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Justiça eleitoral

TRE/SP suspende persecução criminal
contra diretor do Google

O pedido de detenção feito pelo juiz eleitoral Sylvio Ribeiro de Souza Neto, de Ribeirão

Preto/SP, por desobediência a uma ordem judicial.

Da Redação
segunda-feira, 1 de outubro de 2012
Atualizado às 07:55

O desembargador Antônio Carlos Mathias Coltro, do TRE/SP, concedeu liminar em HC
para suspender persecução criminal contra o diretor financeiro do Google no Brasil,
Edmundo Luiz Pinto Balthazar.

No último dia 28, o juiz eleitoral Sylvio Ribeiro de Souza Neto, de Ribeirão Preto/SP,
determinou que a PF encaminhasse Edmundo à delegacia para que fosse lavrado um
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termo circunstanciado. Isso porque o Google não retirou do blog do jornalista Márcio
Francisco seis textos considerados ofensivos à prefeita de Ribeirão Dárcy Vera,
descumprindo decisão judicial. Caso Edmundo não assumisse o compromisso de
comparecer oportunamente no juízo competente, o auto de prisão em flagrante delito
deveria ser lavrado.

O HC preventivo concedido pelo desembargador Mathias Coltro ocorreu um dia após
ele ter negado pedido de liminar em MS no mesmo processo. Ao indeferir a liminar, o
desembargador afirma que "para a manutenção das liberdades é que são necessárias
medidas de contenção de abusos e excessos". Coltro afirmou ainda que a sanção é
decorrente de descumprimento da decisão do juiz, e não pelos textos publicados.

Já ao conceder HC o magistrado entender "plausibilidade do direito invocado,
evidenciado pela relevância jurídica da pretensão deduzida pelos impetrantes e, por
outro lado, o periculum in mora, consistente na iminente hipótese de deflagração da
persecução criminal em desfavor do paciente".

Neste caso, atuam pelo diretor do Google os advogados Leonardo Sica e Bruno

Macellaro, do escritório Sica, Tangerino, Quito Advogados , e pela prefeita Dárcy Vera
o advogado Paulo Sá Elias, Rodrigo Octávio de Lima Carvalho e Rodrigo Tyudi

Ozawa Koroishi, do escritório Opice Blum, Bruno, Abrusio e Vainzof Advogados

Associados.

Processo: 62755.2012.626.0000
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Justiça eleitoral

Revogada ordem de prisão contra diretor do
Google

A prisão do diretor foi determinada com a alegação de desobediência.

Da Redação
terça-feira, 18 de setembro de 2012
Atualizado às 14:37

O juiz eleitoral Miguel De Britto Lyra Filho, do TRE/PB, concedeu liminar em HC para
revogar ordem de prisão contra o diretor financeiro do Google Brasil, Edmundo Luiz
Pinto Balthazar.

Na semana passada, a prisão do diretor foi determinada com a alegação de
desobediência, uma vez que o Google não teria cumprido ordem judicial para remover
do YouTube um vídeo que ridicularizaria um dos candidatos à Prefeitura da cidade de
Campina Grande, Romero Rodrigues (PSDB).

Segundo o magistrado, o Google não é autor intelectual do vídeo, não postou tal
arquivo e, em razão disto, "não pode responder penalmente por tal veiculação".

De acordo com a decisão, a autoridade judicial deve apenas buscar com o Google,
com o ordenamento jurídico correto, para obter a quebra de sigilo de correspondência,
identificar o usuário e fornecer o IP.

O HC foi impetrado pelo escritório Sica, Tangerino, Quito Advogados .

 

Confira a íntegra da decisão.

______ 
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