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DOUTO JUÍZO ELEITORAL DA 41ª ZONA ELEITORAL DO 

MUNICÍPIO DE ESPERANTINA - PIAUÍ 

 
 
 
 

 
 

COLIGAÇÃO “ESPERANTINA ACIMA DE TUDO”, 

coligação partidária formada pelos partidos MOVIMENTO DEMOCRÁTICO 

BRASILEIRO (MDB), PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (PTB) e 

PROGRESSISTAS (PP), inscritos no CNPJ, respectivamente, sob nº 

41.279.522/0001-51, 15.713.681/0001-02 e 15.797.648/0001-08, 

representada por ANTÔNIO JOSÉ ALENCAR DE OLIVEIRA, nos moldes do 

artigo 5º, inciso I, da resolução TSE nº 23.609/2019, inscrito no CPF nº 

305.742.773-15, RG nº 799.760, SSP-PI, telefone (86) 99934-4595, residente 

e domiciliado à Rua Francisco Fortes, nº 184, Chapadinha Sul, CEP nº 64.180-

000, vem à presença de Vossa Excelência,  por seu advogado subscritor, com 

fundamento nos artigos 57-A e seguintes da Lei nº 9.504/97, Res. TSE nº 

23.610/2019 e Res. TSE nº 23.609/2019, propor a presente: 

 
REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA C/C 

TUTELA DE URGÊNCIA 

 
 
 

Em face de FACEBOOK SERVIÇOS ON LINE DO BRASIL LTDA., inscrita 

no CNPJ sob o nº 13.347.016/0001-17, com endereço na Rua Leopoldo Couto 

de Magalhães Junior, nº 700, 5º andar, Ed. Infinity Tower, Itaim Bibi Norte, 

CEP 04542-000, e Av. Bernardino de Campos, 98, 4º andar, sala 28, Paraíso, 

São Paulo/SP, provedor responsável pelas redes sociais Facebook e 

Instagram, nos termos da matéria de fato e de direito a seguir expostos: 

 
 

I. DOS FATOS: 

 
 

Em 16 de outubro de 2020, a Coligação Esperantina Acima de 

Tudo tomara conhecimento de perfis no Instagram e Facebook, onde foram 

veiculadas notícias,  injuriantes e desabonadoras, em desfavor da candidata 

pela coligação majoritária, Ivanária Sampaio. 
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Verifica-se, consoante prints anexados e links dispostos, que 

os perfis “O Piauiense” (Facebook e Instagram), com proposta de cunho 

jornalístico, são contumazes perpetradores de ilações e propagandas 

negativas, nitidamente inverídicas, com fito meramente eleitoral, em objetivo 

de desabonar a honra de candidatos, dentre eles, Ivanária Sampaio, candidata 

à Prefeitura de Esperantina, conforme aduzido adiante. 

 
Os perfis de Instagram e Facebook em comento viabilizam a 

construção contínua de eventos tormentosos, que comprometem a lisura da 

campanha eleitoral e geram patente desequilíbrio, razão pela qual se faz 

necessário aferir as pessoas físicas que os administram. 

 
Perceba, meritíssimo, que em vultosa parte de suas 

publicações os perfis comportam finalidade vexatória e depreciativa, sendo 

manancial de propagandas negativas. 

 

Fato é que as redes sociais não podem servir de escudo aos 

que praticam ilícitos eleitorais, que fragilizam o fluxo do pleito e vulneram a 

honra subjetiva de indivíduos. Impõe-se a intervenção do Poder Judiciário não 

só para impedir a propagação do conteúdo falso, como também para revelar 

os seus mentores e operadores, permitindo a responsabilização cível e 

criminal. 

 
Demonstrada a inveracidade e o caráter injuriante e 

desabonador das informações veiculadas, a remoção do conteúdo e a 

identificação dos responsáveis por sua divulgação é medida que se impõe, a 

fim de evitar que o processo eleitoral fique alijado. 

 

PUBLICAÇÕES: 

 

Link do perfil: https://instagram.com/opiauiense?igshid=k67cp8q1166f  

Link das postagens: 

Feed: https://www.instagram.com/p/CGZ3Jd6jH2-/?igshid=19usbu3jxaon6 

Stories:https://instagram.com/stories/opiauiense/2421209015285281839?
utm_source=ig_story_item_share&igshid=yq99rqnvy9qn  

 
Seguem os prints: 
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FACEBOOK: 

Link do perfil: https://www.facebook.com/piauiensenews/ 

Link das postagens: 

Feed: 
https://www.facebook.com/piauiensenews/photos/a.1336894059708659/367947806878
3568/?type=3 
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Seguem os prints: 
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II. DO DIREITO: 

 
 

É notório que, devido às restrições impostas pela Pandemia 

da COVID-19 e pelas limitações econômicas impostas às candidaturas, as 

redes sociais se tornaram a base central das campanhas. São elas, 

hodiernamente, os verdadeiros pilares do convencimento político. 

 
Logo, as atividades de propaganda na internet, promovidas 

por candidatos ou por terceiros, não passam à revelia do dever atribuído à 

Justiça Eleitoral de preservar a livre formação da vontade do eleitor, sem 

induzimentos artificiosos e indecorosos. 

 
As balizas para a intervenção da Justiça Eleitoral na 

propaganda virtual estão postas pelo art. 27, § 1º da Res. TSE nº 23.610/2019: 

 
§ 1º A livre manifestação do pensamento do eleitor 
identificado ou identificável na internet somente é passível 
de limitação quando ofender a honra ou a imagem de 
candidatos, partidos ou coligações, ou divulgar fatos 
sabidamente inverídicos. 

 
A partir da ocorrência nessas duas hipóteses de abuso da 

liberdade de expressão, a Lei das Eleições e a Resolução de vigência 

possibilitam a retirada do conteúdo injuriador ou abusivo da internet: 

 
§ 2º Sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis ao 
responsável, a Justiça Eleitoral poderá determinar, por 
solicitação do ofendido, a retirada de publicações que 
contenham agressões ou ataques a candidatos em sítios 
da internet, inclusive redes sociais (Lei nº 9.504/1997, art. 
57-D, § 3º). 

 
Assim, a inteligência do art. 27, § 1º da Res. TSE nº 

23.610/2019 indica uma presunção de que a propaganda eleitoral na internet 

deva ser feita por perfis identificados ou identificáveis: 

 
§ 1º A livre manifestação do pensamento do eleitor 
identificado ou identificável na internet somente é passível 
de limitação quando ofender a honra ou a imagem de 
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candidatos, partidos ou coligações, ou divulgar fatos 
sabidamente inverídicos. 

 
Atento a esta problemática, o Marco Civil da Internet (Lei nº 

12.965/2014) obriga aos provedores à disponibilização, por ordem judicial, de 
informações que contribuam para a identificação dos responsáveis por 
determinado perfil ou publicação: 

 
Art. 10. A guarda e a disponibilização dos registros de 
conexão e de acesso a aplicações de internet de que trata 
esta Lei, bem como de dados pessoais e do conteúdo de 
comunicações privadas, devem atender à preservação da 
intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das partes 
direta ou indiretamente envolvidas. 

