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Excelentíssimo(a) Senhor(a) Doutor(a) Juiz(a) Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do 

Paraná  

 

 

 

 

 

 

NOTÍCIA-CRIME 

 

COMISSÃO PROVISÓRIA “BRASIL DA ESPERANÇA” DO PARANÁ1, de agora em diante apenas 

NOTICIANTE, por intermédio de seus advogados, vem, respeitosamente perante Vossa 

Excelência, com fulcro no art. 355 do Código Eleitoral, apresentar notícia-crime em face de 

CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR 2, DARCI PIANA 3, JOÃO EVARISTO DEBIASI4, LEANDRO VICTORINO 

DE MOURA5 e ADRIANO FURTADO6, ora NOTICIADOS, conforme expõe, requer e fundamenta em 

seguida. 

 
1 Aliança política representada pelo seu presidente, Arilson Chiorato (ata de constituição anexa). 
Devidamente registrada perante o E. TRE/PR sob o n. 331800/2022. 
2 Brasileiro, Governador do Estado do Paraná, candidato à reeleição, inscrito sob o CNPJ n. 47.492.669/0001-
01, com endereço na Rua Carmelo Rangel, 219, Batel, CEP 80.440-050, Curitiba, Paraná, e-mail 
comiter55juridico@gmail.com. 
3 Brasileiro, Vice-Governador do Estado do Paraná, inscrito sob o CNPJ n. 47.492.498/0001-10, com endereço 
na Rua Euripedes Garcez do Nascimento, 791, Ahú, CEP 80.540-280, Curitiba, Paraná, e-mail 
comiter55juridico@gmail.com 
4 Brasileiro, Secretário da Comunicação Social e da Cultura do Paraná, portador da cédula de identidade nº 
15.868.732-1 – PR, inscrito no do CPF/MF sob o nº 888.669.129-72, recebe notificações à Praça Nossa 
Senhora de Salette - Centro Cívico - 80.530-909. 
5 Brasileiro, Diretor-Presidente da CELEPAR, inscrito no CPF/MF sob o n. 034.340.739-65, recebe notificações 
à Rua Mateus Leme, 1561 - Bom Retiro - 80520-174 - Curitiba – PR. 
6 Brasileiro, Diretor Geral do Detran-PR, portador da cédula de identidade nº 5.967.795-0 SSP/PR, inscrito no 
CPF/MF sob nº 829.204.607-78, Av. Victor Ferreira do Amaral, 2940 - Capão da Imbuia - 82800-900 - Curitiba 
– PR. 
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I.  SÍNTESE DOS FATOS. 

Na data de hoje, 24 de setembro de 2022, chegou ao conhecimento da ora 

NOTICIANTE, que os NOTICIADOS estavam utilizando o Paraná Inteligência Artificial – PIA e o 

Detran-PR para disparar mensagens instantâneas (SMS) para eleitores pedindo voto para 

Jair Bolsonaro, bem como convocando a população para invadir o Congresso Nacional e o 

Supremo Tribunal Federal em caso de derrota eleitoral: 

7 

O crime eleitoral foi denunciado pela página BRASILFEDECOVID, a qual revelou que 

diversos usuários de ferramentas do Detran do Estado do Paraná, em 24 de setembro de 

2022, receberam a mensagem supramencionada pelo número 285-23, o qual é utilizado 

pela instituição chefiada pelos NOTICIADOS: 

 
7 Disponível em: <https://www.instagram.com/p/Ci39cwQMmgL/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D>. 
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Nada obstante, o referido crime também foi denunciado pelo jornalista Narley 

Resende pelo Twitter, demonstrando que a mensagem antidemocrática foi disparada não 

só pelo Detran-PR, mas por diversas instituições paranaenses comandadas pelos 

DENUNCIADOS: 

8 

 
8 Disponível em: 
<https://twitter.com/narleyresende/status/1573518452706447373?s=46&t=UciP4o9YGgBECrGuIK1a1A
>. 
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Cumpre consignar que, nos comentários de seu tweet, o jornalista foi questionado 

quanto ao uso do referido número por outras empresas, porém apresentou link que revela 

que a maioria da lista dos remetentes era do governo do Paraná: 

