de ação judicial.
Assim, considerando que não houve o cumprimento do que versa o art.º 3º no que tange ao
pedido formal e direto do representante ao representado – valendo asseverar que na página do
mesmo constam número de celular e e-mail – resta caracterizado a falta de interesse jurídico para
propor a presente ação.
Assim, requer a este Juízo a extinção do feito sem julgamento do mérito por falta de interesse de
agir nos termos do art.º 485, VI do CPC/2015.
DO DIREITO
Da Condenação do Representante no Juízo Criminal
Na risível representação, o candidato afirma que “O Blog do Neto Cruz veiculou uma
postagem imputando ao Representante uma condenação que não existe.” (grifo nosso)
Ocorre que a matéria objeto da reclamação veio acompanhada de prova, qual seja a sentença
condenatória expedida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal nos autos do processo 1936339.2008.8.10.0001 que decidiu:
“...
Diante do exposto, face os fundamentos supra, julgo procedente a
denúncia e tenho os réus Pedro Paulo Cantanhede Lemos como
incurso na pena do art. 304 do C.P.B e Fábio Serra Pinto como incurso
na pena do art. 297 do C.P.B. Passo então, à dosimetria da pena de
Pedro Paulo Cantanhede Lemos.
(...)
À vista dessas circunstâncias analisadas fixo a pena-base de 02(dois)
anos de reclusão.
(...)
No entanto, verifica-se que o réu preenche os requisitos cabíveis para
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito,
elencados no art. 44 do Código Penal Brasileiro, desse modo, aplico a

Assinado eletronicamente por: EDUARDO MORAES DA CRUZ - 29/10/2020 16:15:13
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102916151389800000023144768
Número do documento: 20102916151389800000023144768

Num. 25076110 - Pág. 3

pena restritiva referente à prestação de serviço à comunidade ou a
entidade pública, que deverá ser executada pelo juízo da Vara de
Execuções Criminais. Deixo de aplicar o art. 387, parágrafo único e
inciso IV, do Código de Processo Penal, eis que não amolda o caso sub
judice.
...”
Vale ressaltar que na representação de forma intencional o autor deixou de apontar que, na
matéria objeto de sua indignação, constava a indicação para acesso ao andamento do processo
penal no seguinte link grifado em vermelho que diz:
Saiba tudo sobre a fraude cometida por Pedro clicando aqui.
Ora, vejamos o que afirma o candidato na peça madrugadora:
É de se notar a audácia do Representado em caluniar o Representante,
uma vez que aquele publicizou a imagem de um Ofício que não condiz
a sua alegação de ter provas de que o candidato foi condenado a 2
anos de prisão.
Assim sendo, os atos ilícitos perpetrados pelo representado 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.
No bojo da matéria o impetrante publicizou a foto de um ofício expedido pela Policia Civil, qual
seja, a comunicação de prisão em flagrante delito e como já dito disponibilizou link em
vermelho para que seus leitores tivessem acesso ao inteiro teor do processo onde consta a
sentença cujo trechos já transcrevemos acima e, novamente acostamos com esta inicial.
Vê-se claramente que este Juízo atentou-se apenas e exclusivamente à imagem do comunicado
de prisão do representante, deixando passar despercebido o link para o andamento processual.
A ideia do representante foi então de levar este D.Juízo Eleitoral ao erro, o que conseguiu, a priori
, com a decisão inicial.
Não há e nunca houve fakenews!
O representante foi sim condenado pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca da
Capital por tentar fraudar o vestibular da UEMA (Universidade do Estado do Maranhão).
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Porquanto, a decisão inicial objeto deste esdrúxulo pedido de resposta apresenta-se como
teratológica, uma vez que está na contramão ao direito constitucional de liberdade de expressão
e de imprensa não ferindo nenhum dispositivo da legislação eleitoral, como também da
jurisprudência eleitoral pacificada nos Tribunais Regionais Eleitorais e na Corte Eleitoral.
Do Direito de Resposta
Versa o art.º 2º da Lei 13.188/2015, in Verbis:
Art. 2º Ao ofendido em matéria divulgada, publicada ou transmitida por
veículo de comunicação social é assegurado o direito de resposta ou
retificação, gratuito e proporcional ao agravo.
§ 1º Para os efeitos desta Lei, considera-se matéria qualquer
reportagem, nota ou notícia divulgada por veículo de comunicação
social, independentemente do meio ou da plataforma de distribuição,
publicação ou transmissão que utilize, cujo conteúdo atente, ainda que
por equívoco de informação, contra a honra, a intimidade, a reputação,
o conceito, o nome, a marca ou a imagem de pessoa física ou jurídica
identificada ou passível de identificação.
Como já dito alhures, em nenhum momento este contestante buscou ofender a honra do
representante, não se opondo em publicizar a resposta do mesmo, todavia, a dita resposta
apresentada na inicial buscar impor uma confissão do representante de forma a ridicularizá-lo
perante seus leitores, o que este Juízo não pode admitir. Senão vejamos:
Este Blog, após determinação do juízo da 110ª Zona Eleitoral, vem
conceder direito de resposta a PEDRO PAULO CANTANHEIDE LEMOS,
candidato a prefeito de Presidente Juscelino-MA, nas eleições de 2020.
O blog reconhece que PEDRO PAULO é um homem íntegro e honesto,
cuja humildade, trabalho, honra e reputação não podem ser afetadas
por qualquer tipo de material calunioso. 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.
grifo nosso
Veja, D.Magistrada que a “resposta” pretendida visa a ridicularização do contestante, uma vez
que quer de forma forçosa que este reconheça qualidades do candidato e se autodeclare um
“caluniador”, o que em hipótese alguma, não se admite, ainda mais quando temos na Carta de
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Outubro que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em
virtude de lei (art.º 5º, II ) e, como já dito acima, não trata-se de calúnia mas de um fato provado
com o andamento do processo com link na matéria.
Onde está a mentira? Onde está a calúnia?
Ademais, não bastasse a afronta a um direito fundamental do representado, a patética resposta
agride a própria Lei 13.188/2015, uma vez que em seu art.º 8º deixa claro que:
Art. 8º Não será admitida a divulgação, publicação ou transmissão de
resposta ou retificação que não tenha relação com as informações
contidas na matéria a que pretende responder nem se enquadre no § 1º
do art. 2º desta Lei.
grifo nosso
Extrai-se da nota de resposta que em nenhuma frase o representante contesta a informação que
foi preso em flagrante, denunciado e condenado há dois anos de prisão, fato este amplamente
divulgado há época por outros meios de comunicação que sequer foram alvos de reclames do
médico Pedro Paulo, rectius, representado.
Repita-se que o representado não faz objeção em apresentar a resposta, contudo que o mesmo
esteja em acordo com a legislação!
Assim, na hipótese remota e improvável de deferimento dos pedidos da exordial, pugna o
representado a que seja intimado o representante para que apresente texto em conformidade
com a Lei, sem que pretenda obrigar o representado a louvá-lo de forma direta ou indireta,
adequando assim, aos termos da matéria publicizada.
Da Retirada da Matéria
Em respeito ao decisum prolatado por este Juízo, há de se registrar que na data de hoje foi
retirada do ar a matéria, perdendo, portanto, o objeto desta demanda, aguardando assim novo
texto para direito de resposta.
Da Gratuidade de Justiça
Pugna o representado em litigar neste feito sob o pálio de gratuidade de justiça por não ter como
arcar com custas e emolumentos.
CONCLUSÃO
Ante todo o exposto requer que, após a D.Manifestação do I.Representante do Ministério Público
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Eleitoral, seja a presente julgada totalmente improcedente, condenando o requerente em custas
e honorários advocatícios.
Todavia, na hipótese remota e improvável de julgar a presente procedente, requer a este Juízo
apenas a condenação à postagem de nova resposta sem obrigar o representado a louvar
eventuais qualidades do representante, sem condenação em multa, uma vez que foi retirada a
r.matéria do ar na data da intimação.
sunt enim voces in quas rogat approbatione.
Paço do Lumiar, 29 de Outubro de 2020.

EDUARDO MORAES DA CRUZ
OAB/RJ 159.095
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27/10/2020

BOMBA! Veja o documento em que Dr. Pedro foi condenado a 2 anos de prisão - Neto Cruz

O que você procura?



BOMBA! Veja o documento em que Dr. Pedro foi condenado a 2 anos
de prisão




https://netocruz.blog.br/2020/10/19/bomba-veja-o-documento-em-que-dr-pedro-foi-condenado-a-2-anos-de-prisao/

Assinado eletronicamente por: EDUARDO MORAES DA CRUZ - 29/10/2020 16:15:14
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102916151408600000023144772
Número do documento: 20102916151408600000023144772

1/5

Num. 25076114 - Pág. 1

27/10/2020

BOMBA! Veja o documento em que Dr. Pedro foi condenado a 2 anos de prisão - Neto Cruz



Pedro e o B.O.
O Blog do Neto Cruz, líder de acessos no Munim, traz agora um novo fato até então guardado a sete chaves pelo
candidato a prefeito de Presidente Juscelino, Dr. Pedro Paulo Lemos, o Paulinho.
Pedro insiste na ideia de dizer que tudo não passa de fake news, quando na verdade o próprio Pedro é o “fake“.


https://netocruz.blog.br/2020/10/19/bomba-veja-o-documento-em-que-dr-pedro-foi-condenado-a-2-anos-de-prisao/
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BOMBA! Veja o documento em que Dr. Pedro foi condenado a 2 anos de prisão - Neto Cruz

Planilhas Excel

ePlanilhas.com.br

Facilite seu Trabalho com
planilhas prontas por
apenas R$79,90

Documento obtido com exclusividade pelo site mostra o processo que mostra que Pedro foi condenado.



Planilhas Excel

ePlanilhas.com.br

Facilite seu Trabalho com
planilhas prontas por
apenas R$79,90

Não aceitando ser chamado de fraudador, Paulinho tenta – sem sucesso – na Justiça cercear a liberdade de imprensa
e expressão, amplamente protegidas pela Constituição Federal.
O documento traz todos os detalhes do dia em que Pedro teria ido fazer a prova da UEMA, no lugar do seu então
cunhado, inclusive com a sentença condenatória penal.

Na sentença penal condenatória, o juiz mencionará as causas de aumento e diminuição
de pena, atenuantes e agravantes, e se o réu poderá recorrer em liberdade. Mesmo com
a sentença condenatória, existem casos em que o réu poderá recorrer em liberdade.
Resta saber quando Pedro vai parar de dizer que é fake news, parar de mandar fazer musiquinha e assumir seu passado
criminoso.
Há quem diga que após as denúncias Paulinho teria sofrido uma desidratação eleitoral, uma vez que as provas de
envolvimento em fraude assustaram o menos avisado eleitor juscelinense.
https://netocruz.blog.br/2020/10/19/bomba-veja-o-documento-em-que-dr-pedro-foi-condenado-a-2-anos-de-prisao/
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BOMBA! Veja o documento em que Dr. Pedro foi condenado a 2 anos de prisão - Neto Cruz

Saiba tudo sobre a fraude cometida por Pedro clicando aqui.

