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AO JUÍZO DA ZONA ELEITORAL A SER DISTRIBUÍDA DE TERESINA-ESTADO DO 

PIAUÍ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEONARDO EULÁLIO DE ARAUJO LIMA, brasileiro, CNPJ 

n.º39.087.827/0001-10, candidato a vereador pelo Partido Liberal-PL, com 

contato (86) 99981-9154, e-mail: leonardoeulalio@gmail.com, vem, através de 

seu advogado (doc. em anexo), propor REPRESENTAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA 

PROVISÓRIA, na forma do disposto no artigo 8º, § 5º, da Resolução TSE nº 

23.547/2017, em face de FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA., pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 13.347.016/0001-17, com sede 

situada em Rua Leopoldo Couto de Magalhães Junior, nº 700, 5º andar, Itaim Bibi, 

São Paulo – SP, CEP 04.542-000, com endereço eletrônico 

appeals@facebook.com, pelos fatos e fundamentos a seguir: 

 

I. DOS FATOS: 

O Representante é um dos alvos das chamadas “Fake News”, que vem 

se relevando ao longo do tempo um verdadeiro instrumento político para a 
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promoção de campanhas difamatórias com objetivo de macular a reputação e 

ofender a honra, moral e dignidade dos envolvidos. 

Na data de 01 de outubro de 2020, foi publicado, na plataforma da 

empresa Representada, com grande repercussão, uma mensagem com foto do 

ora Representante, na qual é falsamente atribuída àquele a seguinte declaração: 

“MÉDICO LEONARDO EULÁLIO É 

ACUSADO DE GESTÃO FRAUDULENTA, 

ESTELIONATO E LAVAGEM DE DINHEIRO.” 
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“O candidato a vereador e médico, Leonardo Eulálio, foi 

denunciado, em 2017, ao Núcleo das Promotorias de 

Justiça Criminais de Teresina e à Delegacia Geral da Polícia 

Civil por gestão fraudulenta, estelionato, lavagem de 

dinheiro, apropriação indébita, associação criminosa e 

falsidade ideológica. As acusações foram feitas pelo então 

presidente da Unimed, Emmanuel Fontes. Leonardo Eulálio 

chegou a ser destituído da diretoria Unimed Teresina em 

assembleias gerais por conta das irregularidades 

denunciadas. Eulálio, no entanto, não aceitou a destituição 

e teve que ser afastado por decisão judicial. Atualmente, 

Leonardo Eulálio é um dos nomes fortes de Fábio Abreu 

para a Câmara de Vereadores de Teresina. 

@drleonardoeulalio22999 “ 

https://instagram.com/stories/opiauiense/2410506903723394184?utm_source=ig_s

tory_item_share&igshid=1e0yyhjuxjugb  
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https://www.instagram.com/p/CFz1yXcDeUc/?igshid=1hibkud0jjxjd  

A publicação em tela, na qual o Representante é falsamente colocado 

como acusado de crime de estelionato, lavagem de dinheiro, apropriação indébita, 

associação criminosa e falsidade ideológica. Sendo que, não existe nenhuma 

denúncia em face do Representante. O conteúdo é meramente falso, com o 

intuito de ludibriar a população no período eleitoral. Ou seja, além do conteúdo 

da publicação acima constar declaração sabidamente inverídica, aquela ainda traz 

grave ofensa ao ora Representante, tanto na esfera pessoal como na sua vida 

política.  

Ademais, o Representante cumpre todos os requisitos de 

elegibilidade, apresentou dentro do prazo legal todos os documentos para o seu 

registro de candidatura. Tais documentos atestam a veracidade das suas 

afirmações, quais seja: não fora condenado ou denunciado pela prática de tais 

crimes imputados acima pelo blogueiro desconhecido. 