 
Em consulta ao número 28523 no sítio eletrônico JunkCall, o qual permite a 

identificação do autor que está disparando as SMS, percebe-se que este é utilizado por 

diversos órgãos governamentais do Paraná e pelo próprio Governo do Paraná: 

Num. 43167187 - Pág. 5Assinado eletronicamente por: LUIZ EDUARDO PECCININ - 24/09/2022 15:05:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092415053978700000042133653
Número do documento: 22092415053978700000042133653



 

 
 

www.peccinin.adv.br 

peccinin@peccinin.adv.br 

Tel. +55 (41) 99522-2650 

6 

9 

 
9 Disponível em: <https://junkcall.org/br/?q=28523> 
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O caso ganhou notoriedade e outros paranaenses começaram a denunciar em suas 

redes sociais o recebimento das mensagens criminosas entre 23 e 24 de setembro: 

10 

 
10 Disponível em: < 
https://twitter.com/theinterceptbr/status/1573677286511058945?s=48&t=wOZns6wZ4qgxtXqt8GJvIA> 
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11 

12 

 
11 Disponível em: <https://twitter.com/AnonNovidades/status/1573665082369769472>. 
12 Disponível em: <https://twitter.com/Netsuke/status/1573660108269158403>. 
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13 

14 

 
13 Disponível em: <https://twitter.com/Nori05/status/1573514992875446293>. 
14 Disponível em: <https://twitter.com/renanzinho_cwb/status/1573512537269850112/photo/1>. 
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15 

 
15 Disponível em: <https://twitter.com/thiagopizzza/status/1573652702202138624> 
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Conforme demonstrado acima, é possível verificar que o número 28523 utilizado 

pelo Governo do Paraná está aproveitando o banco de dados governamental com o número 

do celular de eleitores paranaenses para pedir voto para Jair Bolsonaro e para incitá-los 

contra as instituições democráticas brasileiras.  

Há, portanto, indícios de que os NOTICIADOS praticaram crime eleitoral e crime 

contra a ordem democrática. 

Requer-se, assim, o recebimento e processamento da presente notícia-crime. 

 

II. CRIMES EM PRÁTICA OU PRESTES A SEREM PRATICADOS. 

A conduta supramencionada é crime eleitoral e crime contra a ordem democrática.  

A título meramente exemplificativo, vejamos alguns dos tipos penais 

possivelmente caracterizados: 

Art. 377, Código Eleitoral. O serviço de qualquer repartição, federal, 
estadual, municipal, autarquia, fundação do Estado, sociedade de economia 
mista, entidade mantida ou subvencionada pelo Poder Público, ou que 
realiza contrato com este, inclusive o respectivo prédio e suas 

 
16 Disponível: <https://twitter.com/gabrielcarricon/status/1573566154441981953>. 
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dependências, não poderá ser utilizado para beneficiar partido ou 
organização de caráter político. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo será tornado efetivo, a qualquer 
tempo, pelo órgão competente da Justiça Eleitoral, conforme o âmbito 
nacional, regional ou municipal do órgão infrator, mediante representação 
fundamentada de autoridade pública, representante partidário ou de 
qualquer eleitor. 

 

Art. 346, Código Eleitoral. Violar o disposto no art. 377: 

Pena – detenção até seis meses e pagamento de 30 a 60 dias-multa. 

Parágrafo único. Incorrerão na pena, além da autoridade responsável, os 
servidores que prestarem serviços e os candidatos, membros ou diretores 
de partido que derem causa à infração. 

 

Art. 359-L, Código Penal. Tentar, com emprego de violência ou grave 
ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou 
restringindo o exercício dos poderes constitucionais:           

Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, além da pena correspondente 
à violência 

Há mais. 