Comentários
0 Comentários

0 comentários

Classificar por Mais antigos

Adicione um comentário...



Plugin de comentários do Facebook

Conheça o Neto Cruz
Contador (CRC/MA 012900), Jornalista (DRT 1792/MA), Acadêmico de Direito, Membro Fundador e 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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NOVO

NOVO

Compre sem sair de casa
Magazine Luiza
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
Consulta realizada em: 19/10/2020 11:01:37
Primeiro Grau
Consulta Processual

Dados Gerais do Processo
Juiz:

FERNANDO LUIZ MENDES CRUZ

Nº Único:

19363-39.2008.8.10.0001

Número (Status):

193632008 (BAIXADO)

Competência:

Criminal - Competência Genérica

Classe CNJ:

PROCESSO CRIMINAL |
Processo Comum |
Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto(s):

Estelionato ; Uso de documento falso

Data de Abertura:

23/07/2008 08:34:51

Comarca:

SAO LUIS

Volumes:

0

Observação:

FLAGRANTE ORIUNDO DO PLANTAO. REC. NA PRE. DIST. EM
23/07/2008 AS 08:19HS. AP

Plantão:

Sim

Qtd de Documentos: 0 Valor da Ação: 0,00

Assistência Jurídica: Não
Parte Isenta Custas: Sim
CLASSIFICAÇÃO ANTIGA
Natureza:

CENTRAL DE INQUÉRITOS

Tipo Ação:

COMUNICACAO DE PRISAO EM FLAGRANTE

Procedimento:

CRIMINAL
Inquérito

Distrito Policial:

PLANTAO CENTRAL

Número:

229-PCC

Data:

2008-07-20 00:00:00
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Partes
ACUSADO:

PEDRO PAULO CANTANHEDE LEMOS

ACUSADO:

FABIO SERRA PINTO

DENUNCIANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
Distribuição

Data:

25/08/2008 13:31:07

Vara:

7ª VARA CRIMINAL

Cartório:

SECRETARIA DA 7A VARA CRIMINAL

Oficial de Justiça:

MARCIO EDUARDO PINHEIRO MACIEL (087)

Tipo:

Sorteio

Processo referência: 19363-39.2008.8.10.0001
Motivo:

INQ. POL. ORIUNDO DA CENTRAL DE INQUÉRITOS. ACOMPANHA
COMUNICAÇÃO DE PRISÃO E PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE
FIANÇA. SEGUE REMESSA CONFORME FLS. 43. YT

Movimentações

Todas as Movimentações
Quarta-Feira, 24 de Setembro de 2014.
ÀS 11:29:23 - Baixa Definitiva
CONFORME DETERMINAÇÃO EM SENTENÇA/DECISÃO ANTERIOR Resp: 103077
0 dia(s) após a movimentação anterior

Quarta-Feira, 24 de Setembro de 2014.
ÀS 11:29:22 - Arquivado Definitivamente
CONFORME DETERMINAÇÃO EM SENTENÇA/DECISÃO ANTERIOR Resp: 103077
0 dia(s) após a movimentação anterior

Quarta-Feira, 24 de Setembro de 2014.
ÀS 11:03:37 - Transitado em Julgado em 29/07/2014
CERTIFICO que transcorreu o prazo de intimação às partes sem que estas aviassem recurso nos autos de
n° 19363/2008, em que figuram como acusado(s) FABIO SERRA PINTO e PEDRO PAULO CANTANHEDE
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LEMOS, tendo assim transitado em julgado a sentença de fls. 161/162, para as partes nas seguintes datas:
Ministério Público: 26.05.2014 Acusados: 29.07.2014 Defesa: 03.06.2014 São Luis, 23 de setembro de
2014. Resp: 103077
117 dia(s) após a movimentação anterior

Sexta-Feira, 30 de Maio de 2014.
ÀS 08:56:26 - Juntada de DIÁRIO DA JUSTIÇA
Eletrônico, publicado em 29/05/2014. Resp: 174375
3 dia(s) após a movimentação anterior

Terça-Feira, 27 de Maio de 2014.
ÀS 10:03:26 - Expedição de EDITAL
Resp: 174375
0 dia(s) após a movimentação anterior

Terça-Feira, 27 de Maio de 2014.
ÀS 09:51:39 - Expedição de EDITAL
Resp: 174375
0 dia(s) após a movimentação anterior

Terça-Feira, 27 de Maio de 2014.
ÀS 09:34:55 - Expedição de EDITAL
Resp: 174375
1 dia(s) após a movimentação anterior

Segunda-Feira, 26 de Maio de 2014.
ÀS 15:28:57 - Recebidos os autos de Ministério Público.
Do Ministério Público, ciente da sentença de extinção de punibilidade. Resp: 174821
6 dia(s) após a movimentação anterior

Terça-Feira, 20 de Maio de 2014.
ÀS 13:01:14 - Autos entregues em carga ao Ministério Público.
PARA TOMAR CIÊNCIA DA SENTENÇA. Resp: 173369
1 dia(s) após a movimentação anterior

Segunda-Feira, 19 de Maio de 2014.
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ÀS 15:43:33 - Expedição de TERMO
Resp: 121590
0 dia(s) após a movimentação anterior

Segunda-Feira, 19 de Maio de 2014.
ÀS 15:42:27 - Extinta a punibilidade por prescrição
Ministério Público Estadual ofereceu denúncia a este juízo contra Pedro Paulo Cantanhede Lemos,
qualificado nos autos, como incurso nos arts. 304 e 307, do Código Penal e Fábio Serra Pinto também
qualificados nos autos, às figuras típicas descritas nos arts. 304 e 307 c/c art. 29, todos do CP. Denúncia
recebida em 09 de outubro de 2008 (fls. 56). Sentença condenatória publicada em 31 de março de 2014, às
fls. 158. Ministério Público manifestou pela extinção da punibilidade face a ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva retroativa (fls. 159). Os acusados foram condenados a uma pena máxima de 02 (dois)
anos de reclusão, substituída pela restritiva de direito relativa à prestação de serviço à comunidade ou a
entidade pública, como incursos nos artigos 304 e 297 do Código Penal (fls. 149/157). A denúncia foi
recebida em 09 de outubro de 2008 (vide fls. 56), a sentença condenatória foi prolatada em 31 de março de
2014, assim tendo em vista que decorreram mais de 05 (cinco) anos entre a data do recebimento da
denúncia e a data da publicação da sentença e do trânsito em julgado da sentença para a acusação, e
considerando que a pena in concreto prescreve-se em quatro anos, tem-se que operou a prescrição
retroativa. É sabido que a Lei n.º 12.234, que entrou em vigor dia 06 de maio de 2010, revogou o § 2º do
art. 110 do Código Penal, que previa o instituto da prescrição da pretensão punitiva retroativa e que tinha
como termo inicial data anterior à denúncia ou queixa. Ocorre que esta lei nada mais é do que uma "novatio
legis in pejus", portanto aos delitos praticados antes de maio de 2010, que é o caso do crime cometido nos
presente autos, pode ser reconhecida tal prescrição. Isto posto, com fulcro no art. 107, inciso VI, primeira
figura, art. 109, caput e inciso V, c/c o art.110 §1º, todos do Código Penal, declaro extinta a punibilidade dos
acusados PEDRO PAULO CANTANHEDE LEMOS E FÁBIO SERRA PINTO. Transitado em julgado,
certificado pelo secretário judicial, arquivem-se os autos, com baixa nos arquivos deste cartório e naqueles
do cartório da Distribuição. Dou por publicada com a entrega dos autos em cartório. Registre-se. Intimemse os acusados e o Ministério Público, pessoalmente. Intime-se a advogada constituída, via Diário
Eletrônico. São Luís, 14 de maio de 2014. Fernando Luiz Mendes Cruz Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal
Resp: 26930
34 dia(s) após a movimentação anterior

Terça-Feira, 15 de Abril de 2014.
ÀS 15:48:23 - Conclusos para Decisao/Despacho.
Resp: 050872
0 dia(s) após a movimentação anterior

Terça-Feira, 15 de Abril de 2014.
ÀS 15:48:02 - Recebidos os autos de Ministério Público.
DO MP, COM PARECER NOS AUTOS. Resp: 050872
12 dia(s) após a movimentação anterior

Quinta-Feira, 3 de Abril de 2014.
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ÀS 15:19:25 - Autos entregues em carga ao Ministério Público.
PARA TOMAR CIÊNCIA DA SENTENÇA. Resp: 173369
3 dia(s) após a movimentação anterior

Segunda-Feira, 31 de Março de 2014.
ÀS 16:30:03 - Expedição de TERMO
Resp: 103077
0 dia(s) após a movimentação anterior

