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JUSTIÇA ELEITORAL 
 041ª ZONA ELEITORAL DE VITÓRIA DO MEARIM MA 

 
  
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600011-68.2020.6.10.0041 / 041ª ZONA ELEITORAL DE VITÓRIA DO MEARIM MA 
REPRESENTANTE: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA 
Advogado do(a) REPRESENTANTE: MATHEUS ARAUJO SOARES - MA22034 
Advogado do (a) REPRESENTANTE: BERTOLDO KLINGER BARROS RÊGO NETO MA11909 
Advogado do (a) REPRESENTANTE :AIDIL LUCENA CARVALHO MA12584 
REPRESENTADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. 
  
  
  
 
 
   
 

                                   DECISÃO
 
 

 
  
          
Trata-se de representação proposta pelo Partido Democrático Trabalhista em face do responsável
pelo perfil na plataforma Facebook, denominado“Vitoria Mearim” e de FACEBOOK SERVIÇOS
ONLINE DO BRASIL LTDA alegando, em síntese, que o perfil vem realizando propaganda
negativa em desfavorecimento da pré-candidata do Partido representante.
Pede em sede liminar o bloqueio do perfil ou a retirada das propagandas negativas.
Citado, o Facebook manifestou-se pelo cumprimento da liminar, uma vez que apresentou dados
para identificação do autor das mensagens e improcedência da demanda.
Peticionou-se contestação pelo representado Facebook reiterando que poderá mediante contato
com operador do serviço facebook, indisponibilizar todos os conteúdos específicos que vierem a
ser considerados ilícitos; requerendo ainda que seja declarado a inexistência de anonimato nos
serviços facebook e que seja afastada a determinação para o fornecimento da localização
geográfica quando da criação do perfil, além disso afastamento de aplicação de multa eleitoral ao
representado.
É o relatório. Passo a decidir.
Reservo-me nesta decisão em analisar apenas os pedidos liminares formulados.
Considerando que o pedido se amolda à natureza cautelar, porquanto busca assegurar a eficácia
de um direito, resta verificar se estão preenchidos seus requisitos (i) a probabilidade do direito; (ii)
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; previstos no artigo 300, caput, do
Código de Processo Civil.
Não há qualquer óbice para concessão da tutela provisória de urgência no procedimento eleitoral.
A Constituição Federal dispõe que é livre a manifestação de pensamento, vedado o anonimato,
em seu art. 5º, IV.
O art. 57-D da Lei 9.504/97 prevê a vedação, durante a campanha eleitoral, do anonimato, por
meio da rede mundial de computadores -internet.
O art. 57-B, §2º, da Lei 9.504/97 diz que: “Não é admitida a veiculação de conteúdos de cunho
eleitoral mediante cadastro de usuário de aplicação de internet com a intenção de falsear
identidade”.
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O art. 28, §6º, da Resolução 23.608/2019- TSE dispõe que a manifestação espontânea de
pessoa natural em matéria político-eleitoral, ainda que sob a forma de elogio ou crítica a
candidato ou partido político, não será considerada propaganda eleitoral, porém, devem ser
observados os limites estabelecidos no § 1º do art. 27 e § 2º do art. 28 da referia Resolução,
sendo que este último possui redação semelhante ao §2º do art. 57-B da Lei 9.504/97.
Por sua vez, o art. 27, §1º, da Resolução 23.608/2019- TSE afirma que “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”.
Na espécie, verifica-se que o representado utiliza-se de perfil sem identificação, impossibilitando
que os seus leitores saibam quem é a pessoa responsável pelas divulgações, inclusive na
representação, o representante não trouxe a qualificação daquele, não se sabendo até o presente
momento se trata de pessoa natural, jurídica ou anônima.
Sabe-se que os cidadãos possuem o direito de saber diversas informações dos candidatos, tanto
as positivas como as negativas, porém, não se pode admitir que a veiculação de informações seja
realizada através do anonimato.
Há indícios de que o representado responsável pelo perfil tenha a intenção de realizar
propaganda negativa, o que torna também vedada a publicação por ser extemporânea, fora da
época prevista na legislação eleitoral, considerando o modo e o contexto das publicações.
Com efeito, uma das publicações em vídeo traz a imagem de uma decisão do Tribunal de Contas
relatando trata-se de uma decisão da justiça eleitoral, podendo confundir as pessoas que tenham
acesso ao vídeo.
Ademais, a página utiliza brasão do Município de Vitória do Mearim, além do nome deste
município como usuário, desta forma, tem-se que se trata de um indício de uso indevido de
símbolos oficiais.
Cumpre destacar que a jurisprudência do e. Tribunal Superior Eleitoral não exige que já se tenha
havido a escolha dos candidatos em convenção partidária:
 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2014. PROPAGANDA ELEITORAL