Os NOTICIADOS ainda incorrem na prática de abuso de poder político, no uso 

indevido dos meios de comunicação e na conduta vedada prevista pelo art. 73, II, da Lei 

Eleitoral: 

Art. 22, LC n. 64/90. Qualquer partido político, coligação, candidato ou 
Ministério Público Eleitoral poderá representar à Justiça Eleitoral, 
diretamente ao Corregedor-Geral ou Regional, relatando fatos e indicando 
provas, indícios e circunstâncias e pedir abertura de investigação judicial 
para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do 
poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de 
comunicação social, em benefício de candidato ou de partido político, 
obedecido o seguinte rito:   

 

Art. 73, Lei Eleitoral. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou 
não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades 
entre candidatos nos pleitos eleitorais: 
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II - usar materiais ou serviços, custeados pelos Governos ou Casas 
Legislativas, que excedam as prerrogativas consignadas nos regimentos e 
normas dos órgãos que integram; 

Destaca-se, por derradeiro, que a conduta acima descrita também viola a Lei 

Nacional de Proteção de Dados, uma vez que os DENUNCIADOS se aproveitam de informações 

obtidas mediante cadastros governamentais para disparar mensagens eleitoreiras e 

antidemocráticas. 

Frisa-se, que, nos termos do art. 11, I, da LGPD, o consentimento do titular dos 

pessoais é obrigatório: 

Art. 11. O tratamento de dados pessoais sensíveis somente poderá ocorrer 
nas seguintes hipóteses: 

I - quando o titular ou seu responsável legal consentir, de forma específica 
e destacada, para finalidades específicas; 

A LGPD foi incorporada pelas normas eleitorais, as quais vedam expressamente o 

uso de dados de eleitores para fins eleitorais, nos termos do art. 34 da Res.-TSE n. 

23.610/19: 

Art. 34. É vedada a realização de propaganda: 

II - por meio de disparo em massa de mensagens instantâneas sem 
consentimento da pessoa destinatária ou a partir da contratação 
expedientes, tecnologias ou serviços não fornecidos pelo provedor de 
aplicação e em desacordo com seus termos de uso. ( Constituição Federal, 
art. 5º, X e XI ; Código Eleitoral, art. 243, VI ; Lei nº 9.504/1997, art. 57-J ) 
(Incluído pela Resolução nº 23.671/2021) 

A Lei Eleitoral também veda a cessão desses dados, inclusive pelo poder público: 

Art. 57-E.  São vedadas às pessoas relacionadas no art. 24 a utilização, 
doação ou cessão de cadastro eletrônico de seus clientes, em favor de 
candidatos, partidos ou coligações.                

§ 1o  É proibida a venda de cadastro de endereços eletrônicos.            

§ 2o  A violação do disposto neste artigo sujeita 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).       
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Art. 24. É vedado, a partido e candidato, receber direta ou indiretamente 
doação em dinheiro ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de 
publicidade de qualquer espécie, procedente de:       

I - entidade ou governo estrangeiro; 

II - órgão da administração pública direta e indireta ou fundação 
mantida com recursos provenientes do Poder Público; 

III - concessionário ou permissionário de serviço público; 

IV - entidade de direito privado que receba, na condição de beneficiária, 
contribuição compulsória em virtude de disposição legal; 

V - entidade de utilidade pública; 

VI - entidade de classe ou sindical; 

VII - pessoa jurídica sem fins lucrativos que receba recursos do exterior. 

VIII - entidades beneficentes e religiosas;             

IX - entidades esportivas;          

X - organizações não-governamentais que recebam recursos 
públicos;             

XI - organizações da sociedade civil de interesse público.           

XII - (VETADO).            

§ 1o  Não se incluem nas vedações de que trata este artigo as cooperativas 
cujos cooperados não sejam concessionários ou permissionários de 
serviços públicos, desde que não estejam sendo beneficiadas com recursos 
públicos, observado o disposto no art. 81.             

§ 2o  (VETADO).           

§ 3o  (VETADO).          