 

II. DO DIREITO: 

II.I. DA VIOLAÇÃO DA LEGISLAÇÃO ELEITORAL: 

 

É indubitável que a liberdade de expressão, como garantia esculpida 

na Constituição Federal, é fundamental para o efetivo funcionamento da 

democracia. No entanto, não é um direito absoluto na medida em que tem seus 

limites impostos por direitos fundamentais outros que, à luz do caso concreto, 

devem ser sopesados para que possa auferir a prevalência de um ou de outro. 

 E por assim ser que a legislação eleitoral, na RESOLUÇÃO Nº 23.610, 

DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019.) dispôs que, em sendo constatada violação às 

regras eleitorais ou ofensas a direito de pessoas que participam do processo 
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eleitoral, poderá ser determinada a remoção do conteúdo, por meio de ordem 

judicial fundamentada. 

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. 

 

No caso em apreço, flagrante é a ofensa ao direito do Representante, 

candidato ao cargo de vereador no pleito eleitoral, notadamente por ofensa à 

honra e à imagem. Não há, a toda evidência, dano à honra e a imagem mais 

evidente do que ser acusado por uma multidão na internet de defender que a 

matéria em questão é inverídica. Não há nenhuma condenação, como expõe a 

matéria no link. 

 Além disso, o art. 11  caput do art. 27 da Res.-TSE nº 23.610/2019, 

em conformidade com a Emenda Constitucional nº 107/2020, art. 1º, IV, 

assegura: 

 

Art. 11. A aplicação, às Eleições 2020, da Res.-TSE nº 

23.610, de 18 de dezembro de 2019, que dispõe sobre 

propaganda eleitoral, utilização e geração do horário 

gratuito e condutas ilícitas em campanha eleitoral, dar-se-
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á com observância dos ajustes a seguir promovidos nos 

dispositivos indicados: II – é permitida a propaganda 

eleitoral na internet a partir de 27 de setembro de 2020 

(ajuste referente ao caput do art. 27 da Res.-TSE nº 

23.610/2019, em conformidade com a Emenda 

Constitucional nº 107/2020, art. 1º, IV); 

Art. 27. § 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. (RESOLUÇÃO Nº 23.610, 

DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019). 

 

É exatamente essa a hipótese dos autos. O conteúdo em circulação 

trata de ofensa ao candidato, ora Representante, o que justifica a intervenção da 

Justiça Eleitoral para determinar a remoção dos conteúdos hospedados nos URL’s 

abaixo mencionadas e devidamente registrados via blockchain (doc. em anexo). 

https://instagram.com/stories/opiauiense/2410506903723394184?utm

_source=ig_story_item_share&igshid=1e0yyhjuxjugb 

https://www.instagram.com/p/CFz1yXcDeUc/?igshid=1hibkud0jjxjd 

  

II.II. DA OBRIGAÇÃO DE FAZER: 

 

Conforme exposto, resta clara a configuração da natureza ilícita do 

conteúdo veiculado através da plataforma da empresa Representada. Constata-

se, ainda, que os danos causados ao Representante continuam sendo gerados a 

cada dia que o conteúdo permanece disponível na rede mundial de 
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computadores, especialmente se considerada a extrema velocidade com que as 

informações circulam na internet. 

O art. 19 da Lei 12.965/2014 – Marco Civil da Internet – estabelece 

que o provedor de aplicações na internet, in casu, o Facebook, deve, após 

determinação judicial, tornar indisponível o conteúdo apontado como 

infringente. 

Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de 

expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações 

de internet somente poderá ser responsabilizado 

civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por 

terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as 

providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu 

serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o 

conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as 

disposições legais em contrário. 

 

 O dispositivo apontado prevê, inclusive, a possibilidade de 

responsabilidade civil das plataformas caso o conteúdo não seja removido (ou 

“tornado indisponível”) mesmo após a ordem judicial. Assim, deve a empresa 

Representada ser compelida a remover o conteúdo indicado na presente 

Representação, o qual será especificamente individualizado através da indicação 

específica do URL de hospedagem, ao final desta petição. 