 
§ 1º O provedor responsável pela guarda somente será 
obrigado a disponibilizar os registros mencionados no 
caput, de forma autônoma ou associados a dados 
pessoais ou a outras informações que possam contribuir 
para a identificação do usuário ou do terminal, mediante 
ordem judicial, na forma do disposto na Seção IV deste 
Capítulo, respeitado o disposto no art. 7º. 

 
III. DO SIMULACRO DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO COM 

FINALIDADE DE MENOSCABAR CANDIDATOS 
 

Por amor ao debate, calha ainda ponderar que o conteúdo 

promovido pela página, que se arvora como perfil de conteúdo jornalístico, é 

uma fonte de disparates, vestida de desfalcado senso de justiça social e 

utilizada como antro de gratuitas agressões contra pessoas que não se 

amoldam à forma que seus moderadores/administradores avaliam o mundo. 

Jornalismo reclama seriedade e compromisso com a 

fidedignidade de informações, conquanto não deve servir, em absoluto, como 

espaço para esteio velado da prática de ilícitos. 

Ao ventilar que “eleger Ivanária Sampaio é manter no poder 

um projeto corrupto que tem como finalidade o acesso ao dinheiro público sem 

retorno para a população” (grifamos), faz-se indicação peremptória de que a 

candidata a prefeita de Esperantina é corrupta, o que distõa por completo da 

realidade, haja vista ser pessoa que não carrega sequer sombra de mácula 

por qualquer sorte de ilícito, e implica em ocorrência de injúria eleitoral, 

perfectibilizada por ofensa à sua dignidade em propaganda eleitoral negativa. 

À vista disso, pelo conteúdo desabonador e injuriador 

perpetrado, deve ser afastada qualquer avalição -por mais sorte de 
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parcimônia que encerre- de margem jornalística ao conteúdo publicado. 

 
 

 
IV. DA TUTELA DE URGÊNCIA 

 
A dinamicidade do processo eleitoral impõe uma intervenção 

diligente da Justiça Eleitoral para minorar o comprometimento à vontade livre 

e consciente do eleitor, prejudicada pela divulgação propagandística de 

conteúdo falso e injuriador. Assim, pretende-se a antecipação da tutela para a 

remoção dos conteúdos em questão, aliada à identificação e 

responsabilização dos administradores dos perfis mencionados. 

 
O perigo de dano decorre do contexto de uma campanha 

fortemente influenciada pelos modais virtuais de propaganda e de 

convencimento. Quanto mais tardar a retirada do conteúdo falso, indecoroso, 

desabonador e injuriador, mais comprometida estará a higidez do processo - 

ainda mais quando não existe um controle estático quanto à propagação do 

publicado. 

 

Por outro lado, a probabilidade do direito decorre da 

incidência, no caso concreto, das duas hipóteses de intervenção judicial na 

propaganda pela internet (art. 27, § 1º, Res. TSE 23.610/2019), quais sejam, 

a propagação de conteúdo sabidamente inverídico e com finalidade 

desabonadora e injuriadora. 

 

 
V. OS PEDIDOS 

 
Ante o exposto, requer-se: 

 
1) a concessão de TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA 

para que, liminarmente, inaudita altera parte, determine-se, cumulativamente: 

 
1.1.) que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o FACEBOOK 

SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA (administradora do Instagram e do 

Facebook no Brasil) promova a remoção das publicações dos perfis “O 

PIAUIENSE”, no Instagram (@opiauiense) e Facebook, concernentes à 
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candidata a prefeita de Esperantina, Ivanária Sampaio, identificadas sob 

as URLs que seguem: 

 

FACEBOOK: https://www.facebook.com/piauiensenews/ 

 

Publicação:https://www.facebook.com/piauiensenews/photos/a.13368940597

08659/3679478068783568/?type=3 

 

INSTAGRAM:https://instagram.com/opiauiense?igshid=k67cp8q1166f 

 
 Publicação: https://www.instagram.com/p/CGZ3Jd6jH2-
/?igshid=19usbu3jxaon6 
 

Stories:https://instagram.com/stories/opiauiense/242120901528528183
9?utm_source=ig_story_item_share&igshid=yq99rqnvy9qn  

 

 

 

1.2.) que, no mesmo prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o 

FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA (administradora do 

Facebook e Instagram no Brasil) seja compelido a apresentar informações que 

possam elucidar os responsáveis pela autoria do perfil, tais como a 

identificação do número de IP da conexão usada para realização do cadastro 

inicial dos perfis de Instagram (@opiauiense) e Facebook, assim como seja 

disponibilizado os dados pessoais completos (nome, data de nascimento, 

endereço, CPF e demais dados) dos criadores e administradores do 

respectivo perfil (art. 10, § 1º, da Lei nº 12.965/2014); 

1.3.) Caso o provedor de serviços promovido não cumpra a 

ordem, o que não se espera, requer-se, desde já e sem prejuízo da 

responsabilização penal, sejam adotadas providências que assegurem o 

resultado prático equivalente, tais como a aplicação de multa e demais 

sanções cabíveis; 

 

2) a citação da empresa ré para que ofereça resposta no 
prazo 

legal; 

 

3) que seja julgada procedente esta representação, com a 
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confirmação, no mérito, dos pedidos de tutela de urgência alhures solicitados. 

 

4) Intimação do Ministério Público Eleitoral para intervir no 

feito; 
 
 

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em 

direito admitida. 
 
 

Sem valor da causa, consoante as diretrizes gerais do TSE 

para a aplicação da Lei nº 13.105, de 2015 – CPC, no âmbito da Justiça 

Eleitoral: “Art. 4º Os feitos eleitorais são gratuitos, não incidindo custas, 

preparo ou honorários (Lei nº 9.265/96, art. 1º)”. 

 

Termos em que pede deferimento. 

 
 
 
 
 

Esperantina, 16 de outubro de 2020. 

 
 

Francisco Santhiago Holanda França Silva 

OAB/PI 15.900 

Num. 17281901 - Pág. 9Assinado eletronicamente por: FRANCISCO SANTHIAGO HOLANDA FRANCA SILVA - 16/10/2020 17:37:43
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101617374304900000016139753
Número do documento: 20101617374304900000016139753



 

Num. 17281908 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: FRANCISCO SANTHIAGO HOLANDA FRANCA SILVA - 16/10/2020 17:37:43
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101617374339500000016139758
Número do documento: 20101617374339500000016139758



Num. 17281908 - Pág. 2Assinado eletronicamente por: FRANCISCO SANTHIAGO HOLANDA FRANCA SILVA - 16/10/2020 17:37:43
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101617374339500000016139758
Número do documento: 20101617374339500000016139758



 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ
JUÍZO DA 41ª ZONA ELEITORAL – ESPERANTINA

 
 

CERTIDÃO
 

  
Certifico, para os devidos fins, que realizei a verificação dos dados constantes das

abas do Sistema PJe denominadas "dados iniciais", "assuntos", "partes", "características do
processo", "eleitoral" e "processo", bem como o objeto do processo. 

O referido é verdade e dou fé. 
Esperantina/PI, 16 de outubro de 2020. 

