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JUSTIÇA ELEITORAL 
 048ª ZONA ELEITORAL DE JUAZEIRO BA 

 
  
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600075-95.2020.6.05.0048 / 048ª ZONA ELEITORAL DE JUAZEIRO BA 
REPRESENTANTE: ELEICAO 2020 SUZANA ALEXANDRE DE CARVALHO RAMOS PREFEITO 
Advogado do(a) REPRESENTANTE: UTAMAR DOS SANTOS GONCALVES - BA41480 
REPRESENTADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. 
  
  
  

DECISÃO
 
 

Vistos etc.
Cuida-se de Representação Eleitoral manejada pela Coligação UNIÃO POR AMOR A

JUAZEIRO, integrada pelos partidos PSDB, SOLIDARIEDADE, REDE, PDT, PTC, PRTB, PTB,
PATRIOTA, PV e PROS (CNPJ nº 38.590.645/0001-02), em face do INSTAGRAM, pessoa

jurídica de direito privado, pertencente ao grupo FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL
LTDA (CNPJ Nº 13.347.016/0001-17).

Diz a coligação representante, em suma, que foi criada uma página “anônima” na rede social do
INSTAGRAM, sob o codinome “JUAZEIROLIVRE2020”, que pode ser acessada através do

link (https://www.instagram.com/juazeirolivre2020/, a qual tem sido utilizada para a promoção de
propaganda negativa, injuriosa  e difamatória da pré-candidata à eleição majoritária, em nítido

desrespeito à legislação eleitoral, até por que realizada em período vedado.
Diante dos fatos relatados, postula provimento judicial, em caráter liminar, que determine ao

FACEBOOK BRASIL/INSTAGRAM a exclusão/remoção imediata do
perfil juazeirolivre2020 (https://www.instagram.com/juazeirolivre2020/), bem como a remoção das

publicações irregulares identificadas pelos
endereços https://www.instagram.com/p/CFScg7tD1NM/?utm_source=ig_web_ copy_link e

https://www.instagram.com/p/CFSC8ryjasY/?utm_source=ig_web_ copy_link , como também que
forneça os respectivos IPs correspondentes ao perfil "Juazeiro Livre 2020" a fim de identificação

da pessoa responsável pela sua criação.
.Passo à apreciação do pedido de TUTELA DE URGÊNCIA.

Cumpre anotar, de logo, que pela sistemática adotada pelo Código de Processo Civil, as tutelas
provisórias, como gênero, são divididas nas espécies nominadas de tutela de urgência e tutela de

evidência (Art. 294 e ss, CPC).
A tutela de urgência, que abarca tanto o provimento de natureza satisfativa quanto o cautelar, e
pode ser requerida em caráter preparatório (antecedente) ou incidental, é o mecanismo
processual pelo qual o magistrado antecipa a uma das partes um provimento judicial de mérito ou
acautelatório antes da prolação da decisão final, seja em virtude da urgência (periculum in mora)
ou da plausibilidade do direito (fumus boni iuris).
Por seu turno, a tutela de evidência (art. 311 e ss, CPC) pode se requerida independentemente
da comprovação do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, levando em
consideração a evidência do direito e desde que ocorra uma destas quatro hipóteses: a) abuso do
direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da partes; b) alegações de fato passíveis
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de comprovação apenas documentalmente e se houver tese firmada em julgamento de casos
repetitivos (incluindo o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas) de em Súmula
Vinculante; c) Pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de
depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob pena de
multa; d) petição inicial instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do
direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Por outro lado, é relevante também deixar assentado que, conquanto o direito de crítica e
expressão do pensamento tenha assento constitucional (art. 5º, IV, da Constituição Federal), este
direito não é absoluto e deve ser harmonizado, por aplicação dos princípios da proporcionalidade

e razoabilidade, quando estiver em aparente confronto com outros direitos também de matriz
constitucional, pela singela razão de que o exercício de um direito não pode significar a

aniquilação de outro de mesmo nível normativo-hierárquico.
Édizer, o direito de crítica e expressão do pensamento é assegurado, desde que não se

deslegitime pelo uso abusivo, muitas vezes até criminoso, com vulneração ilícita da honra, bom
nome e reputação das pessoas.

Sob a perspectiva eleitoral, a Lei das Eleições (Lei nº 9.504/97), pelo seu art. 57-D e 57-F, assim
dispõem sobre a propaganda realizada na internet:

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.  
§ 1º (...)

§ 2o  A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda
e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no valor de R$ 5.000,00

(cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).   
§ 3o  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.   

Art. 57-F.  Aplicam-se ao provedor de conteúdo e de serviços multimídia que hospeda a
divulgação da propaganda eleitoral de candidato, de partido ou de coligação as penalidades

previstas nesta Lei, se, no prazo determinado pela Justiça Eleitoral, contado a partir da
notificação de decisão sobre a existência de propaganda irregular, não tomar providências para a

cessação dessa divulgação.   
Parágrafo único.  O provedor de conteúdo ou de serviços multimídia só será considerado

responsável pela divulgação da propaganda se a publicação do material for comprovadamente de
seu prévio conhecimento.

