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ZONA ELEITORAL DO ESTADO DE MATO GROSSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Ciciani Janaina de Abreu Pereira de Re-

zende de Queiroz, já qualificada nos autos epigrafados, através 

de seu advogado que a esta subscreve, vem ante a augusta presença 

de Vossa Excelência, tempestivamente, apresentar a presente  

 

CONTESTAÇÃO 

 

   A representação eleitoral proposta pela COLIGAÇÃO 

GUARANTÃ NÃO PODE PARAR, pelas meridianas razões fáticas e ju-

rídicas aduzidas a seguir: 

 

Breve Resumo Fático 

 

   Alega a representante, que a representada difun-

diu notícias inverídicas no grupo de WHATSAPP, difundindo in-

formações inverídicas, ao ter acusado o candidato da represen-

tante de “TER PRATICADO CRIME DE ESTELIONATO E AFIRMAR QUE O 

MESMO É RÉU NOVAMENTE PELO MESMO CRIME”. 
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   Afirma, que a mesma, agindo assim, está divul-

gando fake News, propagando notícia falsa. 

 

   Portanto, o cerne principal da presente demanda, 

é a suposta calunia apontada pela Representante. 

 

Da Liminar Deferida 

 

   Importante frisar, que a Representada não possui 

meios para cumprir a liminar deferida, tendo em vista, que as 

mensagens foram postadas em um grupo de Whatsapp, e o prazo para 

“APAGAR PARA TODOS”, é de apenas uma hora após a postagem, ve-

jamos: 

Como apagar mensagens 

É possível apagar mensagens somente para você ou 

solicitar que as mensagens sejam apagadas para 

todos. 

 

Apagar mensagens para todos 

Apagar mensagens para todos possibilita apagar 

mensagens específicas enviadas para uma conversa 

individual ou em grupo. Essa ação é útil prin-

cipalmente se você envia uma mensagem para a 

conversa errada ou se há um erro na sua mensagem. 

 

As mensagens que forem apagadas para todos serão 

substituídas por: 

 

"Essa mensagem foi apagada" 

 

Para apagar mensagens para todos: 

 

No WhatsApp, abra a conversa com a mensagem que 

você deseja apagar. 

Pressione a mensagem. Se preferir, selecione 

mais mensagens para apagar várias mensagens de 

uma vez. 

Toque em Apagar > Apagar para todos. 
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Observações: 

 

-Para que as mensagens sejam efetivamente apa-

gadas para todos, você e o destinatário precisam 

estar usando a versão mais recente do WhatsApp. 

 

-Destinatários que usam o WhatsApp para iOS po-

dem manter os arquivos de mídia enviados por você 

salvos em Fotos mesmo após a mensagem ser apagada 

da conversa do WhatsApp. 

 

-Os destinatários poderão ver sua mensagem antes 

que ela seja apagada ou caso não seja possível 

apagá-la. 

 

-Você não receberá uma notificação caso não seja 

possível apagar sua mensagem para todos. 

 

Você terá cerca de uma hora 

após enviar uma mensagem para 

solicitar Apagar para todos. 

https://faq.whatsapp.com/android/chats/how-to-

delete-messages/?lang=pt_br 

 

   Desta forma, deve ser oficiado ao Whatsapp, para 

o efetivo cumprimento da medida liminar deferida, tendo em vista, 

que a Representada, por mais que deseje cumprir a decisão liminar 

proferida nos autos, não possui meios de fazê-lo, forma diferente 

ocorreria se houvesse uma publicação em facebook, onde ali sim 

seria possível a qualquer tempo se apagar a mensagem. 

 

Da Exceção da Verdade 

 

   Importante dizer, que o foco principal da pre-

sente demanda, é o suposto crime de calúnia, ao afirmar a Re-

presentada, que o candidato, já foi condenado por estelionato no 

Paraná, e é réu novamente pelo mesmo crime. 

https://faq.whatsapp.com/android/chats/how-to-delete-messages/?lang=pt_br
https://faq.whatsapp.com/android/chats/how-to-delete-messages/?lang=pt_br
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   O Código Eleitoral, em seu artigo 325, assim nos 

ensina: 

 

Art. 324. Caluniar alguém, na propaganda elei-

toral, ou visando fins de propaganda, imputando-

lhe falsamente fato definido como crime: 

 

Pena – detenção de seis meses a dois anos e 

pagamento de 10 a 40 dias-multa. 

 

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem, sabendo falsa 

a imputação, a propala ou divulga. 

 

§ 2º A prova da verdade do fato 

imputado exclui o crime, mas não é ad-

mitida: 

 

I – se, constituindo o fato imputado crime de 

ação privada, o ofendido, não foi condenado por 

sentença irrecorrível; 

 

II – se o fato é imputado ao presidente da Re-

pública ou chefe de governo estrangeiro; 

 

III – se do crime imputado, embora de ação pú-

blica, o ofendido foi absolvido por sentença ir-

recorrível. 

 

Ac.-TSE, de 21.2.2019, no AgR-REspe nº 22484: o 

crime de calúnia eleitoral exige a imputação a 

alguém de fato determinado definido como crime, 

não sendo suficientes alegações genéricas, ainda 

que atinjam a honra do destinatário. 