§ 4o  O partido ou candidato que receber recursos provenientes de fontes 
vedadas ou de origem não identificada deverá proceder à devolução dos 
valores recebidos ou, não sendo possível a identificação da fonte, transferi-
los para a conta única do Tesouro Nacional.         
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Cumpre consignar que os crimes acima descritos foram praticados por todos os 

DENUNCIADOS, já que são os responsáveis pela chefia das instituições que dispararam as 

mensagens criminosas: 

(i) DENUNCIADOS RATINHO JÚNIOR e DARCI PIANA na condição de Chefes do 

Executivo Paranaense; 

(ii) DENUNCIADO JOÃO EVARISTO DEBIASI na condição de Secretário da Comunicação 

Social e da Cultura do Paraná; 

(iii) LEANDRO VICTORINO DE MOURA na condição de Diretor-Presidente da Celepar 

- Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná, a qual desenvolveu e 

é responsável pelo Paraná Inteligência Artificial – PIA; 

(iv) ADRIANO FURTADO na condição de Diretor Geral do Detran-PR. 

Conforme demonstrado, é evidente que os NOTICIADOS estão buscando meios 

proscritos para obter vantagem nas eleições gerais de 2022 e já estão tentando organizar a 

população para, em caso de derrota nas urnas, atentarem contra o Poder Judiciário, Poder 

Legislativo e o Estado Democrático de Direito. Tudo isso está sendo articulado já na 

proximidade do pleito, que ocorrerá daqui a 08 dias, Excelência. Há o premente risco à 

quebra da legitimidade do processo eleitoral, por meio do uso da máquina pública 

paranaense. 

Assim, é de se requerer a este Juízo o recebimento da notícia-crime, a instauração 

de inquérito policial e a oferta de denúncia em face dos NOTICIADOS, a fim de que sejam 

tomadas todas as medidas necessárias para apuração dos crimes acima descrito, bem como 

a investigação de abuso de poder político, uso indevido dos meios de comunicação, prática 

da conduta vedada prevista no art. 73, II, da Lei Eleitoral e a violação ao art. 34 da Res.-TSE 

n. 23.610/19 e ao art. 57-E da Lei Eleitoral. 

Ademais, considerando tratar-se de crimes praticados por agentes públicos do 

Estado do Paraná que se utilizam da máquina pública para praticá-los, requer, ainda, a 

remessa dos presentes autos para a Procuradoria Geral Eleitoral para apuração de uso dos 

serviços do estado em prol do candidato Jair Bolsonaro. 

 

IV. REQUERIMENTOS. 
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Diante do exposto, requer-se: 

a) a recebimento e processamento da presente notícia-crime, nos termos dos artigos 

355 e 356 do Código Eleitoral17, bem como a instauração de inquérito policial e 

oferecimento de denúncia pela digníssima Procuradoria Regional Eleitoral para 

apuração da prática do crime acima capitulado, bem como a investigação de abuso 

de poder político, uso indevido dos meios de comunicação, prática da conduta 

vedada prevista no art. 73, II, da Lei Eleitoral e a violação ao art. 34 da Res.-TSE n. 

23.610/19 e ao art. 57-E da Lei Eleitoral. 

b) remessa dos presentes autos para a Procuradoria Geral Eleitoral para apuração de 

uso dos serviços do estado em prol do candidato Jair Bolsonaro; 

c)  o acompanhamento de todas as medidas investigativas e da denúncia pela 

NOTICIANTE, na qualidade de ofendidos, como assistentes de acusação; 

d) ao final, o acolhimento da notícia e oferecimento da denúncia em face dos 

NOTICIADOS, além de sua procedência de mérito. 

Nestes termos, 

Pede deferimento. 

Curitiba, 24 de setembro de 2022.  