 
 

Iranildo Rodrigues Sampaio
Chefe de Cartório

 

Num. 17322944 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: IRANILDO RODRIGUES SAMPAIO - 16/10/2020 18:29:33
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101618293320200000016173218
Número do documento: 20101618293320200000016173218



 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ
JUÍZO DA 41ª ZONA ELEITORAL – ESPERANTINA

 
 

CERTIDÃO
  

  
Certifico, para os devidos fins, que: 

a petição inicial é subscrita por advogado (Art.6º, caput, Res. TSE 23. 608/2019);
 a petição inicial observa o disposto no Art. 6º, incisos I e II, da Res. TSE 23. 608/2019;
a petição inicial observa o disposto no Art. 17, I, da Res. TSE 23. 608/2019;
a petição inicial observa a exigência do Art. 17, III, da Res. TSE 23. 608/2019;
consultando as URL´S informadas na petição inicial, verifica-se a efetiva disponibilização do conteúdo no
momento em que acessados os referidos endereços no Facebook e Instagram, às 18h46min, do dia
16/10/2020 ( Art. 17, §2º, da Res. TSE 23. 608/2019);
o outorgante,Senhor Antonio José Alencar de Oliveira, possui legitimidade para representar a coligação,
por ser o representante da mesma; 

O referido é verdade e dou fé. 
Esperantina/PI, 16 de outubro de 2020. 

 
Iranildo Rodrigues Sampaio

Chefe do Cartório Eleitoral
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JUSTIÇA ELEITORAL 
 041ª ZONA ELEITORAL DE ESPERANTINA PI 

 
  
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600232-29.2020.6.18.0041 / 041ª ZONA ELEITORAL DE ESPERANTINA PI 
REPRESENTANTE: ANTONIO JOSE ALENCAR DE OLIVEIRA 
Advogado do(a) REPRESENTANTE: FRANCISCO SANTHIAGO HOLANDA FRANCA SILVA - PI15900 
REPRESENTADO: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA 
  
  
  
 
 
 
 
 

DECISÃO
 

Vistos, etc. 
Trata-se de representação por propaganda eleitoral eleitoral negativa em que figura como
representante a Coligação " ESPERANTINA ACIMA DE TUDO" e como representado "
FACEBOOK SERVIÇOS ON LINE DO BRASIL LTDA."
Sustenta o Representante a existência de perfil intitulado " O Piauiense" nas redes sociais
Facebook e Instagram, o qual tem "veiculadas notícias, injuriantes e desabonadoras, em desfavor
da candidata pela coligação majoritária, Ivanária Sampaio" e que " Verifica-se, consoante prints
anexados e links dispostos, que os perfis “O Piauiense” (Facebook e Instagram), com proposta de
cunho jornalístico, são contumazes perpetradores de ilações e propagandas negativas,
nitidamente inverídicas, com fito meramente eleitoral, em objetivo de desabonar a honra de
candidatos, dentre eles, Ivanária Sampaio, candidata à Prefeitura de Esperantina, conforme
aduzido adiante".
Relata ainda que:

Ao ventilar que “eleger Ivanária Sampaio é manter no poder um projeto corrupto
que tem como finalidade o acesso ao dinheiro público sem retorno para a
população” (grifamos), faz-se indicação peremptória de que a candidata a prefeita
de Esperantina é corrupta, o que distõa por completo da realidade, haja vista ser
pessoa que não carrega sequer sombra de mácula por qualquer sorte de ilícito, e
implica em ocorrência de injúria eleitoral, perfectibilizada por ofensa à sua
dignidade em propaganda eleitoral negativa.

Em sede liminar, requer que o representado seja compelido a remoção das postagens
consideradas ofensivas à candidata Ivanária Sampaio e que o mesmo forneça o número de IP da
conexão usada para realização do cadastro inicial dos perfis de Instagram (@opiauiense) e
Facebook e os dados pessoais dos administradores e criadores dos referidos perfis.
Juntou provas das postagens das publicações que se busca remover. Na certidão de ID
17332159, certificou o chefe de cartório que a representação atende às formalidades legais.
Éo breve relatório, passo a decidir. 
Inicialmente, percebe-se a legitimidade do Representante, pois uma vez deliberada pela
realização de coligação para concorrer ao pleito majoritário, é ela que deve atuar no processo
eleitoral em demandas que envolvam os cargos de prefeito e vice-prefeito, nos termos no Art.6,
§4º, da Lei nº 9.504/97.
Como se sabe, a concessão de tutela de urgência é fundada em juízo de probabilidade, na
aparência que o direito suscitado pelo requerente exista. Para sua concessão, é necessária a
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presença do fumus boni iuris e periculum in mora (Art.300, CPC). Além destes requisitos, há
também uma condição negativa, que consiste na inexistência de irreversibilidade da medida (§ 3º
do art. 300, do CPC).
Quanto ao fumus boni iuris, alega o autor que “ ... a probabilidade do direito decorre da incidência,
no caso concreto, das duas hipóteses de intervenção judicial na propaganda pela internet (art. 27,
§ 1º, Res. TSE 23.610/2019), quais sejam, a propagação de conteúdo sabidamente inverídico e
com finalidade desabonadora e injuriadora.”.
Pretendem os representantes que as publicações objeto dos autos sejam caracterizadas como
propaganda eleitoral negativa. Sobre o assunto, dispõe o art. 27, da Resolução nº 23.610/2019:

Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de
agosto do ano da eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57-A).
§1º A livre manifestação do pensamento do eleitor identificado ou identificável na
internet somente é passível de limitação quando ocorrer ofensa à honra de
terceiros ou divulgação de fatos sabidamente inverídicos.

Para José Cairo Gomes (Direito Eleitoral, 16ª ed., pág. 606), a atuação da Justiça Eleitoral deve
ser realizada com a menor interferência possível no debate democrático, de sorte que as
manifestações na rede somente devam ser limitadas quando ocorrer ofensa a direito ou
caracterização cristalina do ilícito. Segundo o autor, a expressão e manifestação dos cidadãos na
Internet e em redes sociais sobre temas políticos-eleitorais, candidatos e partidos, ainda que haja
crítica ou elogio, pode não caracterizar propaganda eleitoral, mas lídimo exercício da liberdade
fundamental de expressão.
Extrai-se, pois, que a manifestação de pensamento na internet é livre, salvo quando houver
divulgação de conteúdo ofensivo ou de fatos inverídicos. Não obstante a gravidade das
acusações apresentadas pelo representante nas publicações veiculadas, não há como este juízo
classificar, em juízo sumário, como sabidamente inverídico o teor das postagens que se busca
remover, seja por ausência de elementos objetivos, seja por que as postagens não se referem a
fatos em si que envolvam a candidata, mas apenas à ilações.
Mas não há, também, como negar que o teor das publicações referidas seja ofensivo à honra da
candidata e possua aptidão para influenciar negativamente o eleitorado. Isso por que as
publicações, ainda que se refiram apenas de forma indireta à candidata, imputam-lhe a pecha de
“criminosa” e “corrupta”, além de conterem pedido para que os eleitores se abstenham de
votar na candidata, sob os seguintes dizeres “ESPERANTINA: PAREM DE ELEGER
THEMÍSTOCLES! E SE VOCES ELEGEREM A ESPOSA DELE, ESTARÃO COLOCANDO UM
PROJETO CRIMINOSO NO PODER” e “O problema agora é que a esposa de Themístocles, a
senhora Ivanária Sampaio, é candidata à Prefeitura de Esperantina. Elegê-la é, mais uma vez,
manter um projeto corrupto que tem como finalidade principal o acesso a dinheiro público sem
retorno para a população”.
O Tribunal Superior Eleitoral já se posicionou que a atuação da Justiça Eleitoral no debate
eleitoral deve ser realizada com a menor interferência possível (TSE- Respe 2949), matéria que
veio até a integrar a Resolução da propaganda para as eleições 2020, que disciplina, conforme
cito:

Art. 38. A atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na
internet deve ser realizada com a menor interferência possível no debate
democrático (Lei nº 9.504/1997, art. 57-J).
§1º Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, as
ordens judiciais de remoção de conteúdo divulgado na internet serão limitadas
às hipóteses em que, mediante decisão fundamentada, sejam constatadas
violações às regras eleitorais ou ofensas a direitos de pessoas que
participam do processo eleitoral. (grifo nosso)

Verifica-se que os perfis ora combatidos se intitulam como de conteúdo jornalístico. Se é certo
que em uma democracia como a nossa a liberdade de expressão e de imprensa possuem
proeminência no texto constitucional (Art. 220, §1º, da Constituição Federal), mais certo é que tais
garantias não podem servir como aparato para a perpetração de atos que firam a honra de
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postulantes a cargos eletivos e possam causar desequilíbrio no pleito eleitoral.
Em nenhum momento as postagens referem-se à crítica, ainda que ásperas, à figura da
candidata enquanto pessoa pública ou gestora de recursos públicos. E mais: não há matéria
jornalística, no sentido estrito do termo, que aponte a existência de fatos e elementos que
permitam inferir a pecha de “criminosa” e “corrupta” que se pretende imputar à candidata. Nesse
sentido, entende a Corte Superior Eleitoral:

Recurso especial. Direito de resposta. Expressão injuriosa. 1. É assente
nesta Casa de Justiça que as balizas impostas à propaganda eleitoral
objetivam preservar a verdade dos fatos e assegurar a igualdade entre os
contendores, sem prejuízo do exercício da liberdade de expressão. 2. As
críticas – mesmo que veementes – fazem parte do jogo eleitoral, não
ensejando, por si só, o direito de resposta, desde que não ultrapassem os
limites do questionamento político e não descambem nem para o insulto
pessoal nem para a increpação de conduta penalmente coibida. Além,
claro, da proibição de se veicular fatos sabidamente inverídicos. 3. 
Propaganda eleitoral que transborda os limites do questionamento
político ou administrativo e descamba para o insulto pessoal. [...]” NE: 
Utilização da expressão “políticos corruptos”.(Ac. de 2.10.2006 no
REspe n° 26.777, rel. Min. Carlos Ayres Britto.)
Propaganda eleitoral negativa. Caracterização ante o desvirtuamento do
conteúdo do programa de rádio [...] 2. A veiculação de programa de rádio de
conteúdo ofensivo e depreciador com intuito de desconstruir a imagem de
candidato ao pleito viola o art. 45, inciso III, da Lei nº 9.504/1997. Na linha
da jurisprudência do TSE, ‘a livre manifestação do pensamento, a
liberdade de imprensa e o direito de crítica não encerram direitos ou
garantias de caráter absoluto, atraindo a sanção da lei eleitoral, a
posteriori, no caso de ofensa a outros direitos, tais como os de
personalidade’ [...]”.(Ac. de 26.2.2015 no AgR-REspe nº 104075, rel. Min.
Gilmar Mendes; no mesmo sentido o Ac de 17.9.2013 no AgR-AI nº 4224,
rel. Min. Castro Meira.)

Dessa forma, o teor das postagens excede a livre manifestação de pensamento e de imprensa, o
que legitima a intervenção do Poder Judiciário. Presente, pois, o fumus boni iuris.Claro está,
ainda, o perigo da demora, diante do alcance dos perfis, o qual possui mais de 11 mil “seguidores
“no Facebook e mais de 08 mil seguidores no Instagram, possuindo efeito multiplicador capaz de
afetar o equilíbrio que deve permear o pleito eleitoral.
Outrossim, considero ainda presentes, em sede de juízo sumário, os requisitos elencados no Art.
40, §1º, da Res. TSE nº 23.610/2019.

Art. 40. A parte interessada poderá, com o propósito de formar conjunto
probatório em processo judicial, em caráter incidental ou autônomo, requerer ao
juiz eleitoral que ordene ao responsável pela guarda o fornecimento dos dados
constantes do art. 39 desta Resolução (Lei nº 12.965/2014, art. 22).
§1º Sem prejuízo dos demais requisitos legais, o requerimento deverá conter,
sob pena de inadmissibilidade (Lei nº 12.965/2014, art. 22, parágrafo único):
I - fundados indícios da ocorrência do ilícito de natureza eleitoral;
II - justificativa motivada da utilidade dos dados solicitados para fins de
investigação ou instrução probatória;
III - período ao qual se referem os registros.
...

Com efeito, depreende-se dos autos que os perfis ora combatidos propalam notícia capaz de
afetar a imagem  da candidata na disputa eleitoral (inciso I); a identificação do responsável pela
página é necessária à instrução probatória (inciso II); há delimitação nos pedidos do período a
que se referem os registros, por meio da indicação das URL´S das postagens e da data em que
ocorreram(inciso III).
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1.

2.
3.

1.
2.

Ex positis, presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência e os requisitos do
Art. 40, §1º, da Res. TSE nº 23.610/2019, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR para determinar ao
representado FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA que:
A- No prazo de 24 horas remova a postagens a seguir transcritas do Facebook e Instagram:

Publicação:https://www.facebook.com/piauiensenews/photos/a.1336894059708659/3679478
068783568/?type=3;
Publicação: https://www.instagram.com/p/CGZ3Jd6jH2-/?igshid=19usbu3jxaon6;
Stories:https://instagram.com/stories/opiauiense/2421209015285281839?utm_source=ig_sto
ry_item_share&igshid=yq99rqnvy9qn;

B- No prazo de 24 horas identifique o número de IP da conexão usado para realização do
cadastro inicial no Facebook e Instagram e forneça os dados pessoais completos (nome,
data de nascimento, endereço, CPF, e-mail, número de telefone e demais dados do(s)
criador(es) e dos administrador(es) do perfil “ O Piauiense”, cujos links da página inicial
são abaixo descritos:

https://www.facebook.com/piauiensenews/;
https://instagram.com/opiauiense?igshid=k67cp8q1166f;

Notifique-se (cite-se) o representado para apresentar defesa (Art. 18, caput, Res. TSE nº
23.608/2019), no prazo de 02 (dois) dias, e para cumprir a presente determinação judicial, 
sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento, servindo a
presente decisão como mandado judicial. A citação do representado dever ocorrer por e-mail
do endereço eletrônico eleicoes_facebook@tozzinifreire.com.br, o qual foi informado a este Juízo
Eleitoral por meio do Processo SEI nº 9809-65.2020.6.18.8000(Art. 10, §1º, Res. TSE nº
23.608/2019).
Após a identificação do representado (responsável pelos perfis combatidos), proceda-se à citação
do mesmo para que apresente defesa, no prazo de 02 (dois) dias (Art. 18, caput, Res. TSE nº
23.608/2019) e à sua inclusão no polo passivo da representação. Determino ainda ao Cartório
que em paralelo promova as diligências necessárias à identificação do(s) responsável(is) pelas
páginas que ora se busca combater.
Após, ao Ministério Público Eleitoral, para manifestação no prazo de 01 (um) dia, conforme
disposto no Art. 19, caput, da Res. TSE nº 23.608/2019.
Determino, ainda, o sigilo do documento a ser juntado aos autos pelo representado, nos termos
do Art. 23 da Lei nº 12.965/2014(Marco Civil da Internet).