No caso sob análise, em primeira aproximação, em juízo de probabilidade e não de certeza, ainda
sem a ouvida do representado, quer me parecer plausível o direito vindicado pela coligação

representante, não apenas pelo conteúdo das publicações, de tom indesmentivelmente
ofensivo, cujos “prints” foram colacionados ao processo, mas também pela grave denúncia de

que a página foi criada anonimamente, o que é terminantemente proibido. Eis a fumaça do bom
direito (fumus boni iuris).

Por outro lado, a veiculação de propaganda eleitoral ilícita, antecipada ou não, tem potencialidade
para muitas vezes incutir nos eleitores versões que, mais à frente, podem se mostrar descoladas
da realidade, em desserviço à própria democracia e em proveito eleitoral ilegítimo de salteadores
da honra alheia, tanto mais grave se estes se escudam covardemente no anonimato, daí a razão
para que o provimento judicial seja tempestivo e ponha cobro à ilegalidade praticada. Eis o perigo

da demora (periculum in mora).
À vista do exposto, presentes os requisitos legais, DEFIRO, inaudita altera pars, a TUTELA DE

URGÊNCIA requerida pela coligação representante para determinar que o
INSTAGRAM/FACEBOOK BRASIL remova imediatamente o perfil "“Juazeiro Livre 2020”
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(https://www.instagram.com/juazeirolivre2020/) e as publicações identificadas pelos endereços
//www.instagram.com/p/CFScg7tD1NM/?utm_source=ig_web_ copy_link e

https://www.instagram.com/p/CFSC8ryjasY/?utm_source=ig_web_ copy_link; , fornecendo ainda
a este Juízo, no prazo máximo de 48 horas, os IPs correspondentes ao mencionado perfil e reste
todas as informações necessárias para identificação do criador e responsável pela página acima
mencionada, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e da adoção de

outras medidas coercitivas para cumprimento desta decisão.
Intimem-se. 

Notifique-se o representado para apresentação de defesa, no prazo máximo de 48 horas (art. 96,
§ 5º, da Lei 9.504/97).

Transcorrido o prazo acima, com ou sem apresentação de defesa, ouça-se o Ministério Público,
voltando-me a seguir concluso para decisão.

Juazeiro, Bahia, 26 de setembro de 2020.
Cristiano Queiroz Vasconcelos

Juiz Eleitoral - 48ª Zona
 
 

.
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●

●

Requer a juntada do documento em anexo, bem como a inclusão no polo ativo dos seguintes
advogados:
 

THIAGO FRANCO CORDEIRO - OAB BA23214 - CPF: 817.523.935-20 (ADVOGADO)

UIRA LIMA BENEVIDES - OAB PE32152 - CPF: 059.382.734-12 (ADVOGADO)
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INICIAL EM PDF ANEXO
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MM JUÍZO DA ____ª ZONA ELEITORAL DO ESTADO BAHIA – 

JUAZEIRO/BA. 

 

 

 

 

 

COLIGAÇÃO UNIÃO POR AMOR A JUAZEIRO, integrada pelos 

partidos: PSDB, SOLIDARIEDADE, REDE, PDT, PTC, PRTB, PTB, 

PATRIOTA, PV, PROS, inscrita no CNPJ sob o nº 

38.590.645/0001-02, com sede na Rua Carlos Drummond de 

Andrade, 99988, bairro Maringá, Juazeiro/BA, CEP 48902-503, 

por seu representante, Sr. JOÃO DANIEL OLIVEIRA MOTA, 

brasileiro, portador do título de eleitoral nº 

136407720523, inscrito no CPF sob o nº 046.909.545-85, com 

endereço eletrônico para envio de mensagens referentes a 

este processo: cordeiroerorizadvogados@hotmail.com, por 

meio de seu advogado infra-assinado, om escritório situado 

na Rua Veneza, 455, 1º andar, bairro Alagadiço, CEP: 

48.903-347, Juazeiro-BA, para onde desde já requer sejam 

enviadas todas notificações e intimações, em nome dos Bels. 

THIAGO FRANCO CORDEIRO, OAB/BA 23.214, UIRÁ LIMA BENEVIDES, 

OAB/PE 32.152 e UTAMAR DOS SANTOS GONÇALVES, OAB/BA 41.480, 

sob pena de nulidade, vem, com fulcro nos artigos 96, 

inciso I e 36, ambos da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 3º, 

inciso III, da Resolução TSE nº 23.608/2019, apresentar:  

REPRESENTAÇÃO ELEITORAL COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 
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em desfavor de INSTAGRAM, pessoa jurídica de direito 

privado, pertencente ao grupo FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO 

BRASIL – LTDA, inscrito no CNPJ sob o nº 13.347.016/0001-

17, sediado na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, 700, 

5º andar, Itaim Bibi, São Paulo-SP, CEP 04542-000, e; 

responsável pela criação do perfil “Juazeiro Livre 2020”, 

mantido na rede social Instagram, pessoa não conhecida, 

pelos instransponíveis fundamentos fáticos e jurídicos 

doravante delineados. 