 

LUIZ EDUARDO PECCININ 

OAB/PR 58.101 

  

PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU  JEANCARLO OLIVEIRA COLETTI  

OAB/PR 97.632    OAB/PR 81.995  

  

MARIA LÚCIA BARREIROS    FERNANDO JOSÉ DOS SANTOS  

OAB/PR 103.550    OAB/PR 110.094  

 
17 Art. 355. As infrações penais definidas neste Código são de ação pública. 
  Art. 356. Todo cidadão que tiver conhecimento de infração penal dêste Código deverá comunicá-la ao juiz 
eleitoral da zona onde a mesma se verificou. 
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PROCURAÇÃO 
 
 

COMISSÃO PROVISÓRIA DA FEDERAÇÃO “BRASIL DA ESPERANÇA NO PARANÁ”(PT / 

PC do B / PV), aliança política devidamente registrada perante o Tribunal Regional Eleitoral do 

Estado do Paraná, neste ato representada por seu Presidente, ARILSON CHIORATO, nomeia e 

constitui seus bastantes procuradores os advogados LUIZ EDUARDO PECCININ, brasileiro, casado, 

inscrito na OAB/PR 58.101; DYLLIARDI ALESSI, brasileiro, casado, advogado inscrito na OAB/PR 

sob o n. 55.617; PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU, brasileira, advogada inscrita na OAB/PR sob o n. 

97.632; JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI, brasileiro, solteiro, advogado inscrito na OAB/PR sob o n. 

81.995;  MARIA LÚCIA BARREIROS, brasileira, solteira, advogada inscrita na OAB/PR sob o n. 

103.550; e FERNANDO JOSÉ DOS SANTOS, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/PR sob o n.º 110.094, 

todos com endereço profissional na Rua Nilo Peçanha, 602, São Francisco, Curitiba, Paraná, CEP 

80520-176, telefone com WhatsApp n.º (41) 99522-2650 e e-mail para citações, notificações e 

intimações controladoria@peccinin.adv.br, para o fim de representar a OUTORGANTE perante o 

Foro em geral, em quaisquer Juízos ou Tribunais, empresas e Repartições Públicas, Federais, 

Estaduais ou Municipais, Autarquias e Sociedades de Economia Mista, onde estes comparecerem, 

com os poderes da cláusula "Ad Judicia e Et Extra", obter vistas e certidões de quaisquer processos 

em qualquer foro ou grau de jurisdição e mais os de desistir, firmar acordos, receber e dar 

quitação, pedir e tomar ciência de despachos ou decisões, comparecer em audiências, 

substabelecer e praticar enfim todos os atos necessários ao fiel cumprimento deste mandato, em 

especial de representar os interesses da OUTORGANTE em representações, defesas, recursos, 

impugnações e demais ações em trâmite perante o Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, em 

referência às eleições gerais de 2022.1 

Curitiba, 1º de setembro de 2022. 

 

ARILSON CHIORATO 

Presidente da Federação “Brasil da Esperança” no Paraná 

 
1 Art. 13. É facultado a candidatas, candidatos, partidos políticos, federações de partidos, coligações, 
emissoras de rádio e televisão, provedores de aplicações de internet, demais veículos de comunicação e 
empresas e entidades realizadoras de pesquisas eleitorais requerer o arquivamento, em meio eletrônico, na 
instância de origem, de procuração outorgada a suas advogadas e seus advogados, com poderes gerais para 
o foro e para receber citações ( Lei nº 9.504 /1997, art. 6º-A e Lei nº 9.096/1995, art. 11-A, caput e § 8º ). 
(Redação dada pela Resolução nº 23.672/2021) 
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JUSTIÇA ELEITORAL

CERTIDÃO DA COMPOSIÇÃO - COMPLETA

 
CERTIFICO que se encontram anotados nos assentamentos da Justiça Eleitoral o seguinte órgão partidário e
seus membros.