Esperantina/PI, 17 de outubro  de 2020.
 

ARILTON ROSAL FALCÃO JÚNIOR
Juiz da 41ª Zona Eleitoral
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ
JUÍZO DA 41ª ZONA ELEITORAL – ESPERANTINA

  
  

CERTIDÃO 
  
  

Certifico que, em cumprimento à decisão de ID 17544234, encaminhei e-mail,na

data de ontem, ao representado, intimando-o para cumprimento da decisão liminar e ao mesmo

tempo o citando para apresentação de defesa. 
Esperantina – PI, 18 de outubro de 2020. 
  
  
  

Iranildo Rodrigues Sampaio 
Chefe de Cartório 
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De : Cartorio da 041a. Zona Eleitoral <zon041@tre-
pi.jus.br>

Assunto : INTIMAÇÃO.CUMPRIMENTO DE DECISÃO
LIMINAR. JUÍZO DA 41ª ZONA ELEITORAL DO
ESTADO DO PIAUÍ. ESPERANTINA.PJE nº
0600232-29.2020.6.18.0041

Para : Eleicoes_Facebook
<Eleicoes_Facebook@tozzinifreire.com.br>

Zimbra zon041@tre-pi.jus.br

INTIMAÇÃO.CUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR. JUÍZO DA 41ª ZONA
ELEITORAL DO ESTADO DO PIAUÍ. ESPERANTINA.PJE nº
0600232-29.2020.6.18.0041

sáb, 17 de out de 2020 22:11

1 anexo

Boa noite!

De ordem do MM. Juiz desta 41ª Zona Eleitoral do Estado do Piauí, encaminho, em anexo,

decisão liminar para cumprimento, prolatada nos autos do PJE nº 0600232-29.2020.6.18.0041, o

qual possui como representante a Coligação " ESPERANTINA ACIMA DE TUDO" e como

representado, FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Anexo: cópia integral dos autos do processo.

 Atenciosamente,

--

Iranildo Rodrigues Sampaio

Analista Judiciário- Matr. 608

Chefe de Cartório da 041ª Zona Eleitoral- Esperantina

Rua Cel. Patriotino Lages, 512, Centro, Esperantina/PI

Telefone: 86 3383-1582

--

Cartório Eleitoral da 41ª Zona do Estado do Piauí
Rua Cel. Patriotino Lages, 512, Centro, Esperantina/PI
Telefone: 86 3383-1582

0600232-29.2020.6.18.0041.pdf
2 MB 

Zimbra https://email.tre-pi.jus.br/h/printmessage?id=43786&tz=America/Sao...

1 of 1 18/10/2020 10:07
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Documentos da petição em anexo.
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Tozzini, Freire, Teixeira e Silva 
Av. Paulista 2421 8 º andar  CEP 01311-300  São Paulo  SP 
T 11 3291-1000  F 11 3291-1111 
TOZZINIFREIRE.COM.BR 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO ARILTON ROSAL 
FALCÃO JÚNIOR DA 41ª ZONA ELEITORAL DE ESPERANTINA DO ESTADO 
DO PIAUÍ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representação eleitoral 

Autos nº 0600232-29.2020.6.18.0041 

 
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., (“Facebook Brasil”), 
sociedade limitada, regularmente inscrita no CNPJ/ME sob o nº 
13.347.016/0001-17, com sede na Capital do Estado de São Paulo, na Rua 
Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, 700, 5º andar, Itaim Bibi (Doc. 1 anexo), 
nos autos da REPRESENTAÇÃO ELEITORAL proposta pela COLIGAÇÃO 
“ESPERANTINA ACIMA DE TUDO” vem, respeitosamente à presença de Vossa 
Excelência, expor e requerer o que segue. 
 
I - DO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL  
 
1. O Facebook Brasil foi intimado da r. decisão de ID 17544234 para proceder 
com a remoção das postagens abaixo: 
 

a) https://www.facebook.com/piauiensenews/photos/a.1336894059708659
/3679478068783568/?type=3 

 
b) https://www.instagram.com/p/CGZ3Jd6jH2-/?igshid=19usbu3jxaon6 
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c) https://instagram.com/stories/opiauiense/2421209015285281839?utm_

source=ig_story_item_share&igshid=yq99rqnvy9qn 
 
2. Ainda, também foi intimado para identificar “o número de IP da conexão 
usado para realização do cadastro inicial no Facebook e Instagram e (...) os 
dados pessoais completos (nome, data de nascimento, endereço, CPF, e-mail, 
número de telefone e demais dados do(s) criador(es) e dos administrador(es) do 
perfil “ O Piauiense”, cujos links da página inicial são abaixo descritos”: 
 

a) https://www.facebook.com/piauiensenews/ 
 

b) https://instagram.com/opiauiense?igshid=k67cp8q1166f 
 
3. Visando ao pronto atendimento ao quanto determinado por V. Exa. na r. 
decisão liminar, o Facebook Brasil contatou o Operador dos serviços Facebook1 e 
Instagram2,  o qual tornou indisponíveis os conteúdos considerados 
ilícitos por este Juízo, conforme prints extraídos da plataforma (Doc. 2 
anexo). 
 

4. Em relação à determinação para a apresentação de dados, o Facebook Brasil 
informa que o Operador dos serviços Facebook e Instagram providenciou a 
quebra de seus dados, conforme os documentos que seguem anexos: 
 

 43 (quarenta e três) páginas referentes aos dados do usuário criador 
e administradores da página de URL 
https://www.facebook.com/piauiensenews/, incluindo-se e-mails, 
telefones, IPs de registro e logs de acesso (IPs) (Doc. 3 anexo); e 
 

 3 (três) páginas referentes aos dados do usuário responsável pela 
conta de URL https://instagram.com/opiauiense?igshid=k67cp8q1166f, 
incluindo-se e-mail, IP de registro, telefone e logs de acesso (IPs) (Doc. 
4 anexo). 

 
5. Com o fornecimento do endereço de IP, para identificar o usuário, basta o 
Representante seguir os sugeridos passos abaixo: 
 

                                           
1 O serviço Facebook, disponível em http://www.facebook.com e no aplicativo Facebook para 
dispositivos móveis, é fornecido pela empresa norte-americana Facebook, Inc. (o Operador do 
serviço Facebook), conforme mencionado nos Termos de Serviço do Facebook, disponíveis 
em https://www.facebook.com/legal/terms. 
2 O serviço Instagram, disponível em http://www.instagram.com e no aplicativo Instagram para 
dispositivos móveis, também é fornecido pela empresa norte-americana Facebook, Inc. (o Operador 
do serviço Instagram), conforme mencionado nos Termos de Uso do Instagram, disponíveis em 
https://help.instagram.com/581066165581870. 
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1. Acessar https://registro.br/cgi-bin/whois e pesquisar pelo 
endereço de IP; 

2. Na barra de ferramentas, digitar o endereço de IP entregue 
nesta oportunidade; 

3. O site trará como resultado o provedor de acesso; 

4. Solicitar autorização judicial para a quebra de sigilo de 
dados e expedição de ofício para o respectivo provedor de 
conexão (como, por exemplo, TIM, NET, GVT, etc.), indicando 
o endereço de IP pesquisado bem com a data e hora 
fornecidas pelo Facebook, para que ele forneça os dados 
pessoais disponíveis em seus sistemas acerca do usuário em 
questão. 