DA SÍNTESE FÁTICA.  

Circula entre usuários da rede social Instagram publicações 

elaboradas pelo perfil denominado de “juazeirolivre2020” 

(https://www.instagram.com/juazeirolivre2020/), criado 

exclusivamente com o escopo de realizar propaganda 

eleitoral negativa da pré-candidata às eleições 

majoritárias pelo partido Representante, em nítido 

desrespeito à legislação eleitoral.  

Logo no princípio da página do aludido perfil é possível 

constatar a prática de ostensiva propaganda negativa 

irregular, consoante se infere da imagem abaixo 

reproduzida: 

 

Num. 7001113 - Pág. 2Assinado eletronicamente por: UTAMAR DOS SANTOS GONCALVES - 24/09/2020 13:19:37
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092413193671400000006585644
Número do documento: 20092413193671400000006585644



 

 

 
 

 

Em data de 19/09/2020 o mencionado perfil publicou uma 

postagem 

(https://www.instagram.com/p/CFScg7tD1NM/?utm_source=ig_web

_copy_link ) em que busca vincular de maneira desfavorável 

a imagem e as ações do pré-candidato Leonardo Bandeira à 

figura de ser uma pessoa violenta, acusando-o de ter 

praticado ato ilícito consubstanciado na suposta agressão a 

sua ex- esposa.  

A postagem traz em seu bojo a seguinte legenda: “Leonardo 

Bandeira, vice de Suzana Ramos, condenado por AGRESSÃO a 

sua ex-esposa. É com esse vice que você espera que Suzana 

irá defender as causas femininas?” 

Ato continuo, no mesmo dia, publicou um vídeo, 

https://www.instagram.com/p/CFSC8ryjasY/?utm_source=ig_web_copy_link, onde 

aparece o ex-prefeito Joseph Bandeira, apoiador da chapa, 

onde o mesmo diz a seguinte fala: “Tem gente que fala de 

mulher, e tem também por aí candidato que bate em mulher”, 

nesse momento a imagem do pré-candidato a vice dessa chapa 

representante aparece, logo depois o ex prefeito fala “Os 

dois vão apanhar de mulher”, em seguida aparece imagens do 

suposto processo em relação ao ato praticado pelo pré-

candidato a vice a sua ex-esposa; em seguida uma imagem com 

a frase “enfim, a hipocrisia”, e na postagem a seguinte 

frase: “ Você votaria em uma chapa com uma pessoa que 

responde por agressão a mulher?” 
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Já em data de 17/09/2020 o citado perfil publicou uma 

postagem cujo objetivo é incutir na mente do eleitorado a 

idéia de que a pré-candidata da agremiação Representante 

seria somente ter o poder pelo poder. Veja-se: 

 

“Que Suzana é uma mulher com serviços prestados enquanto 

foi vereadora (será que sempre foi assim?) poucos duvidam, 

mas será mesmo que o projeto dela de governo é o que o 

cidadão quer? São políticos como Roberto Carlos ao lado que 

estava com diversos cargos na área da saúde até ontem e 

olha como a nossa saúde está. Joseph Bandeira, inelegível 

por não prestar contas de um projeto que visava proteger as 

crianças e adolescentes vulneráveis (sofreram assédio 

sexual, estupro, entre outro crimes) da nossa cidade. E 

agora essa foto, Joseph ao lado de um condenado pelo STF há 
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14 anos de prisão. Leonardo Bandeira, vice de Suzana, que 

tem passado de agressão contra sua ex-esposa e mesmo assim, 

Suzana, uma mulher se juntou. O projeto de Suzana não é 

acabar com o que tem hoje, porque se fosse se juntaria com 

políticos de passado limpo”. Estranhamente, o primeiro 

comentário é do filho de outro pré-candidato, que vive a 

postar juntamente com esse perfil, publicações ofensiva, 

tidas como propaganda negativa. 

De igual modo, ao longo de todas as postagens realizadas 

pelo perfil Juazeiro Livre 2020 são veiculadas notícias 

injuriosas e difamatórias em desfavor da pré-candidata do 

Representante, Sr.ª Suzana Ramos, sendo nítido que a página 

anônima fora concebida com o escopo único e repudiável de 

empreender verdadeira campanha negativa com vistas a 

prejudicar a candidatura de adversário político, em ato 

atentatório à isonomia de condições entre os postulantes, 

bem como ferindo a própria legitimidade e lisura do pleito 

eleitoral. 

Ora, de uma análise ainda que perfunctória dos fatos 

narrados, bem como dos elementos probantes ora coligidos, 

não são necessários grandes esforços argumentativos para se 

demonstrar a ilicitude da conduta perpetrada pelo 

responsável pelo mencionado perfil, que realiza nítida 

campanha eleitoral negativa, em período vedado, sendo 

imperiosa a intervenção judicial para fins de fazer cessar 

os atos ilícitos praticados, sancionando-se o infrator, nos 

ditames da Lei, consoante fundamentação jurídica doravante 

explicitada. 
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DO MÉRITO 

Expostas as circunstâncias que ensejaram a busca pela 

tutela jurisdicional, cumpre apresentar em linhas vindouras 

os insuperáveis fundamentos que certamente ensejarão a 

procedência da pretensão ora manifestada.  