Embora seja livre a manifestação do pensamento, tal direito não é 

absoluto. Ao contrário, encontra limites em outros direitos também essenciais 

para a concretização da dignidade da pessoa humana: a honra, a intimidade, a 

privacidade e o direito à imagem. 
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No que tange ao tema liberdade de expressão na Internet, válido se 

faz trazer à baila os ensinamentos de Marcel Leonardi1 , que bem ponderou:  

É importante que os blogueiros saibam que, 

independentemente de qual serviço utilizam para publicar 

suas informações, sua liberdade de manifestação de 

pensamento não inclui o anonimato, por expressa previsão 

constitucional (art. 5º, inciso IV), bem como que estão 

sujeitos a serem responsabilizados civil e criminalmente 

quando seus comentários constituírem calúnia, injúria ou 

difamação, podendo sofrer uma condenação criminal e 

pagar indenização pelos danos morais causados à vítima. 

Por outro lado, desconhecem os “anônimos” que os provedores de 

aplicações detêm informações variadas acerca dos acessos de seus usuários, 

motivo pelo qual tem condições de especificar os dados cadastrais e registros de 

acesso a suas aplicações, fazendo com que seja possível identificar os 

responsáveis pelas condutas ilícitas e, por consequência, possibilitar a promoção 

da respectiva ação penal, assim como as medidas de caráter indenizatório 

cabíveis, fazendo-se com que crimes digitais, como os presentes, não caiam na 

seara da impunidade. 

O art.39, da Resolução 23.610 do TSE, assim dispõe: 

Art. 39. O provedor responsável pela guarda somente será 

obrigado a disponibilizar os registros de conexão e de 

acesso a aplicações de internet, de forma autônoma ou 

associados a dados cadastrais, a dados pessoais ou a 

outras informações disponíveis que possam contribuir 

para a identificação do usuário, mediante ordem judicial, 

 
1 5 Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/folha/informatica/ult124u18409.shtml . Acesso em 
02.10. 2020. 
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na forma prevista nesta Seção (Lei nº 12.965/2014, art. 10, 

caput e § 1º). 

Visando facilitar o entendimento de Vossa Excelência quanto à 

possibilidade de identificação do(s) responsável(is) pelas práticas ilícitas narradas 

a partir do fornecimento de dados pela Representada, mister que sejam feitos 

alguns esclarecimentos técnicos sobre o funcionamento da plataforma 

Instagram. 

Pois bem, antes do cadastro realizado na rede social do “blogueiro 

anônimo”, é necessário o prévio acesso (conexão) a internet através de algum 

dispositivo informático (desktop, notebook, ipad, smartphone, etc) conectado a 

algum provedor de acesso/conexão (Telemar, Vivo, Claro, Telefônica, Tim, etc.). 

Conectado à internet, o usuário consegue acessar a aplicação 

(Instagram) 2fornecida pela Representada. Neste ponto, explico. Para que 

determinado usuário consiga criar uma conta (perfil) no Instagram, é necessário 

o fornecimento prévio de alguns dados pessoais, tais como nome, e-mail, número 

de telefone ou então simplesmente realizar o cadastro diretamente através de 

uma conta já existente no Facebook. 

 Destaca-se que é público e notório que o tratamento (coleta, uso, 

guarda, compartilhamento, etc) de dados faz parte do negócio oferecido pelo 

Representada Facebook/Instagram, tudo em troca de melhores experiências e 

funcionalidades. 