Partido/Federação:
FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL
(PT/PCDOB/PV)

Órgão Partidário: Órgão provisório

Abrangência: PARANÁ - PR - Estadual

Vigência: Início: 07/07/2022 Final: Indeterminada

Situações do
Órgão:

Anotado; Data de Validação: 29/07/2022

Protocolo/Código
do requerimento:

278872022

Endereço: Alameda Princesa Izabel, 160

Complemento Bairro Bairro: São Francisco

Número 160 CEP: 80410110

Município: CURITIBA UF: PR

CNPJ:

Telefones

Tipo: Número: Aplicativo de Chat:

Celular (41) 98822-5799

Telefone (41) 2103-1313

E-mail: presidenciafebrasil@gmail.com

Membro Cargo Exercício / Situação

RAPHAEL ROLIM DE
MOURA

SEGUNDO VICE-
PRESIDENTE

07/07/2022 - Indeterminado
/ Ativo

ARILSON MAROLDI
CHIORATO

PRESIDENTE
07/07/2022 - Indeterminado
/ Ativo

ELTON LUIZ BARZ
PRIMEIRO VICE-
PRESIDENTE

07/07/2022 - Indeterminado
/ Ativo
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Membro Cargo Exercício / Situação

FRANCISCO CARLOS
MORENO

TESOUREIRO(A)
07/07/2022 - Indeterminado
/ Ativo

ZENAIDE HORST
ESTECHE

SECRETÁRIO(A)
07/07/2022 - Indeterminado
/ Ativo

Código de Validação dcurWqmCdPxETEOq0evupsGutQ8=

Certidão emitida em 10/08/2022 10:28:36

 

Esta certidão é gratuita e dispensa assinatura. Sua autenticidade poderá ser confirmada no endereço:
http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/informacoes-partidarias/modulo-consulta-sgip3

As informações constantes desta certidão retratam o conteúdo dos assentamentos dà Justiça
Eleitoral na data e hora de sua emissão.

Os dados partidários de abrangência nacional são anotados no TSE e os regionais e municipais são
anotados nos Tribunais Regionais Eleitorais respectivos.
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Relatório de Preservação da Prova

O presente Relatório, feito por meio do plugin PACWeb, tem como objetivo comprovar a existência e
autenticidade de conteúdo web. Nele encontra-se a reprodução fiel e exata do conteúdo selecionado
pelo usuário, cujos dados encontram-se abaixo.

Dados de autoria

Nome Peccinin Advocacia

CNPJ 35071268000107

Dados sobre a captura

Data e hora da coleta 24/09/2022 13:17

Endereço de IP 201.66.90.206

Localização aproximada do usuário Latitude: -25.5026, Longitude: -49.2908

Endereço do conteúdo capturado

https://www.instagram.com/p/Ci39cwQMmgL/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D

 Prova de Autenticidade de Conteúdo Web 1/5
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Instruções de uso

- Utilize esta ferramenta apenas em juízo. Não a utilize para expor informações privadas sem autorização.

- Um hash será calculado a partir deste Relatório. Ele é um código único e exclusivo que identifica o seu

arquivo e garante a sua autenticidade.

- Este Relatório pode ser certificado em blockchain e/ou autenticado em cartório. Ambos podem ser feitos

a partir da plataforma OriginalMy.

- Após a confirmação da PACWeb e a emissão do Certificado de Autenticidade, que será enviado por

e-mail para o usuário, este documento comprovará a existência de determinado conteúdo na Internet,

no endereço (URL) e data/horário indicados. Este Relatório só possuirá validade jurídica se a sua

autenticidade for confirmada pelo site da OriginalMy (https://originalmy.com/).

- Caso o Certificado de Autenticidade não seja enviado ao e-mail do usuário, este deve fazer o login no

site na OriginalMy, ir até a aba Certificados e, por meio da opção Ações, solicitar o seu reenvio.

- Não faça nenhuma modificação neste Relatório. Qualquer modificação alterará o hash de seu arquivo

e você perderá a garantia de autenticidade.

- A OriginalMy não possui acesso ao conteúdo deste Relatório nem tampouco o armazena. É de sua

responsabilidade garantir o armazenamento seguro deste documento.

Eu, Peccinin Advocacia, portador do CNPJ n. 35071268000107, declaro que as informações

contidas neste Relatório são de minha inteira responsabilidade e que não foi utilizado

qualquer método fraudulento, tanto no conteúdo original tampouco na ferramenta utilizada,

alterando as informações coletadas de modo a não refletirem a verdade, nos termos dos Art.