DA CARACTERIZAÇÃO DA PROPAGANDA ELEITORAL.  

Ab initio, sobreleva registrar que, como é cediça, a 

propaganda eleitoral tem o escopo precípuo de captar votos 

do eleitorado para investidura em cargo público-eletivo. Na 

esteira das lições do doutrinador José Jairo Gomes, 

caracteriza-se “por levar ao conhecimento público, ainda 

que de maneira disfarçada ou dissimulada, candidatura ou os 

motivos que induziram à conclusão de que o beneficiário é o 

mais apto para o cargo em disputa. Nessa linha, constitui 

propaganda eleitoral aquela adrede preparada para influir 

na vontade do eleitor, em que a mensagem é orientada à 

atração e conquista de votos”. (in Direito Eleitoral, 16ª 

Ed, p. 238-239) (Grifou-se).  

Acerca do sentido conferido à propaganda, esta pode ser 

positiva ou negativa, sendo certo que aquela exalta o 

beneficiário, louvando suas supostas qualidades, seus 

feitos e sua imagem, enquanto que esta, ao inverso, tem por 

escopo o menoscabo dos candidatos adversários, sugerindo ao 

eleitorado que não detém as qualidades necessárias ao 

exercício do mandato eletivo.  

Ora, Excelência, do exame do perfil denominado de “Juazeiro 

Livre 2020”, mantido na rede social Instagram, é de clareza 

hialina que a propaganda eleitoral em espeque tem o fito 

único e repudiável de aviltar a candidatura da pré-

candidata do partido Representante, fazendo o possível para 
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apresentá-la ao eleitorado sob uma luz desfavorável, 

vinculando-a reflexamente a supostos atos ilícitos, em 

evidente propaganda eleitoral negativa.  

Por óbvio, a propaganda veiculada em rede social facilita e 

prepara os caminhos para a propaganda futura, gerando, no 

mais das vezes, efeitos psicológicos até mais 

significativos do que a propaganda eleitoral direta, 

justamente por proporcionar uma rejeição inconsciente, por 

parte dos eleitores, do nome da futura candidata.  

Outrossim, é certo que a divulgação ostensiva, negativa e 

extemporânea da imagem da pré-candidata através de redes 

sociais propaga-se em larga escala, atingindo um incontável 

número de pessoas em poucos instantes, dada a facilidade e 

rapidez de compartilhamento de conteúdo no âmbito da rede 

mundial de computadores, gerando um efeito multiplicador 

que se revela hábil a desequilibrar a isonomia do pleito 

eleitoral.  

Ora, não se pode olvidar a importância dos meios de 

comunicação social, cujo alcance, hodiernamente, ultrapassa 

até mesmo as barreiras geográficas, em uma velocidade 

imensurável, sendo certo que, diante de tal cenário, os 

operadores de notícias devem atuar com redobrada cautela, 

responsabilizando-se pelo conteúdo difundido. No atual 

estágio de evolução do pensamento jurídico, não se há de 

admitir que, amparados pelo falso manto da liberdade de 

expressão, criadores de conteúdo manipulem fatos e 

informações, com o fito único de promover a desinformação 

do eleitor. 

A informação isenta e de qualidade, que contribui para o 

debate democrático, encontra guarida no ordenamento 

jurídico pátrio, devendo ser amplamente fomentada e 
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disseminada, mormente na seara do processo eleitoral, na 

qual o cidadão há de munir-se da maior quantidade possível 

de informações acerca dos pretensos candidatos, com vistas 

à formação de sua convicção. O que se rechaça, contudo, é a 

difusão de notícias inverídicas, insultuosas e atentatórias 

à imagem e reputação de candidatos e terceiros, direta ou 

indiretamente vinculados ao certame, no mais das vezes 

acompanhada da emissão de juízos e conclusões temerários 

sobre fatos desvirtuados ou fantasiosos.  

In casu, as publicações ora descritas, divulgadas por 

anônimo perfil de rede social, revelam-se falsas e 

ofensivas, evidenciando manipulação hábil a conduzir o 

eleitor a conclusões equivocadas, com o desiderato de 

causar indevida influência na formação da vontade do 

eleitorado, descurando dos princípios da isonomia e da 

paridade de armas entre os concorrentes, ambos de imperiosa 

observância no processo eleitoral. Ao atrelar a pré-

candidata do partido Representante à prática de ato 

possivelmente irregular, ainda que de forma indireta, o 

vídeo em espeque traz em seu bojo uma acusação de elevado 

nível de gravidade e reprovabilidade, repercutindo 

negativamente perante o eleitorado, em nítida e inescusável 

extrapolação do consagrado direito à livre manifestação.  