Assim, após o preenchimento dos dados na plataforma da 

Representada, o usuário é obrigado a aceitar os Termos de Uso e Políticas de 

Privacidade como condição para a utilização da rede social, senão vejamos:3 

 
2 Lei 12.965/2014: Art. 5º: Para os efeitos desta Lei, considera-se: (...) VII - aplicações de internet: o 
conjunto de funcionalidades que podem ser acessadas por meio de um terminal conectado à internet; 
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Analisando detidamente a Política de Dados da Representada 

Facebook/Instagram, é possível se constatar que o processo de tratamento de 

dados pessoais é executado durante a utilização das funcionalidades 

disponibilizadas pela Representada, in verbis 3 : 

 

 
3 4 https://help.instagram.com/519522125107875  
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Veja, Excelência, que a Representada Facebook/Instagram detém de 

cada usuário um ilimitado acervo de dados e registros, tais como: data de criação 

da conta, data/hora dos logins/logouts, contas vinculadas, alterações de emails, 

números de telefone, provedor de conexão utilizado, nomes de usuários 

anteriores, nomes, biografia, contas seguidas, seguidores, histórico de pesquisa 

e conversa, preferências comerciais, hobbys, dentre outros dados, tudo 

conforme Política de Dados disponível no próprio site da empresa.  

Além disso, sempre que o usuário acessa a sua conta, é gerado um 

log (conjunto de informações) com o número IP de origem do acesso, data e hora, 

bem como outras informações relevantes sobre o acesso4 

Ou seja, a Representada, assim como todos os demais provedores de 

aplicações de internet (Google, Yahoo, Microsoft, etc), não guardam somente os 

dados pessoais de seus usuários, mas também os dados técnicos de acesso, como 

o endereço IP (Internet Protocol), porta lógica, nome do provedor de conexão, 

fuso horário, número do terminal móvel cadastrado, dentre outras informações 

técnicas.  

 
4 Artigo 5º: “Para os efeitos desta Lei, considera-se: (...) VI - registro de conexão: o conjunto de 
informações referentes à data e hora de início e término de uma conexão à internet, sua duração e o 
endereço IP utilizado pelo terminal para o envio e recebimento de pacotes de dados”. 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. 
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O número IP fornecido, por sua vez (dado que o Facebook/Instagram 

possui), além de requisito técnico à navegação, funciona como um identificador 

de origem dos acessos. Ou seja, o IP é uma identificação de um dispositivo 

(computador, notebook, smartphone, impressora, etc.) em uma rede local ou 

pública, que será utilizado durante toda a sua conexão e ficará registrado em cada 

site/serviço visitado, formando um verdadeiro histórico de navegação.  

Não é muito ressaltar que o registro de acesso a aplicações de 

internet é o conjunto de informações referentes à data e hora de uso de uma 

determinada aplicação de internet a partir de um determinado endereço IP. 

Assim, cruzando as informações mantidas pelo Facebook/Instagram 

(número IP, porta lógica de origem da conexão, data e horário de criação e 

acesso a conta, fuso-horário), com as informações das empresas que provêm 

conexão/acesso à internet (qual usuário estava conectado aos números de IP, 

naquelas datas e horários) será possível se identificar o(s) responsável(is) pelos 

ilícitos narrados. 

Neste cenário, pode-se afirmar que estes provedores (aplicação, 

acesso e conexão), conhecendo os números IPs, datas e horários de acesso, porta 

lógica e fuso-horário, podem identificar, seguramente, o responsável pelos atos 

ilícitos narrados, já que trata-se de assinante/usuário dos seus serviços. 

Portanto, resta claro que a Representada Facebook/Instagram possui 

plena capacidade técnica para fornecer os registros de acesso a aplicação (IP, 

data, hora, fuso-horário e porta lógica), bem como é responsável por identificar 

maus usuários de seus serviços, diga-se, única capaz de apresentar dados dos 

responsáveis. 

 

II.III. DA EXIGIBILIDADE DE MULTA DIÁRIA: 
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Como já esposado anteriormente o Codex Processual Civil é aplicado 

subsidiariamente ao Direito Eleitoral, não obstante a concessão da medida 

liminar acima referenciada se faz a imperiosa medida da exigibilidade da 

concessão de multa diária em caso de não cumprimento de decisão judicial 

liminar, pelo que passa a expor.  

