NOTA DE ESCLARECIMENTO
GENILDO VASCONCELOS CUNHA JÚNIOR, brasileiro, casado,
advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil/PB, sob o
n 24.343, e o meu sogro, SENHOR BENEDITO FERNANDES
DIAS, brasileiro, casado, IDOSO 64 ANOS, vem esclarecer as
FAKE NEWS, vinculadas aos seus nomes espalhadas nas redes
sociais.
Todas as providências cabíveis estão sendo tomadas diante da
justiça para que seja comprovada toda a boa fé do Sr. Genildo e
do Sr. Benedito Fernandes na transação financeira a qual, foi
feita diretamente com uma senhora chamada Lucianne Saldanha
Gomes Alves, onde esta, após ter acertado o valor de forma
presencial, e ter juntamente com o seu esposo entregue a posse
do veículo desde a primeira vistoria, a cautelar, desapareceu do
Banco do Brasil ( agência 3165 - Bairro Bessa) LOGO APÓS A
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA PARA A CONTA QUE A MESMA
APRESENTOU!
O seu esposo, Sr Francisco Vicente entou no carro junto com os
senhores Genildo e Benedito, informando que a Sra. Lucianne
iria apenas no apartamento pegar a chave reserva e nos orientou
para seguirmos até o Cartório Decarlinto – Serviço Notarial
localizado também no Bairro Bessa, para que fosse aberta a firma
do Sr. Genildo e entregue em mãos dos vendedores, o valor de R$
25.000,00, para totalizar o valor de R$ 110.000,00 (cento e dez
mil), valor final acordado para venda do veículo, após descontos
dos valores de multas (R$ 2.820,00), (chave reserva que Segundo

a Sra. Lucianne estava quebrada – Valor estipulado em R$
1.000,00); Serviços de concerto de bancos no valor de R$
1.200,00.
Que logo após o Sr. Genildo perguntar já no Cartório sobre a Sra
Lucianne, o Sr. Francisco com argumentos vazios, tentou se
passar por vítima de um golpe, alegando que o dinheiro da conta
que a sua esposa apresentou na agência bancária para que fosse
efetuado os depósitos de parte do valor, teria caído na conta
apresentada a ela pelo senhor Josmar, aquele que apresentou o
anúncio do veículo na OLX, mas ele não havia transferido para a
Sra Lucianne.
Momento em quê, o Sr. Genildo, juntamente com o seu Sogro
disseram que fizeram negócio com o Sr. Francisco e com a Sra.
Lucianne, e pediram a restituição do valor ou a entrega do recibo
do veículo, visto que tratou de valores e de conta de depósito,
diretamente com a Sra. Lucianne e com o esposo desta.
Ao se dirigirem ao prédio ao qual a Sra Lucianne apresentou
como sua residência, surgiu no local um Sr. Chamado LUIZ
GOMES JÚNIOR, que se apresentou como advogado, porém, ele
não possui registro na Ordem dos advogados do Brasil. Este,
passou a discutir com o Sr. Genildo e com o Sr. Benedito, os
mandando para a delegacia, afirmando que os mesmos haviam
caído no golpe da Olx e alegou que a sua família não teria nada
a ver com isto. INDIGNADOS, o Sr. Genildo e o Sr. Benedito,
pediram a imediata restituição de valores ou o recibo do veículo,
momento em que, informaram que levariam o veículo até que
tudo se resolvesse.

Neste momento, ao se dirigirem para o veículo, o Sr. Luiz Gomes
Júnior, passou a empurrá-los pedindo as CHAVES DO VEÍCULO.
Ato contínuo, após segurar no pescoço do Sr. Genildo para
agredí-lo, o Sr, Benedito Fernandes, em legítima defesa de
terceiro, jogou

uma pedra no Sr. Luiz

Gomes

e este,

COVARDEMENTE agrediu imediatamente o Sr. Benedito de 64
anos de idade.
• Por sorte, pessoas que presenciaram toda a discussão,
conseguiram conter este Sr. Luiz Gomes que tem um porte
alto e idade de mais ou menos 35 anos. Ato conínuo, o Sr.
Genildo e o Sr. Benedito entrou no veículo e o Sr. Luiz
Gomes Júnior deferiu vários golpes no vidro do carro para
atingir o Sr. Genildo. Desesperados, e por medo de sofrerem
algum perigo de vida, saíram do local com o veículo e se
dirigiram até a cidade de Esperança, chegando na cidade
por volta das 23 horas, momento em que, imediatamente
certificaram a ocorrência na Delegacia Civil da cidade de
Esperança.
No sábado, o Sr. Genildo e o Sr. Fernando tomou conhecimento
de fake news espalhadas pela Sra. Lucianne e seu esposo, Sr.
Francisco, pelo Sr. Luiz Gomes Júnior, e por uma médica Sra.
LUNNARA SALDANHA.
A Sra Lunnara Saldanha, por ser médica e esposa do ex-prefeito
de Piloezinhos, pela influência que possui, ESPALHOU FAKE
NEWS alegando que o seu carro havia sido roubado por um
advogado e por um comerciante da cidade de Remígio/PB,
tentando denegrir a imagem dos dois cidadãos de bem.