A mais abalizada jurisprudência pátria não destoa dos 

argumentos ora esposados, senão vejamos:  

“ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL 

EXTEMPORÂNEA NEGATIVA NA INTERNET. CARACTERIZADA. ABUSO DO 

DIREITO CONSTITUCIONAL DE LIVRE MANIFESTAÇÃO DE PENSAMENTO. 

ANONIMATO. OFENSA A HONRA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 

IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. 1. A mera reiteração de 
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teses recursais inviabiliza o êxito do agravo regimental 

(Súmula nº 26/TSE). Precedentes. 2. A moldura fática 

delineada no acórdão regional revela que o agravante, antes 

do período permitido para a realização de propaganda 

eleitoral, utilizou-se de perfil anônimo e falso na rede 

social Facebook, denominado “Orlando Enrolando”, para 

criticar politicamente o recorrido “ofendem a imagem, a 

honra e à dignidade do recorrido e como corolário induzem 

os eleitores a não votar nele” (fl. 1161), motivo pelo qual 

restou configurada a propaganda eleitoral antecipada 

negativa. 3. A livre manifestação de pensamento não 

constitui direito de caráter absoluto. Precedentes. 4. A 

divulgação de publicação, antes do período permitido, que 

ofende a honra de possível futuro candidato constitui 

propaganda eleitoral negativa extemporânea. Precedentes. 5. 

A reforma do acórdão regional demandaria nova incursão na 

seara probatória dos autos, providência incompatível com a 

estreita via do recurso especial (Súmula nº 24/TSE). 6. 

Agravo regimental desprovido. (TSE; AgR-AI 2-64, rel. Min. 

Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 22.9.2017.) 

(Grifou-se)  

“ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. 

PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. PROPAGANDA NEGATIVA. 

MULTA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. REEXAME. 

IMPOSSIBILIDADE.1. (...) 3. No mérito, o Tribunal manteve a 

condenação, mas reduziu o valor da multa imposta na 

sentença para R$ 5.000,00, tendo concluído pela 

configuração de propaganda eleitoral antecipada negativa, 

por ter o representado veiculado em sua página pessoal do 

Instagram notícias acerca da gestão do então pré–candidato 

à reeleição ao cargo de Governador do Estado. 4. No termos 

da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral: "A 

divulgação de publicação, antes do período permitido, que 
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ofende a honra de possível futuro candidato constitui 

propaganda eleitoral negativa extemporânea" (AgR–AI 2–64, 

rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 

22.9.2017).5. O TRE ao analisar o contexto no qual ocorreu 

a veiculação da mensagem postada, destacou que "mesmo 

considerando que a divulgação dos recorrentes digam 

respeito às vicissitudes na gestão da saúde pública durante 

o governo do candidato do recorrido (atual Governador do 

Estado e candidato à reeleição), não há comprovação nos 

autos de que o mesmo [sic] desvia dinheiro da saúde para a 

política, e há nítida comparação entre gestões, o que é 

suficiente para demonstrar o caráter eleitoreiro da 

postagem e a realização de propaganda eleitoral antecipada 

negativa".6. A revisão do entendimento do Tribunal 

implicaria o reexame de matéria de prova, o que é vedado na 

instância extraordinária, nos termos do verbete sumular 24 

do TSE. Acresça–se que descabe potencializar somente o teor 

da mensagem veiculada, a fim de afastar a propaganda 

eleitoral antecipada negativa, diante das premissas 

expostas no acórdão recorrido.Agravo regimental a que se 

nega provimento.” (TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 

060009906, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos, 

Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 218, 

Data 12/11/2019) (Grifou-se)  

Com efeito, dúvidas não pairam de que o conteúdo das 

publicações em referência configura propaganda eleitoral 

antecipada negativa, na medida em que veiculou fatos 

inverídicos com o intuito de denegrir a imagem da pré-

candidata filiada ao Representante, sendo certo, ainda, que 

as mensagens difundidas desbordaram dos limites da 

liberdade de informação, em contexto indissociável da 

disputa eleitoral do pleito vindouro. Outrossim, consoante 

entendimento pacificado pelo TSE, “A divulgação de 
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publicação, antes do período permitido, que ofende a honra 

de possível futuro candidato constitui propaganda eleitoral 

negativa extemporânea” (AgR-AI 2-64, rel. Min. Tarcisio 

Vieira de Carvalho Neto, DJE de 22.9.2017).  

Ademais, todo o conteúdo produzido no mencionado perfil 

revela nítida e direta conotação com o pleito eleitoral 

vindouro, na medida em que faz explícitas e reiteradas 

referências às candidaturas.  

DA CONFIGURAÇÃO DA PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA.  