Segunda-Feira, 31 de Março de 2014.
ÀS 16:29:13 - Julgada procedente a ação
Ministério Público Estadual ofereceu denúncia a este juízo contra Pedro Paulo Cantanhede Lemos e Fábio
Serra Pinto nos autos, como incursos na tipificação penal do arts. 304 e 307, ambos do Código Penal
Pátrio. Narra à denúncia que: "(...)Consta do incluso Inquérito Policial, que no dia 20 de julho de 2008, por
volta das 15h, nas dependências do Colégio São Luis-CEM, localizado no Bairro Cohab-Anil, nesta cidade
o denunciado PEDRO PAULO CANTANHEDE LEMOS, de forma livre e consciente, fez uso de um
documento de identidade falsa, com o fim de ter acesso ao recinto onde estavam sendo realizadas as
provas referentes ao concurso público para o curso de Formação de Oficiais da Policia Militar do Estado do
Maranhão, onde faria as provas do referido concurso no lugar do denunciado FABIO SERRA PINTO,
visando a aprovação deste para o referido Curso. Segundo consta destes autos de investigação criminal, o
denunciado FABIO SERRA PINTO inscreveu-se em concurso público para o cargo de Oficial da Policia
Militar do Estado do Maranhão, e, em contato pessoal com o denunciado PEDRO PAULO CANTANHEDE
LEMOS, seu cunhado, ajustaram que este ultimo iria fazer a prova referente àquele concurso em seu lugar,
já que sabia não possuir preparo suficiente para obter a pretendida aprovação(...)" Assim, ajustado o plano
e sua forma de execução, os denunciados falsificaram um documento de identidade civil como se houvesse
sido expedido pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Maranhão, onde constava o nome do
denunciado FÁBIO SERRA PINTO, seus dados pessoais, o número verdadeiro de sua carteira de
identidade, porém, colaram uma fotografia do denunciado PEDRO PAULO CANTANHEDE LEMOS, tendo
este colocado sua assinatura, completando, dessa forma, a falsificação daquele documento público.(...)" A
denúncia foi recebida em 08 de outubro de 2008(fls.56), instruída com inquérito policial de fls. 02-50.
Acusados devidamente citados. (fls. 63) Juntada de defesas escritas, com rol de testemunhas. (fls. 65-71)
Inquirição da testemunha de acusação, defesa e interrogatório dos acusados. (fls.90-95) Em sede de
alegações finais o Ministério Público pugnou pela condenação do acusado Pedro Paulo Cantanhede
Lemos, pela prática do crime descrito no art. 304 do C.P. B e o acusado Fábio Serra Pinto pela reprimenda
descrita nos art. 304 do C.P.B e desclassificação do art. 307 para 297 do C.P.B. (fls. 112-119) Pedro Paulo
Cantanhede Lemos, via advogado constituído, pugnou pela absolvição ou o reconhecimento da atenuante
da confissão espontânea. (fls. 130-135) Fábio Serra Pinto, via advogado constituído, em sede de alegações
finais pugnou pela absolvição ou reconhecimento da atenuante de confissão espontânea.(fls.137-141). É o
relatório. Decido. Trata-se de ação penal pública incondicionada em desfavor dos denunciados, já
devidamente qualificados na peça inaugural. A testemunha de acusação, Mauricio Amarante, às fls. 86, em
seu depoimento asseverou que: "(...)QUE se encontrava de serviço no bairro da Cohab próximo ao local em
que estavam sendo realizadas as provas ; QUE foi chamado pelo seu capitão para que comparecesse ao
local em razão da ocorrência de uma fraude; QUE lá chegando o capitão e a coordenação do curso
relataram o que tinha havido, ou seja, de que um cidadão estava fazendo prova no lugar do outro e que
então levou preso o Sr. Pedro Paulo Cantanhede(...)"(grifo nosso) No mesmo sentido, a testemunha Livia
Oliveira, asseverou que:(...)QUE estava como fiscal no dia do fato, quando uma outra fiscal disse que
conhecia o denunciado Pedro Paulo e que o nome dele não era o era o que estava constando na
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identidade apresentada quando então pediu a depoente que procurasse a coordenação e informar o que
estava ocorrendo para que ela tomasse as providências, quando então esta chamou a policia; QUE o
denunciado Pedro Paulo foi chamado para comparecer a coordenação e a depoente não viu quando o
mesmo foi preso(...)"(grifo nosso) As testemunhas de defesa não presenciaram o fato delituoso, apenas
relataram que conhecem os acusados há muito tempo e não conhecem nenhum fato que desabonasse a
conduta deles. Por fim os acusados confessaram a autoria delitiva, às fls. 93-95, consoante se infere do
excertos extraídos de seus interrogatórios: "(...)QUE é verdadeira a imputação que lhe é feita, que de fato
tentou fazer a prova pelo denunciado Fábio no concurso para o CFO e que quanto a falsificação dos
documentos, apenas cedeu a sua foto e o outro denunciado implementou a falsificação dos documentos.
QUE o denunciado Fábio vinha lhe pedindo há mais de oito meses para fazer esta prova, mas o interrogado
relutou até porque o mesmo vem de uma família idônea, mas que com a aproximação da prova aceitou
executar o plano. QUE a motivação foi o fato de o outro denunciado ser seu cunhado. QUE nunca foi preso
e nem processado. QUE conhece superficialmente as provas contra si apuradas. QUE nada tem a alegar
contra as testemunhas Lívia e Mauricio, até porque não as conhece. Registra, no entanto, que conhecia
uma das fiscais que estava em sua sala. QUE é estudante de medicina e esta no 8º período. QUE não
trabalha e só estuda.(...)QUE está arrependido e que quando foi abordado pela policia na hora do exame,
foi de imediato e espontaneamente confessando(...)QUE o acusado Fábio é casado com sua irmã. QUE a
sua irmã não sabia do plano do interrogado e do outro denunciado(Trechos do interrogatório do acusado
Pedro Paulo Lemos) "(...)QUE é verdadeira a imputação que lhe é feita, que de fato propôs ao seu cunhado
que fizesse a prova no seu lugar visando aprovação no concurso CFO e que também falsificou o
documento de identidade e o de confirmação de inscrição. QUE a participação do Pedro Paulo na
falsificação foi só que este lhe forneceu a foto. QUE convenceu o outro denunciado dizendo que, apesar de
estar trabalhando, queria um emprego que gostasse, alegou também o fato de ter um filho; Que esse tinha
sido o primeiro concurso que pedira para o outro denunciado fazer em seu lugar; QUE só o convenceu
após o terceiro pedido; QUE nunca foi preso nem processado anteriormente; QUE conhece as provas
contra si apuradas;(...)QUE escolheu o denunciado por que além de morarem juntos ele era muito
estudioso;(...)QUE se arrepende amargamente do que fez e que só eles sabiam do plano; QUE atualmente
trabalha na revista de sua sogra Caras e Nomes(Trechos do interrogatório do acusado Fábio Serra Pinto)
Do delito imputado ao acusado Pedro Lemos- Uso de documento falso. A autoria é inconteste. Restando
devidamente comprovada a materialidade através do auto de prisão em flagrante (fls. 08-11), auto de
apresentação e apreensão (fls.14), laudo pericial(fls. 44-45) e provas judicializadas, mormente a confissão
do acusado. O laudo pericial acostado aos autos concluiu que "(...)que as impressões digitais apostas nos
materiais examinados, são idênticas entre si, produzidas pela mesma pessoa, porém constatou-se que o
documento citado no subitem 2.1(Carteira de Identidade), divergem dos descritos nos subitens 2.2 e 2.3,
quanto a data da expedição da 1ª via, certidão de nascimento e série n° 209779, aposta na parte interna do
espelho esquerdo, a qual pertence a outra pessoa, evidenciando tratar-se de documento falso. (grifei
negritei) In casu, como bem asseverou o Ministério Público o crime de falsa de identidade é crime
subsidiário para consecução do crime fim, qual seja, uso de documento falso, o que leva a aplicação do
principio da consunção. Por outro lado, entende-se em conformidade com a acusação que as provas dos
autos demonstraram que o acusado Fábio Serra Pinto falsificou a carteira de identidade, ao colocar a foto
de Pedro Lemos com dados seus. Desse modo, aplicando o disposto no art. 383 do Código de processo
Penal, adequo o fato à definição jurídica correta, entendendo, tratar-se no caso sub judice, de falsificação
de documento público, ressaltando, por oportuno, que não configura cerceamento de defesa, uma vez que
o acusado se defende dos fatos e não definição jurídica. Do delito imputado ao acusado Fábio Serra PintoFalsificação de Documento Público. Dúvidas não quanto há quanto autoria, igualmente comprovada a
materialidade delitiva. Em face das razões expendidas, tem-se que as provas são aptas a embasar a
condenação. Diante do exposto, face os fundamentos supra, julgo procedente a denúncia e tenho os réus
Pedro Paulo Cantanhede Lemos como incurso na pena do art. 304 do C.P.B e Fábio Serra Pinto como
incurso na pena do art. 297 do C.P.B. Passo então, à dosimetria da pena de Pedro Paulo Cantanhede
Lemos. Com fulcro no artigo 59 do Código Penal, quanto à culpabilidade, normal a espécie, não tendo a
valorar. Quanto aos antecedentes, o acusado não ostenta. A conduta social, a personalidade do agente e
os motivos do crime dentro do contexto dos autos, não são possíveis ao magistrado, sozinho, analisar
elementos de tamanha complexidade, carecendo de pareceres profissionais na área de psicologia e
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assistência social. Quanto às circunstâncias, deixo de valorá-las para não incorrer em bis idem; as
conseqüências do crime são inerentes ao tipo, pois o tal resultado é o previsto na ação, nada tendo a se
valorar, sob pena de se incorrer em bis idem. E por fim, tem-se a afirmar que o comportamento da vítima,
não contribuiu para a ação do agente do crime. À vista dessas circunstâncias analisadas fixo a pena-base
de 02(dois) anos de reclusão. Deixo de aplicar a atenuante de confissão, uma vez que a pena-base já se
encontra no mínimo legal. Não concorrem circunstancias agravantes. Não concorrem causa de aumento e
de diminuição de pena. Deixo de aplicar a pena de multa em face da hipossuficiência econômica do
acusado. Quanto ao regime, diante dos critérios do art. 59 do CP, que lhes são favoráveis, tem-se que o
réu deverá cumprir a pena inicialmente em regime aberto. No entanto, verifica-se que o réu preenche os
requisitos cabíveis para substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, elencados no
art. 44 do Código Penal Brasileiro, desse modo, aplico a pena restritiva referente à prestação de serviço à
comunidade ou a entidade pública, que deverá ser executada pelo juízo da Vara de Execuções Criminais.
Deixo de aplicar o art. 387, parágrafo único e inciso IV, do Código de Processo Penal, eis que não amolda o
caso sub judice. Passo então, à dosimetria da pena de Fabio Serra Pinto. Com fulcro no artigo 59 do
Código Penal, quanto à culpabilidade, normal a espécie, não tendo a valorar. Quanto aos antecedentes, o
acusado não ostenta. A conduta social, a personalidade do agente e os motivos do crime dentro do
contexto dos autos, não são possíveis ao magistrado, sozinho, analisar elementos de tamanha
complexidade, carecendo de pareceres profissionais na área de psicologia e assistência social. Quanto às
circunstâncias, deixo de valorá-las para não incorrer em bis idem; as conseqüências do crime são inerentes
ao tipo, pois o tal resultado é o previsto na ação, nada tendo a se valorar, sob pena de se incorrer em bis
idem. E por fim, tem-se a afirmar que o comportamento da vítima, não contribuiu para a ação do agente do
crime. À vista dessas circunstâncias analisadas fixo a pena-base de 02(dois) anos de reclusão. Deixo de
aplicar a atenuante de confissão, uma vez que a pena-base já se encontra no mínimo legal. Não concorrem
circunstancias agravantes. Não concorrem causa de aumento e de diminuição de pena. Deixo de aplicar a
pena de multa em face da hipossuficiência econômica do acusado. Quanto ao regime, diante dos critérios
do art. 59 do CP, que lhes são favoráveis, tem-se que o réu deverá cumprir a pena inicialmente em regime
aberto. No entanto, verifica-se que o réu preenche os requisitos cabíveis para substituição da pena privativa
de liberdade por restritiva de direito, elencados no art. 44 do Código Penal Brasileiro, desse modo, aplico a
pena restritiva referente à prestação de serviço à comunidade ou a entidade pública, que deverá ser
executada pelo juízo da Vara de Execuções Criminais. Deixo de aplicar o art. 387, parágrafo único e inciso
IV, do Código de Processo Penal, eis que não amolda o caso sub judice. Transitada esta em julgado, lancese o nome do réu no Rol dos Culpados, extraia-se, também, a necessária carta de sentença, remetendo-a
ao digno Juízo da Vara de Execuções Criminais. Registre-se. Intimem-se o Ministério Público e os
acusados, pessoalmente. Ao Ministério Público se manifestar sobre o implemento da prescrição retroativa.
Intime-se os advogados constituídos, via Diário Eletrônico. Intime-se e cumpra-se São Luis, 28 de março de
2014. FERNANDO LUIZ MENDES CRUZ Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal Resp: 26930
82 dia(s) após a movimentação anterior