A multa diária uma forma de coerção estatal que visam impor uma 

penalidade ao representado para que realize a obrigação. Esse meio de coerção, 

originado da jurisprudência francesa, foi acatado pelo direito positivo brasileiro.  

Essa pena pecuniária, todavia, deverá ser determinada destacando-se 

a unidade temporal (hora, dia, semana etc.), a data e a partir de quando será 

devida. Senão vejamos os artigos 536, §1º e 537, do CPC: 

 

 Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a 

exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz 

poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da 

tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado 

prático equivalente, determinar as medidas necessárias à 

satisfação do exequente. § 1º Para atender ao disposto no 

caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a 

imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de 

pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento 

de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o 

auxílio de força policial. 

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e 

poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela 

provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde 

que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se 

determine prazo razoável para cumprimento do preceito. 

 

Num. 11705155 - Pág. 13Assinado eletronicamente por: JORDANA DE SOUSA TORRES - 02/10/2020 22:12:00
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100222120088200000011179146
Número do documento: 20100222120088200000011179146



Infere-se das normas acima que, tratando-se de obrigação de fazer ou 

não fazer, cabe ao Magistrado ex ofício ou, a requerimento da parte, impor uma 

pena pecuniária por hora/dia de atraso no cumprimento, contado o prazo da data 

estabelecida pelo juiz, requerendo-se para tal, a fixação do valor de R$5.000,00 

(cinco mil reais) por dia de atraso na decisão a título de multa.  

Insta ressaltar que tal instituto tem aplicação subsidiária a norma 

eleitoral consoante já sedimentou os Tribunais Regionais, bem como o TSE, in 

verbis: 

 “RECURSO ELEITORAL. PRELIMINARES AFASTADAS. 

DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. APLICAÇÃO DE 

MULTA. REDUÇÃO DO VALOR DADAS AS CIRCUSTÂNCIAS 

DO CASO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (omissis) 3. 

O dispositivo do artigo 7º da Resolução TSE nº 22.718/2008 

não prevê aplicação de multa eleitoral acaso a propaganda 

seja veiculada em desacordo com o seu texto. Entretanto, 

essa lacuna não impede que o magistrado, atento ao 

princípio da efetividade do processo, adote, até mesmo de 

ofício, as medidas necessárias, tais como a imposição de 

multa por tempo de atraso, nos termos do artigo 461, § 5º, 

do Código de Processo Civil. 4. Descumprimento de ordem 

judicial implica em aplicação das astreintes”. (RECURSO 

ELEITORAL nº 5717, Acórdão nº 10497 de 12/04/2010, 

Relator(a) ILMA VITORIO ROCHA, Publicação: DJ - Diário de 

justiça, Volume 065, Tomo 1, Data 16/04/2010, Página 

6/7).” 

Deste modo, visualiza-se que e totalmente possível a aplicação de 

astreintes na seara eleitoral, pois a mesma visa somente a aplicação efetiva da 

prestação jurisdicional. 
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 Isto posto, requer ao nobre juízo que conceda a medida liminar 

objeto do tópico anterior de modo atribuir o valor das astreintes no importe de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) por dia, em caso de descumprimento da medida liminar. 

 

II.IV. DA NECESSÁRIA TUTELA DE URGÊNCIA DETERMINANDO A EXCLUSÃO DA 

PUBLICAÇÃO COM O CONTEÚDO ILÍCITO:  

 

No caso em apreço, resta evidente a necessidade de concessão da 

medida pleiteada, em caráter liminar, inaudita altera parte, para determinar que 

a Representada remova de sua plataforma (ou torne indisponível) os conteúdos 

ilícitos ora indicados, a teor do que dispõe a RESOLUÇÃO Nº 23.608, DE 18 DE 

DEZEMBRO DE 2019. 