Considerando a data em que teve início a sua veiculação, o 

material propagandístico fora produzido e difundido de 

forma extemporânea, em período vedado pela legislação 

eleitoral. Ora, o art. 36, caput da Lei nº 9.504/97 dispõe 

que a propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 

15 de agosto do ano da eleição. Contudo, tendo em vista a 

pandemia provocada pela contaminação humana pelo novo 

coronavírus, a Emenda Constitucional nº 07/2020 postergou 

as eleições municipais de 2020, bem como as diversas datas 

dos eventos que envolvem o certame, de maneira que, nos 

termos do art. 1º, § 1º, IV do aludido dispositivo, a 

propaganda eleitoral somente é permitida a partir do dia 27 

de setembro de 2020.  

Com efeito, tendo em vista que as mensagens, imagens e 

vídeos ora expostos denotam evidente propaganda eleitoral, 

bem como considerando que foram e estão sendo divulgadas em 

período vedado, resta configurada a propaganda eleitoral 

antecipada. Nesse cenário, é intuitivo que o ilícito possui 

o condão de afetar a igualdade de oportunidades e a 

paridade de armas entre os candidatos, provocando 

inaceitável desequilíbrio do pleito.  
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Nessa esteira, não se olvida que o art. 36-A da Lei das 

eleições estabelece que a configuração da propaganda 

antecipada pressupõe o pedido explícito de votos. Contudo, 

é assente o entendimento de que tal dispositivo há de ser 

interpretado de forma sistemática, em harmonia com as 

demais normas e princípios que regem a matéria. Destarte, 

para que o pedido seja considerado explícito, não se revela 

necessário que seja feito de forma literal, com a 

utilização de expressões diretas como “vote em mim” ou 

“peço o seu voto”. Para ser reputado explícito, basta que o 

objetivo de pedir o voto avulte inequivocamente da forma, 

da técnica de comunicação empregada, do conjunto da peça 

propagandística considerada, bem como das circunstâncias em 

que o fato ocorre, o que pode inclusive ser feito de 

maneira dissimulada.  

Ora, Excelência, é cediço que a pré-candidatura desenvolve-

se através da manifestação de ideias, projetos e opiniões 

do pretenso candidato. Não pode, contudo, desviar-se de tal 

propósito, de forma a transmudar sua pré-candidatura em 

verdadeira campanha eleitoral antecipada, semqualquer 

fiscalização de arrecadação e gastos pela Justiça 

Eleitoral, o que poderia configurar inclusive abuso de 

poder econômico.  

O propósito do legislador, ao criar a vedação de 

publicidade eleitoral extemporânea, foi conferir 

efetividade aos princípios constitucionais que asseguram a 

isonomia entrecandidatos, a normalidade e legitimidade das 

eleições, bem como remover a influência abusiva do poder 

econômico ou político, pilares insculpidos no art. 14, § 

9º, da Constituição Federal.  
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Destarte, tendo o responsável pelo perfil em referência 

divulgado verdadeira campanha eleitoral extemporânea 

negativa, em descompasso com as balizas impostas na 

legislação eleitoral, é mister a procedência da presente 

Representação, com a consequente aplicação de multa 

pecuniária em seu desfavor, nos termos do art. 36, §3º, da 

Lei 9.504/1997.  

DA MULTA POR VIOLAÇÃO À VEDAÇÃO DO ANONIMATO. LEI Nº 

9.504/1997, ART. 57-D.  

Outrossim, sobreleva registrar que o responsável pelo 

perfil “Raio X da Oposição” busca abrigar-se no manto do 

anonimato para difundir inverdades e propagar ofensas aos 

seus opositores políticos, empenhando-se em ocultar sua 

identidade para evitar a responsabilização por seus atos 

ilícitos.  

Tal conduta é vedada pela Lei nº 9.504/97, que no caput do 

art. 57-D assim dispõe:  

“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.”  

Já o § 2º do mesmo dispositivo legal prevê a incidência de 

multa estipulada entre R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e R$ 

30.000,00 (trinta mil reais), aplicável ao responsável pela 

publicação anônima.  

Ora, Excelência, liberdade de expressão e anonimato são 

institutos inconciliáveis, sendo certo que a internet, 
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conquanto represente um espaço livre e democrático, 

propício ao amplo debate de idéias, também deve respeitar 

os princípios norteadores do ordenamento jurídico, sendo 

defeso encobrir-se em seu véu para furtar-se das 

responsabilidades por eventuais ilícitos praticados nessa 

seara em desfavor de terceiros.  

Com efeito, requer-se, desde já, a condenação do 

responsável pela criação do mencionado perfil ao pagamento 

da multa prevista no § 2º do art. 57-D da Lei nº 9.504/97.  

DA NECESSIDADE DE REMOÇÃO DO CONTEÚDO ILÍCITO DA INTERNET.  

O § 1º do art. 38 da Resolução TSE nº 23.610/2019 

possibilita que o Juiz determine a exclusão da internet de 

conteúdo que viole as regras eleitorais.  

Ora, restando inequívoco que o perfil em referência fora 

concebido com o escopo precípuo de realizar propaganda 

eleitoral extemporânea negativa em desfavor da pré-

candidata do partido Representante, dúvidas não pairam 

acerca da ilicitude do conteúdo das publicações produzidas, 

de forma que se revela imperiosa a exclusão do perfil 

“Juazeiro Livre 2020”, utilizado de forma irregular, o que 

desde já se requer. Subsidiariamente, na remota hipótese de 

não concessão do pleito anterior, que seja determinada a 

remoção das publicações irregulares aqui mencionadas. 