6. Consoante se depreende dos autos, a Representante pretende, além do 
fornecimento dos IPs para fins de identificação dos responsáveis pelo conteúdo 
impugnado, também a apresentação de outras informações tais como “nome, 
data de nascimento, endereço, CPF e demais dados”. 
 
7. Trata-se de pedido material e juridicamente inexigível. Materialmente 
porque tal dado não é requerido para cadastro no serviço Facebook e Instagram 
e não é armazenado pelos servidores controlados pelo Operador dos serviços 
Facebook e Instagram3; e, juridicamente porque a lei NÃO exige o 
armazenamento de tal(is) dado(s) pelos provedores de aplicações à 
Internet, como o é o Representado.  
 
8. Explica-se: o art. 39 da Res. n. 23.610/2019 prevê que os provedores de 
aplicação de internet são responsáveis SOMENTE pela guarda e 
disponibilização dos registros de acesso, assim entendidos no artigo 37, 
inciso VIII, como “o conjunto de informações referentes à data e hora de uso de 
uma determinada aplicação a partir de um determinado endereço de IP”4: 
 

                                           
3 O serviço Facebook, disponível em http://www.facebook.com e no aplicativo Facebook para dispositivos 
móveis e o serviço Instagram, disponível em http://www.instagram.com são fornecidos pela empresa 
norte-americana Facebook, Inc. (o Operador dos serviços Facebook e Instagram), conforme mencionado 
nos Termos de Serviço do Facebook, disponíveis em https://www.facebook.com/legal/terms e nos Termos 
de Uso do Instagram, disponíveis em https://help.instagram.com/581066165581870. 
4 Os artigos 39 e 37 da Resolução nº 23.610/2019 têm amparo nos 15, §1º e 5º, VIII da Lei n. 12.965/14 
– Marco Civil da Internet (“MCI”), como se verifica: 
Art. 5º Para os efeitos desta Lei, considera-se: 
VIII - registros de acesso a aplicações de internet: o conjunto de informações referentes à data e 
hora de uso de uma determinada aplicação de internet a partir de um determinado endereço 
IP. 
Art. 15. O provedor de aplicações de internet constituído na forma de pessoa jurídica e que exerça essa 
atividade de forma organizada, profissionalmente e com fins econômicos deverá manter os respectivos 
registros de acesso a aplicações de internet, sob sigilo, em ambiente controlado e de segurança, 
pelo prazo de 6 (seis) meses, nos termos do regulamento. 
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“Art. 39. O provedor responsável pela guarda somente será obrigado a 
disponibilizar os registros de acesso a aplicações de internet, de forma 
autônoma ou associados a dados cadastrais, dados pessoais ou a outras 
informações disponíveis que possam contribuir para a identificação do 
usuário, mediante ordem judicial, na forma prevista nesta Seção” 
 
Art. 37. Para o fim desta resolução, considera-se: (...) 
VIII - registros de acesso a aplicações de internet: o conjunto de 
informações referentes à data e hora de uso de uma determinada 
aplicação de internet a partir de um determinado endereço IP.” 

 
9. A limitação dos dados a serem obrigatoriamente guardados pelos provedores 
de aplicações de internet tem uma razão de ser. No ordenamento jurídico 
brasileiro, a tutela jurídica da intimidade e da privacidade está consagrada no 
art. 5º, X, da CF. O comando é também expressamente amparado pela Lei n. 
12.965/14 – Marco Civil da Internet (“MCI”)5, que assegura como direitos dos 
usuários da rede a proteção à privacidade, inclusive de dados. 
 
10. Ademais, os dados cuja guarda é exigida – registros de acesso, ou seja, IP, 
data e hora - são plenamente suficientes para permitirem a identificação de 
usuários na internet. A partir deles, é possível identificar os provedores de 
conexão, bastando oficiar tais empresas para que forneçam os dados pessoais 
dos usuários a quem elas atribuíram o IP identificado pelos provedores de 
aplicação, de modo que cumprem a finalidade de coibir o anonimato na rede, 
vedado pelo artigo 57-D da Lei eleitoral 9.504/97, in verbis: 
 

Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato 
durante a campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores - 
internet, assegurado o direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c do 
inciso IV do § 3º do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de comunicação 
interpessoal mediante mensagem eletrônica. 

 
11. Inclusive, já é de conhecimento público e notório que o processo de 
identificação de usuários em demandas judiciais, como a presente, funciona da 
seguinte forma, como já demonstrado acima: 
 

A. O Operador dos serviços Facebook e Instagram, como provedor de 
aplicação de internet, está obrigado a armazenar os registros de 

                                           
5 “Art. 3º. A disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes princípios: (...) II - proteção da 
privacidade; (...)” 
“Art. 7º. O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao usuário são assegurados os 
seguintes direitos: 
I - inviolabilidade da intimidade e da vida privada, sua proteção e indenização pelo dano material ou 
moral decorrente de sua violação; (...)  
VII - não fornecimento a terceiros de seus dados pessoais, inclusive registros de conexão, e de 
acesso a aplicações de internet, salvo mediante consentimento livre, expresso e informado ou nas 
hipóteses previstas em lei; (...)” 
“Art. 8o A garantia do direito à privacidade e à liberdade de expressão nas comunicações é condição 
para o pleno exercício do direito de acesso à internet”. 

Num. 17996139 - Pág. 4Assinado eletronicamente por: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 18/10/2020 17:38:34
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101817383454700000016731321
Número do documento: 20101817383454700000016731321



 

5 

acesso (IP, data e horário) de seus usuários, pelo prazo de 6 meses, 
nos termos do artigo 15 do MCI. 
 

B. A partir dos números de IP fornecidos pelo provedor de aplicações 
(Facebook e Instagram): 

 
(i) O interessado deve acessar o site <https://registro.br/cgi-bin/whois/>; 
(ii) No campo de busca “faça sua consulta”, digitar o número de IP fornecido 

pelo provedor de aplicações; 
(iii) No campo “responsável”, aparecerá o nome do provedor de conexão (por 

exemplo: Claro, TIM, Oi, etc.); 
(iv) Pedir ao Judiciário que oficie ao provedor de conexão identificado, 

solicitando os dados pessoais do usuário procurado (nome, RG, CPF, 
endereço, etc.), eis que são eles que por lei são obrigados a guardar dados 
desta espécie. 