Quarta-Feira, 8 de Janeiro de 2014.
ÀS 15:36:08 - Conclusos para Despacho / Decisão.
Resp: 174821
0 dia(s) após a movimentação anterior

Quarta-Feira, 8 de Janeiro de 2014.
ÀS 15:35:49 - Recebidos os autos de Ministério Público.
Do Ministério Público, com parecer nos autos. Resp: 174821
48 dia(s) após a movimentação anterior
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Quinta-Feira, 21 de Novembro de 2013.
ÀS 09:31:16 - Autos entregues em carga ao Ministério Público.
Para manifestar-se na forma da lei. Resp: 120915
14 dia(s) após a movimentação anterior

Quinta-Feira, 7 de Novembro de 2013.
ÀS 10:14:26 - Proferido despacho de mero expediente
VISTOS EM CORREIÇÃO À Secretaria cumprir o despacho de fls. 146. Cumpra-se. São Luís, 07 de
novembro de 2013. FERNANDO LUIZ MENDES CRUZ Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal Resp: 26930
3 dia(s) após a movimentação anterior

Segunda-Feira, 4 de Novembro de 2013.
ÀS 13:00:11 - Conclusos para Despacho / Decisão.
Resp: 173369
91 dia(s) após a movimentação anterior

Segunda-Feira, 5 de Agosto de 2013.
ÀS 12:09:43 - Proferido despacho de mero expediente
Converto o julgamento em diligência para dar vista ao Ministério Público para se manifestar acerca do
implemento da prescrição no que tange ao delito descrito no art.307 do C.P. Cumpra-se. São Luís, 30 de
julho de 2013. FERNANDO LUIZ MENDES CRUZ Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal Resp: 26930
186 dia(s) após a movimentação anterior

Quinta-Feira, 31 de Janeiro de 2013.
ÀS 14:41:46 - Juntada de Petição de DIVERSOS
PETIÇÃO INTERMEDIÁRIA, JUNTADA DE FOTOGRAFIAS. Resp: 145516
0 dia(s) após a movimentação anterior

Quinta-Feira, 31 de Janeiro de 2013.
ÀS 12:52:20 - Protocolizada Petição de DIVERSOS
VEM REQUERER JUNTADA DE PETIÇÃO. Resp: 121590
42 dia(s) após a movimentação anterior

Quinta-Feira, 20 de Dezembro de 2012.
ÀS 10:29:17 - Conclusos para Sentença.
Sentença Resp: 120915
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0 dia(s) após a movimentação anterior

Quinta-Feira, 20 de Dezembro de 2012.
ÀS 10:29:02 - Juntada de Petição de ALEGACOES FINAIS
do acusado Fabio Serra Resp: 120915
0 dia(s) após a movimentação anterior

Quinta-Feira, 20 de Dezembro de 2012.
ÀS 09:14:17 - Juntada de Petição de ALEGACOES FINAIS
APRESENTADA EM FAVOR DO ACUSADO PEDRO PAULO CANTANHEDE LEMOS. Resp: 145516
0 dia(s) após a movimentação anterior

Quinta-Feira, 20 de Dezembro de 2012.
ÀS 09:13:29 - Juntada de MANDADO
DE INTIMAÇÃO AOS ACUSADOS COM CERTIDÃO DO OFICIAL. Resp: 145516
1 dia(s) após a movimentação anterior

Quarta-Feira, 19 de Dezembro de 2012.
ÀS 17:07:46 - Recebidos os autos de Advogado. EVELYN MARIA MOUCHEREK / OAB: 5451
DA ADVOGADO COM PETIÇÃO VIA DISTRIBUIÇÃO. Resp: 148122
0 dia(s) após a movimentação anterior

Quarta-Feira, 19 de Dezembro de 2012.
ÀS 16:56:13 - Protocolizada Petição de ALEGACOES FINAIS
FABIO SERRA PINTO Resp: 105791
16 dia(s) após a movimentação anterior

Segunda-Feira, 3 de Dezembro de 2012.
ÀS 08:23:14 - Protocolizada Petição de ALEGACOES FINAIS
PEDRO PAULO CANTANHEDE LEMOS. JM PETIÇÃO RECEBIDA DIA 30/11/2012, ÀS 17:57,
CONFORME CARIMBO DATADOR REGISTRADO NESTA DATA EM RAZÃO DE NAO TER CHEGADO
EM TEMPO HABIL PARA A DISTRIBUIÇÃO. JM Resp: 133553
6 dia(s) após a movimentação anterior

Terça-Feira, 27 de Novembro de 2012.
ÀS 18:48:01 - Mandado devolvido CUMPRIDO COM FINALIDADE NÃO ATINGIDA

Assinado eletronicamente por: EDUARDO MORAES DA CRUZ - 29/10/2020 16:15:14
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102916151433800000023144779
Número do documento: 20102916151433800000023144779

Num. 25076128 - Pág. 9

Mandado devolvido por LOURIVAL PEREIRA DA COSTA NETO Resp: 1804
0 dia(s) após a movimentação anterior

Terça-Feira, 27 de Novembro de 2012.
ÀS 18:47:51 - Mandado devolvido CUMPRIDO COM FINALIDADE NÃO ATINGIDA
Mandado devolvido por LOURIVAL PEREIRA DA COSTA NETO Resp: 1804
0 dia(s) após a movimentação anterior

Terça-Feira, 27 de Novembro de 2012.
ÀS 14:23:55 - Autos entregues em carga ao Advogado. EVELYN MARIA MOUCHEREK / OAB: 5451
Autos entregue em carga a Advogada Resp: 121590
28 dia(s) após a movimentação anterior

Terça-Feira, 30 de Outubro de 2012.
ÀS 14:27:38 - Recebido o Mandado para Cumprimento na Central de Mandados
Recebido o Mandado para Cumprimento na Central de Mandados Resp 2633
0 dia(s) após a movimentação anterior

Terça-Feira, 30 de Outubro de 2012.
ÀS 14:27:24 - Recebido o Mandado para Cumprimento na Central de Mandados
Recebido o Mandado para Cumprimento na Central de Mandados Resp 2633
4 dia(s) após a movimentação anterior

Sexta-Feira, 26 de Outubro de 2012.
ÀS 14:45:19 - Expedição de MANDADO
Resp: 121632 Mandado - Número 666877
0 dia(s) após a movimentação anterior

Sexta-Feira, 26 de Outubro de 2012.
ÀS 14:38:55 - Expedição de MANDADO
Resp: 121632 Mandado - Número 666862
7 dia(s) após a movimentação anterior

Sexta-Feira, 19 de Outubro de 2012.
ÀS 16:29:39 - Proferido despacho de mero expediente
Tendo em vista que o advogado constituído devidamente intimado, deixou de apresentar as alegações
finais, assim, intimem-se os acusados, pessoalmente, para no prazo de 03(três)dias, constituírem novo
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advogado, cientificando-lhe que caso não tenha condições, ser-lhe-á nomeado Defensor Público para
apresentar as alegações finais. Intime-se e cumpra-se. São Luís, 19 de outubro de 2012. Fernando Luiz
Mendes Cruz Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal Resp: 26930
1 dia(s) após a movimentação anterior

Quinta-Feira, 18 de Outubro de 2012.
ÀS 09:49:29 - Conclusos para Despacho / Decisão.
Resp: 145516
44 dia(s) após a movimentação anterior

Terça-Feira, 4 de Setembro de 2012.
ÀS 14:55:23 - Juntada de DIÁRIO DA JUSTIÇA
Publicado em 04/09/2012 ás fls.404 Resp: 148122
4 dia(s) após a movimentação anterior

Sexta-Feira, 31 de Agosto de 2012.
ÀS 16:15:27 - Expedição de EDITAL
Resp: 148122
11 dia(s) após a movimentação anterior

Segunda-Feira, 20 de Agosto de 2012.
ÀS 16:43:44 - Juntada de Petição de ALEGACOES FINAIS
APRESENTADA PELO M INISTÉRIO PÚBLICO Resp: 145516
3 dia(s) após a movimentação anterior

Sexta-Feira, 17 de Agosto de 2012.
ÀS 14:38:42 - Recebidos os autos de Ministério Público.
DO MINISTÉRIO PÚBLICO, AGUARDANDO ALEGAÇÕES FINAIS DA DISTRIBUIÇÃO. Resp: 145516
0 dia(s) após a movimentação anterior

Sexta-Feira, 17 de Agosto de 2012.
ÀS 11:34:46 - Protocolizada Petição de ALEGACOES FINAIS
MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL. JE Resp: 102046
9 dia(s) após a movimentação anterior

Quarta-Feira, 8 de Agosto de 2012.
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ÀS 13:42:25 - Autos entregues em carga ao Ministério Público.
Para os devidos procedimentos legais. Resp: 121590
0 dia(s) após a movimentação anterior

Quarta-Feira, 8 de Agosto de 2012.
ÀS 10:50:57 - Proferido despacho de mero expediente
Abra-se vista a acusação e defesa para apresentarem as alegações finais. Intime-se e cumpra-se. São
Luís, 08 de agosto de 2012. Fernando Luiz Mendes Cruz Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal Resp: 26930
37 dia(s) após a movimentação anterior

Segunda-Feira, 2 de Julho de 2012.
ÀS 15:51:56 - Proferido despacho de mero expediente
Vistos em correição À Secretaria Judicial renovar ofício ao 3º JECRIM, fazendo consignar que estamos
reiterando pela terceira vez. Cumpra-se. São Luís, 02 de julho de 2012. Fernando Luiz Mendes Cruz Juiz
de Direito da 7ª Vara Criminal Resp: 26930
20 dia(s) após a movimentação anterior

Terça-Feira, 12 de Junho de 2012.
ÀS 15:33:17 - Conclusos para Despacho / Decisão.
Resp: 145516
348 dia(s) após a movimentação anterior