Com efeito, pugna-se que seja determinado que o Instagram 

remova o conteúdo retro destacado, fazendo cessar o acesso 

e divulgação da propaganda irregular, no prazo de 24h, sob 

pena de incidência de multa diária, pelas razões expostas. 
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DA NECESSIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA.  

Diante dos insuperáveis argumentos trazidos à baila em 

linhas pretéritas, é imperioso que se demonstre, doravante, 

a necessidade de concessão de tutela provisória de urgência 

na hipótese em tela, no sentido de se determinar a imediata 

remoção do conteúdo propagandístico ilícito em referência, 

com a consequente exclusão do perfil “Juazeiro Livre 2020”.  

Os arts. 294 e 300, caput, ambos do Código de Processo 

Civil, regulamentam o instituto em apreço, estabelecendo os 

critérios para sua concessão, nos seguintes termos:  

“Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em 

urgência ou evidência.  

Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar 

ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou 

incidental.” “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.”  

Com efeito, os dispositivos legais retro transcritos 

conduzem à exegese de que quando a parte evidenciar 

satisfatoriamente a presença de elementos que demonstrem a 

probabilidade da existência do direito perquirido, bem como 

o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, 

não se mostra razoável aguardar todo o trâmite processual 

para se conferir pretensão cuja procedência se verifica de 

plano.  

No caso em deslinde, a probabilidade da procedência da 

pretensão restou sobejamente comprovada nos autos, mormente 

diante dos fartos elementos de prova colacionados, que 
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evidenciam a ilicitude da conduta praticada pelo 

Representado, responsável pela criação do perfil em 

referência, consubstanciada na veiculação massiva e diária 

de propaganda eleitoral extemporânea negativa por meio da 

internet.  

Noutro giro, o risco à efetividade do processo mostra-se 

inconteste, porquanto a delonga na entrega da prestação 

jurisdicional constitui circunstância hábil a obstar a 

concretização do provimento final, na medida em que a 

ferramenta utilizado pelo Representado para difundir a 

propaganda irregular (internet/Instagram) se revela hábil a 

alcançar um grande número de pessoas, mormente considerando 

sua facilidade de propagação e compartilhamento, sendo 

certo que o Representado age ardilosamente para 

intempestivamente colocar-se em posição de vantagem perante 

os demais candidatos e angariar os votos do eleitorado, 

contrariando não apenas as normas impostas pela legislação 

eleitoral, mas também conspurcando a legitimidade do pleito 

e a isonomia entre os concorrentes, o que deve ser de 

pronto rechaçado, sob pena de se perpetuar a indevida 

influência no eleitorado. 

Outrossim, em sendo concedida a tutela provisória ora 

pleiteada, inexiste qualquer perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão, porquanto na hipótese de eventual 

improcedência da ação, o que se cogita por mero esforço 

argumentativo, será possível retornar-se ao status quo 

ante, sem prejuízos para a parte adversa.  

Assim, faz-se mister a concessão da antecipação satisfativa 

requestada, por restarem satisfatoriamente preenchidos os 

requisitos legais.  
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Pugna-se, portanto, que seja deferida, inaudita altera 

pars, a tutela de urgência pleiteada, no sentido de 

determinar que o Facebook/Instagram remova o perfil 

“Juazeiro Livre 2020” 

(https://www.instagram.com/juazeirolivre2020/),tornando-o 

indisponível para acesso, no prazo de 24h, sob pena de 

multa diária. Subsidiariamente, na remota hipótese de não 

concessão do pleito anterior, o que se cogita por mero 

esforço argumentativo, bem como em atenção ao princípio da 

eventualidade, que seja determinado que o Representado se 

abstenha de utilizar o aludido perfil para realizar 

propaganda antecipada, bem como que o Facebook/Instagram 

viabilize, no prazo de 24h, a remoção das publicações 

irregulares a seguir identificadas: 

https://www.instagram.com/p/CFScg7tD1NM/?utm_source=ig_web_

copy_link e 

https://www.instagram.com/p/CFSC8ryjasY/?utm_source=ig_web_

copy_link . 

DOS PEDIDOS  

Ex positis, requer o representante que Vossa Excelência se 

digne a:  

Deferir, inaudita altera pars, o pedido de concessão de 

tutela provisória de urgência requestada, no sentido de 

determinar que o Facebook/Instagram remova o perfil 

“Juazeiro Livre 2020” 

(https://www.instagram.com/juazeirolivre2020/), tornando-o 

indisponível para acesso, no prazo de 24h, sob pena de 

multa diária;  

Subsidiariamente, na remota hipótese de não concessão do 

pleito anterior, o que se cogita por mero esforço 

argumentativo, que seja determinado que o 
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Facebook/Instagram viabilize, no prazo de 24h, a remoção 

das seguintes publicações: 

https://www.instagram.com/p/CFScg7tD1NM/?utm_source=ig_web_

copy_link e 

https://www.instagram.com/p/CFSC8ryjasY/?utm_source=ig_web_

copy_link;  

Determinar que o Facebook/Instagram forneça os respectivos 

IP’s correspondentes ao perfil “Juazeiro Livre 2020” 

(https://www.instagram.com/juazeirolivre2020/), a fim de 

identificação de seu titular responsável;  

 

Termos em que pede deferimento. 