 
12. Tal procedimento de fácil acesso e identificação de usuários na internet é 
reconhecido por esta i. Justiça Eleitoral especializada: 
 

-- (...) “Por conseguinte, a Procuradoria-Geral Eleitoral requereu a realização 
de diligência, nos seguintes termos (documento 122.262):  
[...] Ciente da decisão proferida, a qual determina a emenda da exordial para 
inclusão dos responsáveis pela veiculação da propaganda impugnada.  
Todavia, para efetivo cumprimento, tal como informado na contestação 
apresentada pela representada GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., é 
primordial oficiar as empresas provedoras de conexão para, assim, obter os 
dados pessoais dos usuários dos seguintes endereços IPs:  
Sendo assim, pugna para que se oficie às empresas Claro S.A., situada à Rua 
Florida, nº 1970, Parte, Cidade Monções, São Paulo, SP – CEP 04565-001; e 
Telefônica Brasil S.A., situada na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 
1376, Cidade Monções, São Paulo, SP - CEP 04571-936, para que estas 
apresentem os dados pessoais dos usuários da rede, a fim de emendar a 
exordial. 
(...) Pelo exposto, defiro a diligência requerida pelo Ministério Público a 
fim de que sejam oficiadas as empresas Claro S.A. e Telefônica Brasil 
S.A., nos endereços assinalados, para que apresentem os dados 
pessoais dos usuários da rede, a fim de possibilitar a emenda da inicial 
pelo autor da representação.  
(TSE - Rp: 06011619420176000000 Brasília/DF, Relator: Min. Admar 
Gonzaga Neto, Data de Julgamento: 19/06/2017, Data de Publicação: DJE - 
Diário de justiça eletrônico - 21/06/2017 - nº 119) 

 
13. Demonstrado, portanto, o procedimento para a identificação de usuários na 
internet e especialmente o fato de que o Facebook Brasil não dispõe do dado 
pretendido nestes autos, seja porque não é exigido para o cadastramento na 
rede social, seja porque não há previsão legal para seu armazenamento, não há 
como obrigá-lo ao fornecimento de quaisquer informações adicionais ao que já 
foi apresentado, o que deve ser reconhecido por este MM. Juízo, com a 
desobrigação do Facebook Brasil ao seu fornecimento.  
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14. Ressalte-se que o E. TSE já reconheceu, a suficiência do fornecimento dos 
registros de acesso na forma do IP para a identificação de usuários na internet, 
conforme julgados abaixo: 
 

-- “ELEIÇÕES 2018. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL. INTERNET. 
PUBLICAÇÃO. REDE SOCIAL. IMPULSIONAMENTO. PESSOA NATURAL. 
VEDAÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 
(...) 
 4. O fornecimento de dados no âmbito das representações eleitorais 
abrange as informações relacionadas ao registro do número de IP 
(Internet Protocol), acompanhada da data e hora do acesso em que 
utilizada determinada aplicação de Internet, o que viabilizaria futura 
identificação do usuário responsável pela publicação do conteúdo 
danoso. “ 
(Representação nº 060096323, Acórdão, Relator(a) Min. Luis Felipe Salomão, 
Publicação:  PSESS - Publicado em Sessão, Data 13/09/2018) 
 
-- “(...) O Ministro Carlos Horbach, à época relator, deferiu a tutela de 
urgência para determinar ao Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. a 
remoção do conteúdo impugnado e o fornecimento de informações 
relativas à identificação do número de IP da conexão utilizada no 
cadastro inicial do perfil responsável pela página Cacilda e aos dados 
cadastrais dos responsáveis pelo perfil e os registros de acesso ao 
serviço eventualmente disponíveis (...)  
Em atendimento às diligências determinadas ao longo da marcha processual, 
tanto o Facebook quanto as empresas de telefonia Oi, Tim e Claro prestaram 
as informações requisitadas pela relatoria desta representação 
relativas à identificação dos usuários responsáveis pelo conteúdo 
impugnado (...) 
Noto que os dados cadastrais e os registros de acesso fornecidos pelo 
Facebook e pelas empresas de telefonia permitem a identificação dos 
responsáveis.” 
(TSE - Rp: 06014379120186000000 Brasília/DF, Relator: Min. Geraldo Og 
Nicéas Marques Fernandes, Data de Julgamento: 06/03/2020, Data de 
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico - 09/03/2020 - nº 46) 

 
15. No mesmo sentido, a jurisprudência dos Tribunais Regionais Eleitorais 
confirma o disposto na lei e rechaçam constantemente a exigência de 
armazenamento ou até mesmo pedidos de prestação de outros dados pelo 
provedor de aplicações que não sejam o endereço de IP: 
 

“Na condição de provedor de aplicação de internet, a Segunda 
Representada cumpriu com as suas obrigações legais quando 
forneceu as informações referentes aos IP’s de acesso do(s) 
usuário(s) da página inicialmente denunciada. Ao mesmo tempo, não 
podemos imputar responsabilidade a esta para fiscalização de todo o 
conteúdo postado por seus aproximados 2 bilhões de usuários. Pelo exposto e 
por tudo analisado, hei por bem, de forma concisa e sucinta, JULGAR 
PARCIALMENTE PROCEDENTE A REPRESENTAÇÃO, para determinar em 
consequência, sejam retiradas definitivamente APENAS postagens referentes 
às URL’s abaixo, nos termos da fundamentação.” (TRE-PA - Representação n 
060128990, rel. Des. EDMAR SILVA PEREIRA, j. em 09/10/2018) (g.n) 
(Trânsito em julgado: Sim/Não/TBD --- Última data de aferição: 00/00/00). 
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16. Assim, considerando que (i) os dados disponíveis e que o Facebook Brasil 
está legalmente obrigado a armazenar foram devidamente fornecidos, 
conforme Doc. 3 anexo aos autos; (ii) “nome, data de nascimento, endereço, 
CPF e demais dados” não são requisitados para o cadastro no Facebook e, 
portanto, o Facebook Brasil não dispõe de tais informações; (iii) inexiste 
obrigação legal de armazenamento dos dados em questão pelos provedores de 
aplicações; (iv) tais dados podem ser obtidos junto aos provedores de conexão 
através dos números de IP fornecidos pelo Representado se estiverem 
disponíveis nos servidores, resta clara a inviabilidade de se exigir do Operador 
dos serviços Facebook e Instagram outros dados senão aqueles disponíveis em 
sua base. 
 
17. Pelo exposto, é de rigor o afastamento da ordem de apresentação dos dados 
como “nome, data de nascimento, endereço, CPF e demais dados”, sob pena de 
violação ao princípio da legalidade (artigo 5º, II, CF), com a imposição de uma 
obrigação inexigível ao Facebook Brasil por flagrante inobservância do disposto 
nos arts. 15 e 5º, VIII, do MCI e do art. 39 da Res. n. 23.610/2019 do TSE, o 
que merece ser reconhecido por este MM. Juízo, desobrigando o Facebook Brasil 
ao fornecimento das informações em apreço. 
 
18. Diante do exposto, requer seja declarado o cumprimento integral e 
tempestivo da determinação, sem a aplicação de quaisquer sanções. 
 
19. No mais, requer-se que todas as intimações ou notificações decorrentes dos 
atos praticados neste feito sejam realizadas na pessoa do advogado Celso de 
Faria Monteiro, OAB/PI 13650 sob pena de nulidade, nos termos do § 2º, do 
artigo 272, do CPC. 
 