Quinta-Feira, 30 de Junho de 2011.
ÀS 09:49:56 - Juntada de OFÍCIO
De nº 834/2011 ao 3º JECrim, com recebimento Resp: 145516
10 dia(s) após a movimentação anterior

Segunda-Feira, 20 de Junho de 2011.
ÀS 11:24:28 - Expedição de OFÍCIO
De nº 834/2011 ao 3º JECrim. Usuario: 145516 Id:2280
74 dia(s) após a movimentação anterior

Quinta-Feira, 7 de Abril de 2011.
ÀS 15:21:44 - Recebidos os autos de EVELYN MARIA MOUCHEREK.
Da advogada.
0 dia(s) após a movimentação anterior
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Quinta-Feira, 7 de Abril de 2011.
ÀS 12:55:50 - Autos entregues em carga ao EVELYN MARIA MOUCHEREK.
Para apresentar as legações finais do acusado Fábio Serra Pinto.
84 dia(s) após a movimentação anterior

Quinta-Feira, 13 de Janeiro de 2011.
ÀS 11:48:57 - Juntada de OFÍCIO
Nºs 1507/2010 e 1853/2010 do 1º e 2º Juizados Especiais Criminais.
0 dia(s) após a movimentação anterior

Quinta-Feira, 13 de Janeiro de 2011.
ÀS 11:46:15 - Juntada de OFÍCIO
Nºs 718/2010, 1719/2010 e 1720/2010 aos 1º 2º eº Juizados Especiais Criminais, com recebimento.
0 dia(s) após a movimentação anterior

Quinta-Feira, 13 de Janeiro de 2011.
ÀS 11:44:43 - Recebidos os autos de Ministério Público.
Do Ministério Público, com manifestação nos autos.
27 dia(s) após a movimentação anterior

Sexta-Feira, 17 de Dezembro de 2010.
ÀS 09:48:11 - Autos entregues em carga ao Ministério Público.
Para apresentar alegações finais.
0 dia(s) após a movimentação anterior

Sexta-Feira, 17 de Dezembro de 2010.
ÀS 09:18:22 - Expedição de OFÍCIO
Nºs 1718/2010, 1719/2010 e 1720/2010-8ªSJ aos 1º, 2º e 3º Juizados Especias Criminis. Usuario: 145516
Id:2280
21 dia(s) após a movimentação anterior

Sexta-Feira, 26 de Novembro de 2010.
ÀS 13:58:19 - Audiência INSTRUÇÃO REALIZADA - 26/11/2010 10:00.
A Defesa nada requereu. Cumpridas as diligências acima, abram-se vistas às partes para apresentarem as
ALEGAÇÕES FINAIS.
35 dia(s) após a movimentação anterior
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Sexta-Feira, 22 de Outubro de 2010.
ÀS 11:55:41 - Audiência INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADA - 22/10/2010 10:00.
(...) Presente as testemunhas da denuncia e da defesa. Após a inquirição das testemunhas da denúncia o
MM Juiz redesignou a presente audiência, tendo em vista ter uma Reunião com a Corregedoria, sendo esta
marcada para o dia 26 de Novembro de 2010 às 10:00 horas. Neste ato ficam intimados os presentes.
Presente as estagiárias Lais Michelle Damasceno Pereira, Flávio Francisco de Assis Lobato Reis, Luana
Cantanhede Lemos.(...)
16 dia(s) após a movimentação anterior

Quarta-Feira, 6 de Outubro de 2010.
ÀS 16:30:16 - Juntada de OFÍCIO
Nº 100/2010-Gab. ao Diretor de Pessoal da PMMA.
5 dia(s) após a movimentação anterior

Sexta-Feira, 1 de Outubro de 2010.
ÀS 12:19:25 - Expedição de DESPACHO
Intimação do Despacho ao advogado. Usuario: 145516 Id:2280
0 dia(s) após a movimentação anterior

Sexta-Feira, 1 de Outubro de 2010.
ÀS 12:17:08 - Expedição de OFÍCIO
Nº 100/2010-Gab. ao Diretor de Pessoal da PMMA. Usuario: 145516 Id:2280
4 dia(s) após a movimentação anterior

Segunda-Feira, 27 de Setembro de 2010.
ÀS 12:33:57 - Proferido despacho de mero expediente
Tendo em conta a Meta-02 implementada pelo Conselho Nacional de Justiça a qual visa o julgamento, até
o final do ano em curso, de todos os feitos distribuídos até o ano de 2005, bem assim com a finalidade de
alcançá-la, se não ao menos envidar esforços para tanto, chamo o processo à ordem, para o fim de
redesignar audiência UNA a ser realizada no dia 22 de outubro de 2010 às 10:00h. Mantenho os demais
termos do despacho exarado às fls.72. Cumpra-se. São Luís, 20 de outubro de 2009. FERNANDO LUIZ
MENDES CRUZ Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal
343 dia(s) após a movimentação anterior

Segunda-Feira, 19 de Outubro de 2009.
ÀS 12:42:58 - Conclusos para Despacho / Decisão.
9 dia(s) após a movimentação anterior
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Sábado, 10 de Outubro de 2009.
ÀS 11:45:48 - Conclusos para Despacho / Decisão.
Despacho para designar nova audiência.
57 dia(s) após a movimentação anterior

Sexta-Feira, 14 de Agosto de 2009.
ÀS 15:57:30 - Audiência INSTRUÇÃO DESIGNADA - 25/11/2009 08:30.
74 dia(s) após a movimentação anterior

Segunda-Feira, 1 de Junho de 2009.
ÀS 16:47:41 - Outras decisões
Processo em ordem, nada para sanear.
62 dia(s) após a movimentação anterior

Terça-Feira, 31 de Março de 2009.
ÀS 10:19:38 - Juntada de CERTIDÃO
De Certidões do TRE.
74 dia(s) após a movimentação anterior

Sexta-Feira, 16 de Janeiro de 2009.
ÀS 12:52:30 - Juntada de OFÍCIO
De ofício nº 3601/2008 do Cartório de Distribuição.
7 dia(s) após a movimentação anterior

Sexta-Feira, 9 de Janeiro de 2009.
ÀS 13:42:41 - Despacho de Mero Expediente
O acusado Pedro Paulo Cantanhede Lemos, via advogado, na defesa escrita, ás fls. 65/66, alegou negativa
de autoria do crime e apresentou rol de testemunhas. O acusado Fábio Serra Pinto, via advogado, 69/70,
seguiu a mesma narrativa do outro acusado, alegou negativa de autoria e arrolou testemunhas. Verifica-se
que as defesa dos acusados por partir do mesmo ponto, negativa genérica de autoria, podem ser
analisadas conjuntamente, assim, dian-te do alegado na defesa dos acusados, não restou vislumbrado a
possibilidade de absolvê-los sumariamente, eis que não se verificou, no caso em comento, ne-nhuma
causa manifesta de excludente de ilicitude ou de exclusão de culpabili-dade Ademais, o fato, em tese,
constitui crime, e por fim, não acorreu nenhuma causa de extinção de punibilidade, ou seja, não restou
demonstrada nenhuma das causas elencadas no art. 397 do Código de Processo Penal, que poderiam
ensejar o julgamento antecipado da lide para absolvê-los. Assim, com fulcro na nova redação do art. 400 do
CPP, designo o dia 25 de Novembro de 2009 às 8:30 hs, para audiência una de instrução e jul-gamento.
Intimem-se as testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa. Intime-se os acusados e seu patrono
Notifique-se o Ministério Público. São Luís, 28 de Novembro de 2008.
42 dia(s) após a movimentação anterior
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Sexta-Feira, 28 de Novembro de 2008.
ÀS 16:47:45 - Conclusos para Despacho / Decisão.
0 dia(s) após a movimentação anterior

Sexta-Feira, 28 de Novembro de 2008.
ÀS 07:58:36 - Juntada de Petição de CONTESTACAO
Defesa Escrita dos acusados Pedro Paulo Cantanhede Lemos e Fábio Serra Pinto.
7 dia(s) após a movimentação anterior

Sexta-Feira, 21 de Novembro de 2008.
ÀS 16:40:25 - Protocolizada Petição de DEFESA PREVIA
PEDRO PAULO CANTANHEDE LEMOS
0 dia(s) após a movimentação anterior

Sexta-Feira, 21 de Novembro de 2008.
ÀS 16:40:08 - Protocolizada Petição de DEFESA PREVIA
FABIO SERRA PINTO
7 dia(s) após a movimentação anterior

Sexta-Feira, 14 de Novembro de 2008.
ÀS 11:29:32 - Juntada de MANDADO
De citação ao acusado com certidão do oficial
2 dia(s) após a movimentação anterior

Quarta-Feira, 12 de Novembro de 2008.
ÀS 12:11:13 - Juntada de CERTIDÃO
Da JF
9 dia(s) após a movimentação anterior

Segunda-Feira, 3 de Novembro de 2008.
ÀS 13:39:06 - Juntada de OFÍCIO
OFÍCIOS Nº. 2272/08 À JUSTIÇA FEDERAL; 2273/08 AO TRE.
12 dia(s) após a movimentação anterior

Quarta-Feira, 22 de Outubro de 2008.
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ÀS 10:44:50 - Juntada de OFÍCIO
JUNTADA AOS AUTOS DO OFICIO N° 22712008 ENCAMINHADO À DISTRIBUIÇÃO
0 dia(s) após a movimentação anterior

Quarta-Feira, 22 de Outubro de 2008.
ÀS 10:37:10 - Expedição de OFÍCIO
EXPEDIDOS OFICIOS N° 2271/08 À DISTRIBUIÇÃO, 2272/08 À JUSTIÇA FEDERAL E 2273/08 AO TRE.
0 dia(s) após a movimentação anterior

Quarta-Feira, 22 de Outubro de 2008.
ÀS 10:36:15 - Expedição de MANDADO
EXPEDIDO MANDADO DE CITAÇÃO Mandado - Número 33342
13 dia(s) após a movimentação anterior

Quinta-Feira, 9 de Outubro de 2008.
ÀS 16:40:45 - Despacho de Mero Expediente
Com fulcro na nova redação dada ao art. 396 de Código Processo Penal, recebo a denúncia oferecida em
desfavor de Pedro Paulo Cantanhede Lemos e Fábio Serra Pinto uma vez que estão presentes as
condições legais para o exercício da ação penal. Destarte, dando prosseguimento no feito com base na
nova re-dação do art. 396 do CPP, cite(m)-se o(s) acusado(s), para, no prazo de 10(dez)dias,
responder(em) a acusação por escrito, advertindo-o, que ca-so não seja apresentada resposta no prazo
legal, ou se não possuir defen-sor, lhe será nomeado Defensor para o oferecimento da mesma. Oficie-se:
1) ao Cartório de Distribuição deste Fórum, bem como à Justiça Federal e Eleitoral para que informe(m),
por certidão, sobre even-tuais demandadas criminais instauradas em desfavor do(s) acusado(s),
declinando, se for o caso, os juízos para onde foram distribuídos; Cumpra-se
1 dia(s) após a movimentação anterior