 

   Desta forma, a liberdade de expressão prevista na 

Constituição Federal é regra máxima, sendo vedado o anonimato, 

que não é o caso, e sendo vedada, quando a sua conduta tipificar 

o cometimento de algum ilícito, o que demonstraremos a seguir, 
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que não é o caso em comento, e que este juízo, foi levado a erro, 

certamente com fins eleitorais, para esconder do eleitor, ou 

deturpar a informação, do histórico criminal do candidato. 

 

- DA CONDENAÇÃO POR ESTELIONATO NO ESTADO DO PARANÁ 

 

   Conforme podemos observar pela anexa certidão 

emitida pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ, foi pu-

blicado acórdão condenatório, pelo crime de estelionato, come-

tido por ÉRICO STEVAN GONÇALVES, em 01/08/2008, acórdão que con-

forme informação da certidão, já transitou em julgado, o que 

levaria inclusive a inelegibilidade do candidato por 08 (oito) 

anos, com base na Lei da Ficha Limpa, o que leva a lógica con-

clusão, que o candidato era inelegível no pleito eleitoral de 

2016, situação esta não aventada por nenhuma das coligações ad-

versárias da época, e que se alegada, certamente teria levado ao 

indeferimento do registro do candidato naquele pleito. 

 

   Ocorre Excelência, que não pode o candidato, va-

ler-se do Poder Judiciário para cercear a liberdade de expressão, 

pois nenhum crime está sendo cometido, ao se divulgar a infor-

mação do cometimento do crime de estelionato, fato público e 

notório, e comprovado pela certidão em anexo. 

 

- DO NOVO PROCESSO QUE O CANDIDATO É RÉU 

 

   Na verdade, quanto a tal afirmação, houve uma 

falha técnica no termo usado pela Representada, que ao invés de 

dizer que o candidato ÉRICO é investigado pelo mesmo crime, 

através do processo 000824-97.2019.8.11.0087, acabou afirmando 

que o mesmo é réu, um erro comum de quem não atua na seara 

criminal. 
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   Mas mais uma vez, comprova-se através da exceção 

da verdade, que o candidato realmente responde a procedimento 

investigatório pelo mesmo crime pelo qual já foi condenado. 

 

Do uso político da presente  

representação – Litigância de Má Fé 

 

   Não pode o representado bater a porta desta Jus-

tiça Especializada, alterando a verdade dos fatos, o que carac-

teriza a má-fé. 

 

   O artigo 80 do CPC é claro: 

 

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele 

que: 

 

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto 

expresso de lei ou fato incontroverso; 

 

II - alterar a verdade dos fatos; 

 

III - usar do processo para conseguir 

objetivo ilegal; 

 

IV - opuser resistência injustificada ao anda-

mento do processo; 

 

V - proceder de modo temerário em qualquer in-

cidente ou ato do processo; 

 

VI - provocar incidente manifestamente infun-

dado; 

 

VII - interpuser recurso com intuito manifesta-

mente protelatório. 
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   Conforme podemos observar, a Representante afirma 

que a Representada esta cometendo crime de calunia, ao trazer a 

publico informações públicas sobre a condenação do candidato da 

representada, bem como ao trazer a público, informações publicas 

sobre a investigação sobre novo crime de estelionato. 

 

   O que pode se concluir pela leitura da exordial, 

a mesma que levou este magistrado ao erro, é que o candidato não 

teria condenação pelo crime de estelionato, e sobre ele não paira 

nenhuma nova investigação, MENTIRA EXCELÊNCIA, mentira esta que 

caracteriza a litigância de má-fé! 

 

   A decisão judicial está sendo usada politica-

mente, inclusive em meios de comunicação, vejamos: 

 

http://www.roteironoticias.com.br/2020/11/justica-determina-

remocao-de-comentario.html 

 

   Assim sendo, devem ser aplicadas as sanções pela 

litigância de má-fé da Representante. 

 

Do Pedido 

 

   Ante todo o exposto, requer a Vossa Excelência: 

 

   a) que seja revogada a liminar proferida nos au-

tos; 

 

   b) caso não seja revogada a liminar, seja oficiado 

ao Whatsapp para que apague as mensagens, por total impossibi-

lidade técnica da Representada; 

  

http://www.roteironoticias.com.br/2020/11/justica-determina-remocao-de-comentario.html
http://www.roteironoticias.com.br/2020/11/justica-determina-remocao-de-comentario.html
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   c) no mérito seja julgada totalmente improcedente 

a presente demanda, tendo em vista a exceção da verdade prevista 

no parágrafo 2º do Artigo 324 do Código Eleitoral. 

 

   d) seja a Representante condenada às sanções da 

litigância de má-fé. 

 

   Tudo isto, por serem medidas imprescindíveis para 

a obtenção da mais lídima JUSTIÇA! 

 

   Nestes Termos, 

   Requer Deferimento. 

 

Guarantã do Norte, 14 de novembro de 2020. 

 

 

Dr. Marcus Augusto Giraldi Macedo 
ADVOGADO – OAB/MT 13.563 