NEGATIVA EXTEMPORÂNEA. CONFIGURAÇÃO. MULTA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE

CONFRONTO ANALÍTICO. DEFICIÊNCIA NA INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS

VIOLADOS. SÚMULA 284/STF.

1. Consoante a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, a configuração da propaganda eleitoral extemporânea

independe da escolha dos candidatos em convenção partidária. Precedente.

2. A divulgação de propaganda antes do período permitido pelo art. 36 da Lei 9.504/97 contendo imagem ofensiva à

honra e à dignidade do governador do estado configura propaganda eleitoral negativa extemporânea.

3. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de que o

pluralismo político, 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 no caso de ofensa a outros direitos, tal como

o de personalidade. Precedentes.

4. O pedido expresso de voto não é condição necessária à configuração de propaganda, que, em sua forma

dissimulada, pode ser reconhecida aferindo-se todo o contexto em que se deram os fatos. Precedentes.

5. A divergência jurisprudencial não ficou demonstrada por ausência da realização do cotejo analítico.

6. O pedido para redução da multa não merece conhecimento, pois o agravante não indicou nas razões do recurso

especial o dispositivo legal ou constitucional supostamente violado no acórdão recorrido, o que caracteriza deficiência de

fundamentação a atrair a incidência da Súmula 284/STF.

7. Agravo regimental não provido.

(Recurso Especial Eleitoral nº 20626, Acórdão, Relator(a) Min. João Otávio De Noronha, Publicação: DJE - Diário de

justiça eletrônico, Tomo 60, Data 27/03/2015, Página 31)

Ex positis, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência cautelar, ressalvando a
possibilidade de revisão da decisão por ocasião do pronunciamento de mérito, para determinar
que a requerida FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA retire a publicação que
consta o vídeo se referindo a decisão da Justiça Eleitoral e apresentando decisão de Tribunal de
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Contas, na url: <https://www.facebook.com/vitoria.mearim.3/posts/168799551317083>, no prazo
de 02 (dois) dias.
Defiro o pedido de quebra de dados pessoais junto aos provedores de acesso, determinando que
se expeça ofícios requisitando os dados pessoais do usuário, relacionados aos registros de
acesso e conexão apresentados pela requerida FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL
LTDA.
Com as respostas dos ofícios, de acordo com as Resolução do TSE nº 23.608/2019 e Res.
23.610/2019, determino:
1) citação do(s) responsável (eis) identificado(s) representado(s), nos termos do art. 18 da Res.
23.608/2019 – TSE, preferencialmente por meio eletrônico, para apresentar defesa no prazo de 2
(dois) dias;
2) Após o prazo acima ou não apresentados dados suficientes para identificação do(s)
responsável (eis), vista ao Ministério Público Eleitoral, para emissão de parecer no prazo de 1
(um) dia (art. 19 da Res. 23.608/2019 – TSE);
Cumpridas tais providências, retornem conclusos para decisão final.
Ao cartório eleitoral para providências necessárias. 
 
Vitória do Mearim, data da assinatura eletrônica.
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