Termos em que 
pede deferimento. 

 

De São Paulo/SP para Esperantina/PI, 18 de outubro de 2020. 

 
Celso de Faria Monteiro 

OAB/PI 13650 
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SUBSTABELECIMENTO 
 

Pelo presente instrumento particular, Diego Costa Spinola, brasileiro, casado, advogado, portador da 

Cédula de Identidade RG n° 28.398.678-5 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob n° 347.698.278-57, residente 

e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Leopoldo Couto de 

Magalhães Júnior, 700, 6° andar, Edifício Infinity, Itaim Bibi, CEP 04542-000, na Cidade de São Paulo, 

Estado de São Paulo, Brasil, substabeleço, com reserva de iguais, os poderes que me foram conferidos 

por FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., para Anna Carolina Ribas Vieira 
Kastrup, brasileira, casada, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 59.029.815-X e inscrita 

no CPF/ME, sob o nº 041.337.277-14, Danielle De Marco, brasileira, solteira, advogada, portadora da 

Cédula de Identidade RG nº 26.801.777-3 e inscrita no CPF/ME, sob o nº 350.849.348-29, Dennys 
Marcelo Antonialli, brasileiro, solteiro, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 43.733.337-

1 e inscrito no CPF/ME, sob o nº 353.416.728-79, Ramon Alberto dos Santos, brasileiro, solteiro, 

advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.191.702-9 e inscrito no CPF/ME, sob o nº 

078.748.579-92, e Rodrigo Ruf Martins, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade 

RG nº 43.905.906-9 e inscrito no CPF/ME, sob o 320.564.298-88, todos residentes e domiciliados na 

cidade de São Paulo, com escritório na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, 700, 6° andar, Edifício 

Infinity, Itaim Bibi, CEP 04542-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, com poderes 

específicos para, em nome de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., assinar cartas de 

preposição; contratar e destituir advogados e seus honorários, como os poderes da cláusula "adjudicia et 

extra", para no Foro em geral, em qualquer Juízo, Instância ou Tribunal, por mais especial que seja, 

inclusive Justiça do Trabalho e Juntas de Conciliação e Julgamento, mover quaisquer ações e defendê-la 

nas contrárias seguindo umas e outras até final decisão, acordar, discordar, discutir, deliberar, transigir, 

exigir e/ou desistir, firmar compromissos ou acordos, receber, efetuar levantamentos e depósitos judiciais, 

dar quitação, receber citações e intimações judiciais ou extrajudiciais, juntar provas e demais documentos, 

bem como representá-la perante quaisquer pessoas, incluindo pessoas jurídicas de direito público, seus 

órgãos, ministérios, desdobramentos e repartições de qualquer natureza; assim como praticar todos os 

demais atos necessários ao fiel cumprimento deste mandato. O presente mandato terá validade a partir 

desta data até 16 de abril de 2021. 

 
São Paulo, 03 de junho de 2020. 

 
Diego Costa Spinola 
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Tozzini, Freire, Teixeira e Silva 
Av. Paulista 2421 8 º andar  CEP 01311-300  São Paulo  SP 
T 11 3291-1000  F 11 3291-1111 
TOZZINIFREIRE.COM.BR 
 

SUBSTABELECIMENTO 
 

Substabeleço, COM reserva de iguais poderes, nas pessoas de CELSO DE FARIA 

MONTEIRO, inscrito na OAB/SP sob o n.º 138.436 e no C.P.F./M.F. sob o n.º 

182.328.128-18; JANAÍNA CASTRO FÉLIX NUNES, inscrita na OAB/SP sob o n.º 

148.263 e no C.P.F./M.F. sob o n.º 163.236.078-08; CARINA BABETO, inscrita na 

OAB/SP sob o n.º 207.391 e no C.P.F./M.F. sob o n.º 282.598.048-08; RODRIGO 

MIRANDA MELO DA CUNHA, inscrito na OAB/SP sob o n.º 266.298 e no C.P.F./M.F. 

sob o n.º 303.293.348-08; NATALIA TEIXEIRA MENDES, inscrita na OAB/SP sob 

o n.º 317.372 e C.P.F./M.F. sob o n.º 368.964.748-74; PRISCILA ANDRADE, 

inscrita na OAB/SP sob o n.º 316.907 e CPF sob o n° 342.331.768-06; PRISCILA 

PEREIRA SANTOS, inscrita na OAB/SP sob o n.º 310.634 e C.P.F./M.F. sob o n.º 

323.769.778-86; SÍLVIA MARIA CASACA LIMA, inscrita na OAB/SP sob o n.º 

307.184 e C.P.F./M.F. sob o n.º 160.393.988-17 e JÉSSICA LONGHI, inscrita na 

OAB/SP sob o n.º 346.704 e C.P.F./M.F. sob o n.º 356.159.048-95, todos integrantes 

de TOZZINI, FREIRE, TEIXEIRA e SILVA ADVOGADOS, sociedade de advogados 

inscrita na OAB/SP sob o n.º 307, fls. 388 e 389, livro 2, em 13/09/76, com escritório 

na Avenida Paulista n.º 2421, 8º andar, São Paulo, SP, os poderes que me foram 

outorgados por FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. (“FACEBOOK 

BRASIL”), para o fim de representá-lo em Juízo ou fora dele, mediante atuação 

conjunta e/ou isolada, independentemente da ordem de nomeação, outorgando-lhes 

os poderes da cláusula “ad judicia” e “ad judicia et extra”,  para, em Juízo, Instância 

ou Tribunal, propor contra quem de direito, as ações competentes e defender a 

Outorgante nas contrárias, conferindo-lhes, ainda poderes especiais para reconhecer 

a procedência do pedido, renunciar ao direito que se funda a ação, confessar, desistir, 

transigir, substabelecer, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, 

nomear prepostos, realizar levantamentos de valores em nome da Outorgante, assim 

como praticar todos os demais atos necessários ao fiel cumprimento deste mandato. 

O presente mandato terá validade a partir desta data até 16 de abril de 2021. 
 

São Paulo, 03 de junho de 2020. 
 

Diego Costa Spinola 

OAB/SP 296.727 
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a) https://www.facebook.com/piauiensenews/photos/a.1336894059708659
/3679478068783568/?type=3 

 

 
 

b) https://www.instagram.com/p/CGZ3Jd6jH2-/?igshid=19usbu3jxaon6 
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c) https://instagram.com/stories/opiauiense/2421209015285281839?utm_
source=ig_story_item_share&igshid=yq99rqnvy9qn 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ
JUÍZO DA 41ª ZONA ELEITORAL – ESPERANTINA

 
 

CERTIDÃO 
CERTIFICO, para os devidos fins, que procedi à retificação da autuação dos autos, incluindo o

advogado do representado.Certifico, também, que o representado cumpriu a ordem judicial tempestivamente. 
CERTIFICO, ainda, em cumprimento à decisão judicial, que tornei sigilosos os documentos

contendo os registros de conexão informados pelo representado, tornando-os disponíveis apenas paras as
partes e para o Ministério Público. 

 E para constar, lavrei a presente certidão. 
Esperantina/PI, 19 de outubro de 2020. 

 
 

Iranildo Rodrigues Sampaio
Chefe de Cartório
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