Com a concessão da medida, busca-se a imediata indisponibilização 

do conteúdo, por restar evidente que se trata de matéria inverídica que objetiva 

macular a imagem e a honra do Representante, práticas vedadas pelo Art. 27. § 

1º da Resolução nº 23.610, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019. Além de caracterizar 

dano irreparável à sua candidatura por disseminar informação sabidamente 

inverídica, com claro objetivo eleitoral, que também é vedado pelo art. 22, X, da 

Resolução n.º 23.608, de 18 de dezembro de 2019.  

Para tanto, é necessário que se comprove a probabilidade do direito 

e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 

300, §2º do CPC5 e da Resolução n.º 23.608, de 18 de dezembro de 2019. 

 A probabilidade do direito fica demonstrada pela narrativa dos fatos 

e pelos printscreens ora colacionados devidamente autenticados via blockchain, 

 
5 1 Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 2o A tutela de 
urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 
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os quais comprovam o teor caráter calunioso, difamatório, veiculado com 

flagrante abuso do direito de livremente expressar-se. No que tange ao perigo da 

demora, destaca-se que a manutenção do conteúdo em circulação na plataforma 

da empresa Representada causa dano inestimável à honra, à imagem e à 

campanha do Representante, notadamente por se tratar de personalidade 

politicamente exposta, que concorre ao pleito eleitoral em iminência. 

Cumpre esclarecer, ainda, que o CPC adota o entendimento de que a 

tutela provisória de urgência poderá ser concedida liminarmente quando o risco 

de perecimento do direito ou resultado útil do processo já se configurar antes 

mesmo da citação. Para tanto, esclarece o artigo 38 § 3º e § 4º da Resolução n. 

º23.610/2019 do TSE. 

Art.38. § 3º A publicação somente será considerada 

anônima caso não seja possível a identificação dos 

usuários após a adoção das providências previstas no art. 

40 desta Resolução. 

§ 4º A ordem judicial que determinar a remoção de 

conteúdo divulgado na internet fixará prazo razoável para 

o cumprimento, não inferior a 24 (vinte e quatro) horas, e 

deverá conter, sob pena de nulidade, a URL e, caso 

inexistente esta, a URI ou a URN do conteúdo específico, 

observados, nos termos do art. 19 da Lei nº 12.965/2014, 

o âmbito e os limites técnicos de cada provedor de 

aplicação de internet. 

Levando-se em consideração a velocidade com que as informações 

circulam e são compartilhadas na internet, é evidente a necessidade, para que 

seja garantido o resultado útil do processo, da adoção de medida célere e eficaz 

com o objetivo de coibir a disseminação de conteúdo atentatório contra os 

direitos constitucionais do Representante à honra, à reputação e à consideração 

social. 
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A propósito, o Marco Civil da Internet prevê no §4º do art. 19 a 

possibilidade da antecipação dos efeitos da tutela em casos exatamente como o 

que aqui se discute. Importante salientar que no Superior Tribunal de Justiça é 

cediço o entendimento de que “o provedor de internet – administrador de redes 

sociais –, ainda que em sede liminar, deve retirar informações difamantes a 

terceiros manifestados por seus usuários"6 . Nesse sentido, vejamos: 

 

“Atualmente, saber qual o limite da responsabilidade dos 

provedores de internet ganha extrema relevância, na 

medida em que, de forma rotineira, noticiam-se violações 

à intimidade e à vida privada de pessoas e empresas, 

julgamentos sumários e linchamentos públicos de 

inocentes, tudo praticado na rede mundial de 

computadores e com danos substancialmente 

potencializados em razão da natureza disseminadora do 

veículo. Os verdadeiros "apedrejamentos virtuais" são 

tanto mais eficazes quanto o são confortáveis para quem 

os pratica: o agressor pode recolher-se nos recônditos 

ambientes de sua vida privada, ao mesmo tempo em que 

sua culpa é diluída no anonimato da massa de agressores 

que replicam, frenética e instantaneamente, o mesmo 

comportamento hostil, primitivo e covarde de seu 

idealizador, circunstância a revelar que o progresso 

técnico-científico não traz consigo, necessariamente, uma 

evolução ética e transformadora das consciências 

individuais. Certamente, os rituais de justiça sumária e de 

linchamentos morais praticados por intermédio da 

internet são as barbáries típicas do nosso tempo. Nessa 

 
6 STJ - REsp 1306157/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 
24/03/2014. 
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linha, não parece adequado que o Judiciário adote essa 