Quarta-Feira, 8 de Outubro de 2008.
ÀS 16:48:56 - Conclusos para Despacho / Decisão.
9 dia(s) após a movimentação anterior

Segunda-Feira, 29 de Setembro de 2008.
ÀS 17:02:56 - Recebidos os autos
RECEBIDO OS AUTO EM SECRETARIA, AGUARDANDO DENUNCIA PELA DISTRIBUIÇÃO.
0 dia(s) após a movimentação anterior

Segunda-Feira, 29 de Setembro de 2008.
ÀS 16:55:22 - Protocolizada Petição de DENUNCIA
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REQTE: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL. YT
33 dia(s) após a movimentação anterior

Quarta-Feira, 27 de Agosto de 2008.
ÀS 14:46:51 - Autos entregues em carga ao Ministério Público.
PARA CUMPRIMENTO DOS DFEVIDOS PROCEDIMENTOS LEGAIS.
0 dia(s) após a movimentação anterior

Quarta-Feira, 27 de Agosto de 2008.
ÀS 14:46:42 - Recebidos os autos
EM SECRETARIA.
0 dia(s) após a movimentação anterior

Quarta-Feira, 27 de Agosto de 2008.
ÀS 10:58:28 - Remessa
Remetidos os Autos da Distribuição ao 8. SECRETARIA CRIMINAL Usuario: 100073 Id:829
2 dia(s) após a movimentação anterior

Segunda-Feira, 25 de Agosto de 2008.
ÀS 13:31:07 - Redistribuído por Sorteio
Redistribuição
0 dia(s) após a movimentação anterior

Segunda-Feira, 25 de Agosto de 2008.
ÀS 13:22:18 - Recebimento
Recebido pelo Distribuidor Usuario: 135400 Id:1760
3 dia(s) após a movimentação anterior

Sexta-Feira, 22 de Agosto de 2008.
ÀS 16:28:11 - Remetidos os Autos para DISTRIBUIÇÃO.
Enviado para a Distrib. em 22/08/2008 - Inq. Pol. n.º 028/08-6.º DP. IND: PEDRO PAULO CANTANHEDE
LEMOS E OUTRO. Segue apenso aos autos Com. Prisão em Flagrante n.º 1164/08-SCI. E Liberdade
Provisória c/c Arbitramento de Fiança nº 1177/08-SCI. Remessa: 2 canetas, 1 "grafite" e 1 borracha,
segundo indicado na fl. 43
2 dia(s) após a movimentação anterior

Quarta-Feira, 20 de Agosto de 2008.
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ÀS 17:56:59 - Protocolizado INQUERITO POLICIAL
ENCAMINHANDO IP Nº 028/2008-6ºDP, VIT: PEDRO PAULO CANTANHEDE LEMOS E OUTRO. SEGUE:
02 CANETAS, 01 GRAFITE E 01 BORRACHA.ALBL
28 dia(s) após a movimentação anterior

Quarta-Feira, 23 de Julho de 2008.
ÀS 08:34:52 - Distribuicao Automatica por Sorteio
Distribuição
0 dia(s) após a movimentação anterior

Quarta-Feira, 23 de Julho de 2008.
ÀS 08:34:51 - Recebidos os autos
Movimentação automática de recebimento do CNJ
0 dia(s) após a movimentação anterior

Petições intermediárias
Data:
Descrição:
Observação:
Parte Autora:

31/01/2013 12:52:20
DIVERSOS
VEM REQUERER JUNTADA DE PETIÇÃO. Resp: 121590
PEDRO PAULO CANTANHEDE LEMOS

Data:
Descrição:
Observação:
Parte Autora:

19/12/2012 16:56:13
ALEGACOES FINAIS
FABIO SERRA PINTO Resp: 105791
FABIO SERRA PINTO

Data:
Descrição:
Observação:

Parte Autora:

03/12/2012 08:23:14
ALEGACOES FINAIS
PEDRO PAULO CANTANHEDE LEMOS. JM PETIÇÃO RECEBIDA DIA
30/11/2012, ÀS 17:57, CONFORME CARIMBO DATADOR REGISTRADO
NESTA DATA EM RAZÃO DE NAO TER CHEGADO EM TEMPO HABIL
PARA A DISTRIBUIÇÃO. JM Resp: 133553
PEDRO PAULO CANTANHEDE LEMOS

Data:
Descrição:
Observação:
Parte Autora:

17/08/2012 11:34:46
ALEGACOES FINAIS
MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL. JE Resp: 102046
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO

Data:
Descrição:
Observação:
Parte Autora:

21/11/2008 16:40:17
RESPOSTA À ACUSAÇÃO
PEDRO PAULO CANTANHEDE LEMOS Resp: 104398
PEDRO PAULO CANTANHEDE LEMOS
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Data:
Descrição:
Observação:
Parte Autora:

21/11/2008 16:39:59
RESPOSTA À ACUSAÇÃO
FABIO SERRA PINTO Resp: 104398
FABIO SERRA PINTO

Data:
Descrição:
Observação:
Parte Autora:

29/09/2008 16:54:50
DENUNCIA
REQTE: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL. YT Resp: 135400
MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

Data:
Descrição:
Observação:

20/08/2008 17:55:51
INQUERITO POLICIAL
ENCAMINHANDO IP Nº 028/2008-6ºDP, VIT: PEDRO PAULO
CANTANHEDE LEMOS E OUTRO. SEGUE: 02 CANETAS, 01 GRAFITE
E 01 BORRACHA.ALBL
PEDRO PAULO CANTANHEDE LEMOS

Parte Autora:
Data:
Descrição:
Observação:
Parte Autora:

23/07/2008 08:55:13
ARBITRAMENTO DE FIANCA
PEDRO PAULO CANTANHEDE LEMOS. ENCAMINHANDO PEDIDO DE
ARBITRAMENTO DE FIANÇA ORIUNDO DO PLANTAO. AP
PEDRO PAULO CANTANHEDE LEMOS
Documentos associados ao processo

SENTENCA - 0 - 31/03/2014

SENTENCA DE EXTINCAO - 0 - 19/05/2014
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EM ANEXO.
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EXCELENTÍSSIMO JUÍZO DA 110ª ZONA ELEITORAL DO MARANHÃO
(PRESIDENTE JUSCELINO),

Proc. nº 0600243-67.2020.6.10.0110

PEDRO PAULO CANTANHEIDE LEMOS, candidato ao cargo de
prefeito do município de Presidente Juscelino/MA, nas eleições de 2020, vem
INFORMAR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, por parte de
JOSÉ DE RIBAMAR DA CRUZ NETO, responsável pelo Blog do Neto Cruz,
relatando e requerendo o que segue.
1.

Este juízo, concedendo os pedidos formulados na petição inicial,

determinou fundamentadamente o seguinte (ID 24138162):
Ante o exposto, nos termos na Lei 9504/1997 e no art. 38 e
seguintes da Resolução do TSE 23.610/2019, DEFIRO A
TUTELA DE URGÊNCIA pretendida, para determinar a
retirada

da

postagem

https://netocruz.blog.br/2020/10/19/bomba-veja-odocumento-em-que-dr-pedro-foi-condenado-a-2-anos-deprisao/ , publicado no dia 19 de outubro de 2020, no prazo
Página 1 de 5
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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), bem como que veicule, pelo
dobro do período que a matéria ficou no ar, a resposta do
representante, exatamente nos termos postos na inicial.
Intime-se o requerido JOSÉ DE RIBAMAR DA CRUZ NETO
responsável pelo Blog do Neto Cruz, para que tome
conhecimento

da

decisão

e

a

cumpra

no

prazo

determinado.
2.

O Representado habilitou causídico no dia 28 de outubro de 2020 e, no

dia 29, apresentou contestação, irresignado com a decisão proferida por este
juízo, já dando indícios que não a cumpriria:
“Veja, D. Magistrada que a “resposta” pretendida visa a
ridicularização do contestante, uma vez que quer de forma
forçosa que este reconheça qualidades do candidato e se
autodeclare um “caluniador”, o que em hipótese alguma, não
se admite, ainda mais quando temos na Carta de Outubro
que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer

alguma coisa senão em virtude de lei (art.º 5º, II ) e, como já
dito acima, não trata-se de calúnia mas de um fato provado com
o andamento do processo com link na matéria”.
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3.

Ao se observar o link da matéria que Vossa Excelência determinou que

o blogueiro retirasse, sob pena de multa, percebe-se que o fato ofensivo e
caluniador ainda permanece no ar, com um título sensacionalista, que visa prejudicar a
imagem do Requerente frente ao eleitor, na disputa das Eleições de 2020:

1

4.

O Representado não só questiona, indevidamente, a decisão deste juízo,

bem como não a adere, pois mantém o título calunioso, embora tenha retirado o
corpo da matéria. Também não cumpre o decisum, quanto a determinação de
veiculação do texto de direito de resposta.
5.

O certo é que a decisão estabeleceu a aplicação de multa diária de R$

10.000,00 (dez mil reais), continua válida e o Representado não a cumpre totalmente
desde o dia 29/10/2020, perfazendo um total de 05 (cinco) dias de descumprimento.

1

Disponível em: <https://netocruz.blog.br/2020/10/19/bomba-veja-o-documento-em-que-dr-pedro-foicondenado-a-2-anos-de-prisao/>. Acesso em 02/11/2020.
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6.

Tal atitude do Representado é um claro desrespeito à autoridade

judicante e pode configurar o crime previsto no artigo 347, do Código Eleitoral:
Art. 347. Recusar alguém cumprimento ou obediência a
diligências, ordens ou instruções da Justiça Eleitoral ou opor
embaraços à sua execução: Pena - detenção de três meses a um
ano e pagamento de 10 a 20 dias-multa.
7.

Em sua contestação o Representado se fundamenta na Lei 13.888/2015,

que não trata sobre o pedido de direito de resposta em matéria eleitoral, como,
devidamente, faz o artigo 58 e seguintes, da Lei das Eleições, bem como, no mérito,
considera correta a sua postagem, mesmo após desse juízo ter avaliado o tom
calunioso emanado por ela.
8.

Portanto, o que se denota é que o Representado está a desafiar a

fundamentada decisão judicial, por sua conta e risco, pois ainda mantém sua matéria
com o título ativo e claro tom desrespeitoso, em relação ao Representante e a este
juízo.