Juazeiro, 24 de setembro de 2020. 

 

UTAMAR DOS SANTOS GONÇALVES 

OAB/BA 41.480 

UIRÁ LIMA BENEVIDES 

OAB/PE 32.152 

THIAGO FRANCO CORDEIRO 

OAB/BA 23.214 

ROMMEL LINLCON DE SÁ RORIZ 

OAB/BA 26.450 
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PROCURAÇÃO 

OUTORGANTE: A COLIGAÇÃO União Por Amor A Juazeiro, integrada 
pelos partidos: PSDB, SOLIDARIEDADE, REDE, PDT, PTC, P RTB, PTB, 
PATRIOTA, PV, PROS, inscrita no CNPJ sob o n° 38 .59 0.645/0001-02, com 
sede na Rua Carlos Drummond de And rade, 99988, bairro Maringá, 
Juazeiro/BA, CEP 48902-503, por seu representante, Sr. JOÃO DANIEL 
OLIVEIRA MOTA, bras ileiro, portador do t ítulo de <" leito ra! n° 136407720523, 
inscrito no CPF sob o no 046.909.545-85, com o ende reço para recebimento 
de notificações por e-ma i I: t hiagocorde iroad vogado(ru hotmail.com. 

OUTORGARDO(S): THIAGO FRANCO CORDEIRO, brasileiro, inscrito na 
OAB/BA sob o no 23.214; ROMMEL LINCOLN DE SÁ RORIZ, brasileiro, 
inscrito na OAB/BA sob o no 26.450; UI RÁ LI MA BENEVIDES, brasilei ro, 
inscrito na OAB/PE 32.152; UTAMAR DOS SA NTOS GONÇALVES, brasileiro, 
inscrito na OAB/BA sob o n° 41.480, WENDELL BATISTA DE ARAÚJO, brasileiro, 
inscrito na OAB/BA sob o n° 31.830, escritório na Rua Veneza, 455, 1° andar, 
salas 1, 3 e 4, Bairro Alagadiço, CEP 48903-347, email: 
cordeiroerorizadvogados@hotmail.com. 

PODERES: Pelo presente instrumento particular de procuração, constituo 
meu(s) bastante(s) procurador(es) o(s) outorgado (s) , concedendo-lhe(s) os 
poderes da cláusula ad judicia et extra, para o foro em geral, em todo e 
qualquer grau de jurisdição, inclusive Justiça Eleitoral, podendo, portanto, 
promover quaisquer medidas judiciais ou administrativas contra quem de 
direito as ações competentes e defender o outorgante nas ações que lhe forem 
contrárias, por mais especial que seja, apresentar/fazer impugnações, defesas, 
recursos, assinar termo, representar o outorgan te peran te repartições públicas 
e entidades autárquicas ou paraestatais, sejam Federais, Estaduais ou 
Municipais, substabelecer com ou sem reserva de poderes, e praticar ainda, 
todos e quaisquer atos necessários e convenientes ao bom e fiel desempenho 
deste mandato. 

PODERES ESPECÍFICOS: A presente procuração outorga ao(s) Advogado(s) 
acima descritos, os poderes para confessar, tran sigir, desistir; renunciar ao 
direito sobre o qual se funda a ação, receber, inclusive levantar e sacar alvarás, 
dar quitação, firmar compromisso, pedir a justiça gratuita e assinar declaração 
de hipossuficiência econômica. 

Juazeiro/BA, 23 de setembro de 2020. 

Outorgante 

Rua Veneza, 455, 1° andar, Salas 1 ,3 e 4- Alagadiço - Juazeiro/BA 
CEP 48903·347 I Contato: (7 4) 9-9117-9770 
cordeiroerorizadvoaados®hotmail.com 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
38.590.645/0001-02
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
20/09/2020 

 
NOME EMPRESARIAL 
ELEICAO 2020 SUZANA ALEXANDRE DE CARVALHO RAMOS PREFEITO 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
******** 

PORTE 
DEMAIS 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
94.92-8-00 - Atividades de organizações políticas 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
Não informada 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
409-0 - Candidato a Cargo Político Eletivo 

 
LOGRADOURO 
R RUA CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE 

NÚMERO 
99988 

COMPLEMENTO 
******** 

 
CEP 
48.902-503 

BAIRRO/DISTRITO 
MARINGA 

MUNICÍPIO 
JUAZEIRO 

UF 
BA 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
thiagocordeiroadvogado@hotmail.com 

TELEFONE 
(0) 0 - 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
20/09/2020 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 21/09/2020 às 07:06:44 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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