
05/02/2021

Número: 0600243-67.2020.6.10.0110 
 

Classe: DIREITO DE RESPOSTA 

 Órgão julgador: 110ª ZONA ELEITORAL DE MORROS MA 

 Última distribuição : 21/10/2020 

 Valor da causa: R$ 0,00 

 Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet 
 Segredo de justiça? NÃO 

 Justiça gratuita? NÃO 

 Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
 

Justiça Eleitoral
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes Procurador/Terceiro vinculado

PEDRO PAULO CANTANHEIDE LEMOS (REQUERENTE) CARLOS SERGIO DE CARVALHO BARROS (ADVOGADO)

TAIANDRE PAIXAO COSTA (ADVOGADO)

JOSE DE RIBAMAR DA CRUZ NETO (REQUERIDO) EDUARDO MORAES DA CRUZ (ADVOGADO)

PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MARANHÃO

(FISCAL DA LEI)

Documentos

Id. Data da
Assinatura

Documento Tipo

71561
045

14/01/2021 11:36 Sentença Sentença



 

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.
3 5 ,  §  5 º ,  d a  L e i  9 . 5 0 4 / 1 9 9 7 ,  p a r a  q u e  s e j a  r e t i r a d o  d o  a r  a  p o s t a g e m

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, 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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