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Renato Coêlho Cunha, advogado

Eu sou Renato Coêlho Cunha, sou advogado militante na cidade de Zé Doca, tenho 44 anos e não respondo a
nenhum processo e nem inquérito policial em quaisquer varas judicias ou delegacias do País. Por isso acho que
você errou na sua postagem e deve corrigir.

Sou de uma família de muitos irmãos e entre eles Clésio Coêlho Cunha. Durante o ano de 2016, meu irmão veio
três vezes a Zé Doca: no ano novo, no Carnaval e no dia 17 de setembro, dias antes das eleições, mas por causa
do aniversário de 81 anos do nosso pai dia 16, portanto estranhei sua postagem quando disse que meu irmão
usou toga pra inibir vereadores e até colegas da magistratura, por conta de eleições em Zé Doca.

Meu irmão nutre uma amizade muito forte com o Professor José Ferreira Costa, ex-reitor do IFMA e que foi
candidato apoiado por mim para prefeito de Zé Doca. Antes fui pré-candidato pelo PRB e desisti pra apoiar o Zé
Costa do PT, pois esse era o anseio de toda nossa família.

Clésio não tem nenhum inimigo entre juízes, bem como não mantém amizade com juízes e promotores de Zé
Doca, portanto não pode ser beneficiado por eles, nem muito menos ser protegido por eles em qualquer assunto.
A última vez que meu irmão entrou no fórum para falar com um juiz aqui em Zé Doca faz mais de 05 anos,
quando, de férias, veio visitar um casal de juízes amigos dele. Nunca mais esteve em gabinetes de juízes. Meu
irmão não sabe quem são os promotores de Zé Doca. Nunca sequer cumprimentou qualquer uma delas e não
mantém com elas nenhuma relação de amizade ou de inimizade. A não ser relação de respeito.

Meu irmão é estudioso e conhecido como protetor dos direitos das minorias e trata todos com igualdade. Assim
ele é conhecido no Fórum de São Luís, como por onde passou. E aqui em Zé Doca só tem amizade com pessoas
muito humildes, por isso estranho também você afirmar que meu irmão é amigo de Dr. Alberto, ex-prefeito
daqui. Meu irmão nunca foi amigo do Dr.Alberto, e acho difícil que seja um dia. Clésio Coelho Cunha é uma
pessoa muito humilde, mas muito corajoso. Não tem medo de nada e nem de ninguém assim como eu, por isso
se o Josimar do Maranhãozinho vai nos intimidar com suas arbitrariedades está muito por fora da realidade,
pois não sou covarde, mas odeio mentiras, como essas que inadvertidamente você publicou, ao acreditar em
fontes falsas.

Quanto ao assunto do Paulo Marinho de Caxias, todo Maranhão já conhece os motivos, inclusive a Corregedoria
do Tribunal de Justiça, portanto não vou falar sobre isso.

Nós acreditamos na Justiça. Não debochamos da Justiça. A Juíza Leoneide Amorim suspendeu a obra e nós



paramos na mesma hora. Enquanto isso o Josimar, que hoje é o Rei da BR 316, desmoralizou a Justiça e a
Ordem da Juíza, e determinou que os tratores passassem cima de uma construção toda legalizada e que só
cabia à Justiça dizer, no final do processo, quem tinha razão: se minha família ou se o Deputado.

Mas mesmo assim, nós ainda acreditamos na Justiça. Acreditamos que "ainda há juízes em Berlim", e que a
Justiça será feita.

Quanto às postagens publicadas contra mim no seu Blog, tenho certeza que você também foi ludibriado por
alguma fonte de má-fé, mas saiba que nunca fui preso, nem processado. Não tenho sequer um inquérito contra
mim, quanto mais um processo. Não sou amigo de juízes e nem de promotores, e os trato cordialmente,
portanto não tenho proteção de ninguém do judiciário pra nenhum suposto crime meu.

Forte Abraço. Cordialmente

Renato Coelho Cunha

Advogado OAB 10.445

Entenda o caso...●

O post Direito de Resposta apareceu primeiro em Blog do Minard.

http://www.ma10.com.br/minard/2017/01/duelo-de-gigantes-ministerio-publico-x-juiz/
http://www.ma10.com.br/minard/2017/01/direito-de-resposta/
http://www.ma10.com.br/minard
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Abaixo, um texto do juiz Clésio Coelho Cunha, explicitando uma disputa existente entre a família dele e a do
deputado estadual Josimar de Maranhãozinho (PR), em Zé Doca.

O magistrado acusa a Prefeitura da cidade, atualmente administrada pela irmã do parlamentar, Josinha Cunha
(PR), de derrubar uma construção no terreno de propriedade de sua família há mais de 26 anos.

Clésio acredita que trata-se de vingança política, já que o terreno está regularizado desde o ano passado.

Leia abaixo.

Minha família tem a posse de um terreno urbano em Zé Doca há 26 anos. Está registrado em nome da minha
filha Letícia no Cartório de Registro Imobiliário de Zé Doca. Foi regularizado na prefeitura esse ano de 2016.
Tem Alvará de Construção dado pela prefeitura.

O [deputado] Josimar [de Maranhãozinho] se tornou inimigo da minha família por causa da eleição municipal
quando meu irmão, o Advogado Renato Coelho Cunha, que era candidato do PRB desistiu da candidatura pra
apoiar Zé Costa do PT, por ordem minha.

Zé Costa não gastou nem o mínimo determinado pela Justiça Eleitoral e teve 10.800 votos. A Sra Josinha Cunha,
irmã do Deputado Josimar Cunha, que se autodenomina "Moral da BR 316" gastou no mínimo 10 milhões pra
obter 12.800 votos e ganhar a eleição.

Meu irmão que é advogado subscreveu contra a eleição dela uma AIJE - Ação de Investigação Judicial Eleitoral,
uma AIME - Ação de Impugnação de Mandato Eletivo e uma representação com base no art. 30-A da lei nº
9.504, por isso ele se irritou ainda mais contra minha família.

Há mais ou menos uns 20 dias atrás ele me mandou um recado, por dois advogados aqui de São Luis, que
quando a irmã dele assumisse a prefeitura a primeira coisa que ele faria seria mandar derrubar a Construção
do Projeto Zé Doca Cultural, que está sendo erguida no terreno.

Josimar escolheu minha família como inimiga dele. Todo tirano precisa de inimigos, mas a nossa família não tem
e não aceita inimigos.

Somos filhos da Professora Isabel Coêlho Cunha, uma negra pobre que foi uma professora renomada em Zé
Doca, e que empresta o nome dela ao Fórum Eleitoral Professora Isabel Coelho Cunha da 0096ª Zona. A nossa



fama é de pessoas estudiosas e que venceram a pobreza com a força do saber. Não temos fama de pistoleiros e
nem andamos com jagunços. Só podemos esperar a ação da justiça, de mais ninguém.

O Depurado Josimar anda sempre acompanhado de vários pistoleiros armados de Pistolas 0.45 e 0.40, que têm
a retaguarda bem vigiada por vários policias militares reformados, entre eles o Subtenente Fonseca e o cabo
Lourenço.

O que ele mandou fazer foi um ato de vingança? vingança.

O pior de tudo é que tem uma ação judicial na Comarca de Zé Doca com uma liminar suspendendo a construção
da obra enquanto se julgava o mérito da demanda, mas ele que é o novo Rei de Zé Doca, não tá nem aí pra
Justiça!

Ele manda e pronto!

A Justiça ainda estava se manifestando e ele tomou o lugar da Juíza!

Por Clésio Coelho, Juiz