DOS PEDIDOS:
Ante os fatos e fundamentos jurídicos expostos, requer-se:
a)

A aplicação da multa diária estabelecida na decisão de ID n.º

24138162 ao Representado, pelo não cumprimento integral da ordem judicial;
b)
completa

(corpo

Que Vossa Excelência se digne a determinar novamente a retirada
e

título)

da

matéria

caluniosa,

contida

no

link

https://netocruz.blog.br/2020/10/19/bomba-veja-o-documento-em-que-dr-pedroPágina 4 de 5
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foi-condenado-a-2-anos-de-prisao/, com a majoração da multa ou aplicação de outras
medidas constritivas, como suspensão total do blog ou condução coercitiva;
c)

O envio dos autos para o Ministério Público Federal, para a

apuração de eventual crime de desobediência, previsto no artigo 347, do Código
Eleitoral.
Termos em que pede deferimento.
São Luís/MA, 03 de novembro de 2020.

CARLOS SÉRGIO DE CARVALHO BARROS
Advogado, OAB/MA Nº 4.947
TAIANDRE PAIXÃO COSTA
Advogado, OAB/MA Nº 15.133.
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02/11/2020

BOMBA! Veja o documento em que Dr. Pedro foi condenado a 2 anos de prisão - Neto Cruz



O que você procura?

BOMBA! Veja o documento em que Dr. Pedro foi condenado a 2
anos de prisão

Comentários

Retirada por decisão judicial às 17:36 do dia 29/10/2020

0 Comentários

0 comentários

Classificar por Mais antigos

Adicione um comentário...

Plugin de comentários do Facebook

Conheça o Neto Cruz
Contador (CRC/MA 012900), Jornalista (DRT 1792/MA), Acadêmico de Direito, Membro Fundador e
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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BOMBA! Veja o documento em que Dr. Pedro foi condenado a 2 anos de prisão - Neto Cruz
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AO JUÍZO DE DIREITO DA 110ª ZONA ELEITORAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DO ESTADO DO MARANHÃO

Processo 0600243-67.2020.6.10.0110

JOSÉ RIBAMAR DA CRUZ NETO, devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe
vem a este Juízo expor e ao final requerer:
Que no afã de novamente levar este Juízo ao erro, como fez na sua infeliz e patética peça inicial,
o autor vem novamente com bazófias visando a punição estatal do representado, desta vez
afirmando que a decisão judicial não fora cumprida na sua integralidade.
Ocorre que para provar que a matéria foi tirada do ar, mantem-se o link. Trata-se apenas de um
informe técnico que o representante, do alto de sua ignorância ou má-fé desconhece.
Todavia, ao clicar no mesmo, apresenta o título com asteriscos (***) e no corpo da matéria alusão
à determinação judicial de constar que a mesma foi retirada por decisum deste Juízo.
Assim, resta dúvidas que há nos documentos acostados no ID37293485 uma grosseira
montagem com a manutenção do título da matéria por parte do representante.
Todavia, como já arguido na defesa, o representado se insurge contra o texto tosco apresentado
na exordial como resposta, que visa uma “auto-confissão” levando o mesmo a ridicularização
diante dos seus leitores o que não se permite, valendo asseverar que não trata-se de uma
desobediência, mas apenas o resguardo dos seus direitos fundamentais, ora previstos na
Constituição da República.
Isto posto, considerando que a matéria já foi retirada do ar desde 29/10/2020, assim
tempestivamente, requer seja extinto o feito sem julgamento do mérito por perda de objeto
quanto; requer a intimação do representante para apresentar resposta em conformidade com o
art.º 8º da Lei 13.188/2015; no mais, julgar a presente improcedente quanto a pagamento de
multa.
sunt enim voces in quas rogat approbatione.
Paço do Lumiar, 03 de Novembro de 2020.

EDUARDO MORAES DA CRUZ
OAB/RJ 159.095
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*** - Neto Cruz



O que você procura?

***


Comentários

Retirada por decisão judicial às 17:36 do dia 29/10/2020

0 Comentários
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Conheça o Neto Cruz
Contador (CRC/MA 012900), Jornalista (DRT 1792/MA), Acadêmico de Direito, Membro Fundador e 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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DIREITO DE RESPOSTA (12625) - Processo nº 0600243-67.2020.6.10.0110

CERTIDÃO
Certifico que o representado José de Ribamar da Cruz Neto apresentou defesa no prazo legal (ID
25076110).
Certifico também que, às 20:57 hrs de 09/11/2020, este Chefe de Cartório, verificando o
cumprimento da medida liminar, tentou consultar a postagem do Blog Neto Cruz no link
https://netocruz.blog.br/2020/10/19/bomba-veja-o-documento-em-que-dr-pedro-foi-condenado-a2-anos-de-prisao/ , não obtendo êxito, aparecendo a mensagem “Retirada por decisão judicial às
17:36 do dia 29/10/2020”, conforme arquivo em anexo.
Certifico, também, que não consegui localizar no Blog Neto Cruz o link onde foi publicado o direito
de resposta do representante.
Certifico, por fim, que os autos estão sendo encaminhados ao Ministério Público Eleitoral para
manifestação.
Morros/MA, 10 de novembro de 2020.
Helmo de Oliveira Rocha
Chefe da 110ª Zona Eleitoral
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MM. Juíza,
Segue parecer em anexo.
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MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
PROCURADORIA REGIONAL DO MARANHÃO
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA 110ª ZONA ELEITORAL

Processo n.º 0600243-67.2020.6.10.0110

MM.ª Juíza,
Cuida-se de Representação por propaganda irregular c/c pedido de
tutela de urgência e pedido de direito de resposta ajuizada pelo candidato a Prefeito de
Presidente Juscelino, Sr. Pedro Paulo Cantanheide Lemos, em face de José de Ribamar da
Cruz Neto.
Segundo relato da inicial, o Sr. José de Ribamar da Cruz Neto
divulgou em seu blog pessoal, “Blog do Neto Cruz” (https://netocruz.blog.br/), no dia
19/10/2020, uma matéria fantasiosa, a fim de prejudicar a candidatura do representante, em
que afirma que o candidato foi condenado a 02 (dois) anos de prisão por uso de documento
falso, caracterizando propaganda negativa.
O candidato requereu, em sede de tutela de urgência, que fosse
determinado ao representado a retirada imediata da notícia caluniosa e que fosse garantido o
direito de resposta, previsto no art. 58, da Lei nº 9.504/97, e por fim, a confirmação da liminar
e imposição de multa ao representado.
Foram colacionados os documentos ID 19210541, 19210540,
19210539.
O pedido liminar foi deferido, na decisão ID 24138162, por entender o
juízo que restou configurada, no caso dos autos, a propaganda negativa, determinando ao
representado a retirada imediata da postagem e garantindo o direito de resposta.

1
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MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
PROCURADORIA REGIONAL DO MARANHÃO
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA 110ª ZONA ELEITORAL

Citado, o representado José Ribamar da Cruz Neto apresentou defesa
no prazo legal, alegando, preliminarmente, a falta de interesse de agir por, supostamente, o
candidato não ter requerido diretamente ao representado o direito de resposta.
No mérito, alegou o representado que não se trata de informação
inverídica e que notícia veiculada estava fundamenta em sentença condenatória constante no
processo nº 19363-39.2008.8.10.0001, não havendo que se falar em condenação por
propaganda negativa/fake news.
O representado informou sobre a retirada da matéria, mas se mostrou
irresignado quanto aos termos da nota de resposta apresentada pelo candidato, que não foi
publicada. Juntou os documentos ID 25076128, 25076132, 25076133 e 25076140.
Consta nos autos certidão do cartório eleitoral, informando que a
notícia questionada na representação foi retirada do blog (ID 38696419).
Vieram os autos com vistas ao Ministério Público.
É o relatório.
Em detida análise dos autos, entende o Ministério Público Eleitoral
que não assiste razão ao representante, uma vez que, muito embora denote oposição
política e tenha tom de crítica ao candidato, a notícia veiculada pelo representado no “Blog do
Neto Cruz” não carrega ofensa pessoal, tampouco é inverídica, não restando caracterizada
calúnia eleitoral ou a propaganda negativa.
Constatou este Órgão Ministerial que a publicação feita pelo
representado José de Ribamar da Cruz Neto apenas relatou um fato, ainda que carregado de
duras críticas, e que, ao final da notícia, o representado incluiu um link que dá acesso à
movimentação processual dos autos nº 19363-39.2008.8.10.0001, extraído do sítio virtual do
Tribunal de Justiça do Maranhão, o que comprova a informação por ele veiculada.
Ainda, da leitura da referida movimentação processual, vê-se que o
candidato foi preso em flagrante no ano de 2008, regularmente processado e condenado pela
prática do crime descrito no art. 304, do Código Penal, e foi-lhe atribuída a reprimenda de 02
(dois) anos de reclusão, pena substituída por duas penas restritivas de direitos. Verificou-se,
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outrossim, que o referido processo foi extinto, em razão do advento da prescrição retroativa
da pretensão punitiva estatal, informação que também consta na movimentação processual
referida na notícia guerreada.
Deste modo, muito embora o representado tenha veiculado notícia
sobre um candidato a Prefeito à qual pode ser atribuída a finalidade de influenciar o
eleitorado, a legislação pátria garante ao indivíduo a liberdade de manifestação, podendo ser
restringido tal direito apenas se ofender a honra ou imagem dos candidatos ou divulgar
fatos sabidamente inverídicos, o que se entende não ser o caso dos autos.
Com efeito, com o advento da Lei 13.165/2015, o legislador eleitoral
primou pelo direito à liberdade de expressão a qualquer tempo do debate político, vedado o
anonimato (art. 36-A, V, e art. 57-D, ambos da Lei das Eleições), ao tempo em que reduziu a
abrangência do conceito de propaganda eleitoral antecipada ou extemporânea.
Nessa esteira, os §1º e §2º, do art. 27, da Resolução nº 23.610/2019,
que disciplina a forma como deve ser feita a propaganda eleitoral, garantem a livre
manifestação do eleitor, ainda que sejam feitas críticas a partidos ou candidatos, nos seguintes
termos:
“Art. 27. […] § 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.[...]”