PORÉM, o carro SEQUER está em seu nome, na verdade, o
documento do veículo consta o nome da SRA. MARIA BEZERRA
SALDANHA, provavel membro da família, porém, sem tanta
influência quanto a MÉDICA ESPOSA DE UM EX PREFEITO.
ESTA É A VERDADE DOS FATOS!
Na segunda feira, 22/11/2021, o Sr. Genildo, o Sr. Benedito,
juntamente com os advogados Dra Erika Dias, Dr. Vinícius José
Carneiro Barreto e Dr. João Luís de França Neto, compareceram
na Segunda Delegacia Distrital de João Pessoa e apresentaram
os fatos e Peticionaram a abertura de um Inquérito Criminal por
suposto estelionato em desfavor dos envolvidos.
Ainda na Segunda Feira, ingressaram com uma Ação Cível de
Obrigação de Fazer, para entrega do Recibo do Veículo ou a
devolução do numerário transferido para a conta apresentada
pela Sra Lucianne.
Liminarmente, apresentaram pedido para Depósito Judicial do
Veículo, até que seja resolvido o presente caso.
Merece

considerar

que,

diante

das

notícias

precipitadas e em discordância com a verdade dos fatos, o Sr.
Genildo e o Sr. Benedito, que possuem UMA VIDA TOTALMENTE
ÍNTEGRA, sem nunca ter possuído nenhuma mácula em seu
histórico

de

vida

tiveram

os

seus

nomes

divulgados

maquiavelicamente e providências jurídicas serão tomadas!

TODAS AS FAKE NEWS espalhadas pelos envolvidos, serão
objeto de RETRATAÇÃO.

TODAS AS FAKE NEWS espalhadas pelos envolvidos, serão
objeto de Ação de Indenização por Danos Morais.
TODAS AS FAKE NEWS compartilhadas por terceiros, através de
suas redes sociais, serão objeto de ação judicial e serão
indiciados por propagação de FAKE NEWS e responderão por
CRIME CONTRA A HONRA.
TODAS AS FAKE NEWS espalhadas por blogs, serão objeto de
DIREITO DE RESPOSTA.
Ao tomar conhecimento das medidas judiciais, os envolvidos
retiraram dos seus perfis a divulgação das fake news, PORÉM,
TODOS

OS

PRINTS

FORAM

TIRADOS

E

SERÃO

APRESENTADOS PERANTE A NOBRE JUSTIÇA!
Esclarece que o Sr. Genildo e o Sr. Benedito, são
pessoas de REPUTAÇÃO ILIBADA, PESSOAS DE CARÁTER E DE
UMA VIDA ÍNTEGRA! Quem os conhecem sabem o quanto são
cidadãos de bem e que nunca cometeriam uma barbaridade
dessas, ao qual, foi imputada em seu desfavor.
O Sr. Genildo é um advogado que sempre honrou
honestamente com todos os seus clientes, os tratando com zelo,
transparência e fidelidade patronal, sendo o pai, esposo, filho e
profissional exemplar.
O Sr. Benedito, possui uma vida limpa perante
toda a sociedade, sendo homem íntegro, correto e de princípios,
um esposo, um filho, um avô e um comerciante exemplar.
Com estas medidas judiciais, e com a presente Nota de
Esclarecimento, o Sr. Genildo e o Sr. Benedito, espera reparar

minimamente a sua honra, reputação, imagem pessoal e sanar
impactos sobre a carreira profissional, todas dimensões lesadas
por notícias que não condizem com a realidade.
Por fim, segue agradecimento, a todos os nossos familiares, a
todos os nossos amigos que encaminharam MENSAGENS
SOLIDÁRIAS

E

CALUNIOSAS

AO

DE

REVOLTA

NOSSO

PELAS

RESPEITO,

DIVULGAÇÕES

NOSSO

OBRIGADO. A Justiça será feita!!
Remígio/PB, 23 de novembro de 2021.
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