involução humana, ética e social como um módico e 

inevitável preço a ser pago pela evolução puramente 

tecnológica, figurando nesse cenário como mero 

expectador. ”7  

Assim, diante da comprovação da presença de todos os requisitos 

previstos em lei, requer-se a concessão da tutela de urgência para determinar a 

imediata exclusão pela Representada dos conteúdos hospedados nos URLs 

abaixo indicados, sob pena de multa diária em valor eficaz e inibitório.8 

 

III. DOS PEDIDOS: 

 Isto posto, sem prejuízo de eventual e futura responsabilização civil 

e criminal dos responsáveis pelas publicações da referida publicação caluniosa, 

requer-se a Vossa Excelência:  

 

a) A concessão da tutela provisória de urgência antecipada, nos 

termos da da Resolução TSE nº 23.608/2019, artigo 300 do CPC e 

do artigo 19, § 4º do Marco Civil da Internet, para que a 

Representada seja compelida a excluir as publicações ilícitas de 

sua plataforma, no máximo de prazo de uma hora, sob pena de 

lhe ser aplicado pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 

por dia. seguintes URLs9: 

 
7 STJ - REsp 1306157/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2013, 
DJe 24/03/2014. 
8 Neste ponto, aliás, é fundamental deixar claro que a empresa Representada ´w nada menos do que 
alguma das maiores corporações do mundo, tendo obtido no primeiro trimestre de 2018 um faturamento 
que, somados, beira os 13 bilhões de dólares, fato que deve ser considerado no momento de fixar a multa 
diária a ser arbitrada, com objetivo que ela seja de fato eficaz e inibitório. 
9 
https://instagram.com/stories/opiauiense/2410506903723394184?utm_source=ig_story_item_share
&igshid=1e0yyhjuxjugb 
https://www.instagram.com/p/CFz1yXcDeUc/?igshid=1hibkud0jjxjd 
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b) Ainda em sede de urgência, requer, que a Representada seja 

obrigada a fornecer os IP’s e todos os demais elementos 

necessários para identificação dos usuários, inclusive informando 

se em alguma delas houve impulsionamento, para futuras ações 

de reparação civil e responsabilização criminal, nos termos do art. 

22 do Marco Civil da Internet; 

 

c)  A citação da empresa Representada, no endereço pela mesma 

fornecido a este Tribunal, de acordo com o disposto no artigo 18, 

caput, da Resolução TSE nº nº 23.608/2019, para que, querendo, 

ofereça defesa no prazo legal, sob pena de revelia; 

 

d) A procedência do pedido de exclusão definitiva dos conteúdos 

caluniosos disponíveis nos URLs indicados, confirmando-se em 

caráter definitivo a tutela de urgência, sob pena da empresa 

Representada responder pelos danos causados, nos termos do 

art. 19 do Marco Civil da Internet; 

 

Requer, por fim, que todas as publicações e notificações referentes ao processo 

em epígrafe sejam realizadas em nome dos advogados FRANCISCO EINSTEIN 

SEPÚLVEDA DE HOLANDA, OAB MA 11.149-A, OAB PI n. º5.738-B, JORDANA DE 

SOUSA TORRES OAB MA 17.483, sob pena de nulidade. 

Protesta-se por todos os meios de prova admitidos em direito. 

Nesses termos, 

 Pede deferimento. 
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Teresina, 02 de outubro de 2020. 

 

FRANCISCO EINSTEIN SEPÚLVEDA DE HOLANDA 

OAB MA 11.149-A/ OAB PI n. º5.738-B 

 

JORDANA DE SOUSA TORRES 

 OAB MA 17.483 
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