A Lei das Eleições, em seu art. 57-D, também assevera expressamente
que “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”.
É certo que os termos da notícia veiculada pelo representado expõem
fatos que desabonam a conduta do candidato e que podem influenciar o eleitorado, mas não
há falsidade em seus termos que justifique a proibição de sua veiculação.
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Entende, assim, o Ministério Público Eleitoral que o representado não
fez publicação de postagem de matéria sabidamente inverídica, isto é, “por fato manifesta e
indiscutivelmente falso, que não depende de investigação” (TSE, Rp n. 1083-57, rel. Min.
Admar Gonzaga, j. 09.09.2014), e, portanto, não merece acolhida a pretensão do demandante.
Nesse sentido, oportuna a transcrição dos referidos julgados:
“RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL
NEGATIVA.
IMPROCEDÊNCIA.
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. OFENSA À HONRA.
NÃO CONFIGURADA. PERMISSIVO LEGAL. ART. 27, § 1º, DA
RESOLUÇÃO TSE N. 23.610/19. PSEUDÔNIMO. ART. 40, § 2º, DA
RESOLUÇÃO N. 23.610/19. DESPROVIMENTO. 1. Irresignação contra
decisão que julgou improcedente a representação por propaganda eleitoral
negativa, veiculada por perfil que utiliza pseudônimo. 2. Preliminar de
intempestividade afastada. Circunstância que pode ter induzido em erro.
2.1. Em consulta aos registros internos do processo, verifica-se o prazo de
19.10.2020 23:59:59 como data limite prevista para ciência ou
manifestação. Ademais, o procedimento para intimação das partes (mural
eletrônico) não foi observado, de forma que, em prestígio da boa-fé, o
recurso deve ser considerado tempestivo. 3. Controvérsia adstrita à análise
da existência de propaganda de cunho alegadamente negativo, veiculada
por perfil que utiliza pseudônimo. Manifestações contrárias a ideologias ou
gestões administrativas não constituem, em si mesmas, propaganda eleitoral
negativa, incluindo-se no permissivo legal do art. 27, § 1º, da Resolução
TSE n. 23.610/19. A jurisprudência desta Corte Eleitoral firmou-se no
sentido de que posicionamentos pessoais, ainda que contundentes, desde
que não importem ofensa à honra pessoal, fazem parte do jogo político.
Entendimento do TSE no mesmo sentido. 4. Utilização de pseudônimo ao
veicular manifestações. Nos termos do art. 42, § 2º, da Resolução n.
23.610/19, a ausência de identificação imediata do usuário responsável não
constitui circunstância suficiente para a quebra de sigilo de dados.
Insuficiente alegação de que o material é anônimo para promover sua
remoção. Necessidade de identificação da frase ou trecho que caracterize a
ofensa para que se promova a suspensão, resguardando-se, ao máximo
possível, o pensamento livremente expressado. 5. Alegação da existência de
vídeo alterado. A peça em questão é montagem curta e satírica de trechos de
falas do recorrente, a qual, em hipótese alguma, poderia caracterizar
distorção de fatos ou mesmo induzir eleitor em erro, de forma que também
não desborda dos limites da crítica. 6. Desprovimento.” (TRE-RS - RE:
060023858 ROSÁRIO DO SUL - RS, Relator: GUSTAVO ALBERTO
GASTAL DIEFENTHÄLER, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data de
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 29/10/2020)
“Recurso Eleitoral nº 449-92.2016.6.13.0141 Zona Eleitoral: 141ª, de
Ituiutaba. Recorrente: Coligação Ituiutaba Forte e Humana
(PMDB/PSDB/PSD/PEN/PRB/ PT do B/PDT/PR/PP). Recorrido: Luiz
Manoel Carvalho, candidato a Prefeito. Relator: Juiz Paulo Rogério
Abrantes. ACÓRDÃO Eleições 2016. Recurso. Representação. Alegação de
divulgação de propaganda eleitoral negativa realizada em rede social, com
informações inverídicas. Pedido de aplicação de multa, com base no art.
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57-D da Lei nº 9.504/97. Pedido de retirada da publicação e abstenção de
divulgação de propaganda eleitoral negativa. Improcedência do pedido.
Perda do objeto quanto ao pedido de retirada e abstenção de suposta
propaganda negativa em razão da realização do pleito. Publicação de post
em rede social. Ausência de anonimato. Impossibilidade de aplicação de
multa com base no art. 57-D da Lei nº 9.504/97. Meras críticas e questões
que decorrem do calor da disputa eleitoral não são hábeis a caracterizar
propaganda eleitoral negativa. Informações verídicas. Recurso não provido.
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo acima identificado,
ACORDAM os Juízes do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, à
unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
Relator. Belo Horizonte, 24 de janeiro de 2018. Juiz Paulo Rogério Abrantes
Relator”. (TRE-MG - RE: 44992 ITUIUTABA - MG, Relator: PAULO
ROGÉRIO DE SOUZA ABRANTES, Data de Julgamento: 24/01/2018,
Data de Publicação: DJEMG - Diário de Justiça Eletrônico-TREMG, Data
15/02/2018)

No mais, salienta-se que se deve ter um maior cuidado quando da
configuração de prática de propaganda negativa a agentes públicos, uma vez que, sendo
pessoas públicas, devem possuir maior tolerância a críticas a respeito de suas figuras e
trajetórias, ainda que seja em tom enérgico.
Ante o expostos, o Ministério Público Eleitoral opina pela
improcedência da representação.
Morros, 10 de novembro de 2020.

Érica Ellen Beckman da Silva
Promotora Eleitoral da 110ª Zonal
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CERTIDÃO
Nesta data, faço conclusos os autos à Exma. Juíza Eleitoral da 110ª ZE de Morros, Dra. Adriana
da Silva Chaves.
Morros/MA, 12 de novembro de 2020.
Helmo de Oliveira Rocha
Chefe de Cartório da 110ª ZE
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JUSTIÇA ELEITORAL
110ª ZONA ELEITORAL DE MORROS MA
DIREITO DE RESPOSTA (12625) Nº 0600243-67.2020.6.10.0110 / 110ª ZONA ELEITORAL DE MORROS MA
REQUERENTE: PEDRO PAULO CANTANHEIDE LEMOS
Advogados do(a) REQUERENTE: CARLOS SERGIO DE CARVALHO BARROS - MA4947-A, TAIANDRE PAIXAO
COSTA - MA15133
REQUERIDO: JOSE DE RIBAMAR DA CRUZ NETO
Advogado do(a) REQUERIDO: EDUARDO MORAES DA CRUZ - RJ159095

SENTENÇA
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, qualificados na inicial.
Na inicial, o representante afirma que em 19 de outubro de 2020, o representado, que seria blogueiro contrário à sua
candidatura, “divulgou matéria com o único fim de prejudicar a sua imagem frente ao eleitorado, almejando assim
desequilibrar a disputa para o pleito que se avizinha”, ao veicular uma condenação que não existe, em “nítida a intenção
do blogueiro em caluniar”.
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 seja retirado do ar a postagem

https://netocruz.blog.br/2020/10/19/bomba-veja-o-documento-em-que-dr-pedro-foi-condenado-a2-anos-de-prisao/ , sob pena de multa diária, bem como para, em até 48h, após a notificação, veiculem a resposta
do ofendido”.
No ID 24138162 foi proferida decisão concedendo a tutela de urgência e determinando a exclusão da matéria divulgada
no referido blog.
No ID 38696419 consta certidão informando a retirada da matéria.
Citado, o representado apresentou contestação por meio da petição de ID 25076110, alegando, preliminarmente, a falta
de interesse de agir por, supostamente, o candidato não ter requerido diretamente ao representado o direito de
resposta. No mérito, alegou o representado que não se trata de informação inverídica e que notícia veiculada estava
fundamenta em sentença condenatória constante no processo nº 19363-39.2008.8.10.0001, não havendo que se falar
em condenação por propaganda negativa.
Instada a se manifestar, a ilustre Promotora de Justiça opinou pela improcedência da representação por ter constatado a
veracidade da matéria publicada, demonstrando que, de fato, houve condenação criminar em desfavor do representante
(ID 38870782).
É o sucinto relato. Decido.
Inicialmente ressalto que considerando as provas acostadas aos autos, o processo encontra-se devidamente instruído
para um juízo de valor, não necessitando de dilação probatória, inclusive as partes nada requereram nesse sentido,
motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil/2015.
Preliminarmente, o representado arguiu a falta de interesse de agir, ao argumento de que não houve pedido prévio do
representante diretamente ao responsável pelo blog para a retirada da matéria.
Contudo, não há previsão legal que determine tal postura ao representante. Aliado a isso, o interesse de agir é o
elemento material do direito de ação e consiste no interesse de obter o provimento demandado, neste contexto o
representante demonstrou a necessidade e a utilidade de utilizar-se da via judicial para a resolução da celeuma.
Ademais, pelo princípio constitucional do acesso à Justiça, é desnecessário o procedimento administrativo para que o
interessado pleiteie judicialmente o que entende ser de seu direito.
Quanto ao mérito, apesar de em um exame prefacial dos documentos acostados na inicial demonstrassem que o
conteúdo da matéria veiculada era inverídica e ultrapassava a mera função informativa e de liberdade de expressão,
com o esclarecimento prestado pelo representado na contestação, foi possível entender a dinâmica dos fatos e
veracidade da notícia veiculada.
Assim, colaciono relevante trecho do parecer ministerial:

“Constatou este Órgão Ministerial que a publicação feita pelo representado José de Ribamar
da Cruz Neto apenas relatou um fato, ainda que carregado de duras críticas, e que, ao final
da notícia, o representado incluiu um link que dá acesso à movimentação processual dos
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autos nº 19363-39.2008.8.10.0001, extraído do sítio virtual do Tribunal de Justiça do
Maranhão, o que comprova a informação por ele veiculada. Ainda, da leitura da referida
movimentação processual, vê-se que o candidato foi preso em flagrante no ano de 2008,
regularmente processado e condenado pela prática do crime descrito no art. 304, do Código
Penal, e foi-lhe atribuída a reprimenda de 02 (dois) anos de reclusão, pena substituída por
duas penas restritivas de direitos. Verificou-se, outrossim, que o referido processo foi extinto,
em razão do advento da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, informação que
também consta na movimentação processual referida na notícia guerreada. Deste modo,
muito embora o representado tenha veiculado notícia sobre um candidato a Prefeito à qual
pode ser atribuída a finalidade de influenciar o eleitorado, a legislação pátria garante ao
indivíduo a liberdade de manifestação, podendo ser restringido tal direito apenas se ofender
a honra ou imagem dos candidatos ou divulgar fatos sabidamente inverídicos, o que se
entende não ser o caso dos autos”.
Neste contexto, esclarecido o fato e comprovada a existência de uma condenação criminal em desfavor do
representante, que não cumpriu pena em razão da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal (demora do
Estado em processar o feito), é de rigor a improcedência da presente representação.
Pelo exposto, REVOGO a tutela de urgência concedida e, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgo
IMPROCEDENTE a presente representação.
Ciência ao Ministério Público.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Morros/MA, 14 de janeiro de 2021.

ADRIANA DA SILVA CHAVES
JUÍZA ELEITORAL DA 110ª ZONA ELEITORAL DE MORROS MA
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