298 e 299 do Código Penal Brasileiro, Decreto-Lei 2848/40.
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Screenshot
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ANEXO A - Como provar a autenticidade deste Relatório

- Após a certificação em blockchain e/ou autenticação em cartório, o Certificado de Autenticidade deste

Relatório será enviado por e-mail ao usuário. No Certificado estará contido o hash único e exclusivo que

identifica o Relatório e comprova que não sofreu modificações posteriores.

- Para validá-lo, basta submeter este Relatório de Preservação da Prova na plataforma OriginalMy. Para

tanto, acesse https://originalmy.com/#om-footer, clique em Verificar documento. Selecione o arquivo

referente a este Relatório e o submeta para a plataforma. Caso ele tenha sido certificado e nenhuma

modificação tenha sido feita, você receberá a confirmação de sua autenticidade.
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ANEXO B - Metadados de domínio

Domain Name: INSTAGRAM.COM
Registry Domain ID: 121748357_DOMAIN_COM-VRSN
Registrar WHOIS Server: whois.registrarsafe.com
Registrar URL: https://www.registrarsafe.com
Updated Date: 2021-11-08T21:56:06Z
Creation Date: 2004-06-04T13:37:18Z
Registrar Registration Expiration Date: 2031-06-04T13:37:18Z
Registrar: RegistrarSafe, LLC
Registrar IANA ID: 3237
Registrar Abuse Contact Email: abusecomplaints@registrarsafe.com
Registrar Abuse Contact Phone: +1.6503087004
Domain Status: clientDeleteProhibited https://www.icann.org/epp#clientDeleteProhibited
Domain Status: clientTransferProhibited https://www.icann.org/epp#clientTransferProhibited
Domain Status: serverDeleteProhibited https://www.icann.org/epp#serverDeleteProhibited
Domain Status: serverTransferProhibited https://www.icann.org/epp#serverTransferProhibited
Domain Status: clientUpdateProhibited https://www.icann.org/epp#clientUpdateProhibited
Domain Status: serverUpdateProhibited https://www.icann.org/epp#serverUpdateProhibited
Registry Registrant ID: 
Registrant Name: Domain Admin
Registrant Organization: Instagram LLC
Registrant Street: 1601 Willow Rd 
Registrant City: Menlo Park
Registrant State/Province: CA
Registrant Postal Code: 94025
Registrant Country: US
Registrant Phone: +1.6505434800
Registrant Phone Ext:
Registrant Fax: 
Registrant Fax Ext:
Registrant Email: domain@fb.com
Registry Admin ID: 
Admin Name: Domain Admin
Admin Organization: Instagram LLC
Admin Street: 1601 Willow Rd 
Admin City: Menlo Park
Admin State/Province: CA
Admin Postal Code: 94025
Admin Country: US
Admin Phone: +1.6505434800
Admin Phone Ext:
Admin Fax: 
Admin Fax Ext:
Admin Email: domain@fb.com
Registry Tech ID: 
Tech Name: Domain Admin
Tech Organization: Instagram LLC
Tech Street: 1601 Willow Rd 
Tech City: Menlo Park
Tech State/Province: CA
Tech Postal Code: 94025
Tech Country: US
Tech Phone: +1.6505434800
Tech Phone Ext:
Tech Fax: 
Tech Fax Ext:
Tech Email: domain@fb.com
Name Server: A.NS.INSTAGRAM.COM
Name Server: D.NS.INSTAGRAM.COM
Name Server: B.NS.INSTAGRAM.COM
Name Server: C.NS.INSTAGRAM.COM
DNSSEC: unsigned
URL of the ICANN WHOIS Data Problem Reporting System: http://wdprs.internic.net/
>>> Last update of WHOIS database: 2022-09-24T16:17:05Z <<<

Search results obtained from the RegistrarSafe, LLC WHOIS database are
provided by RegistrarSafe, LLC for information purposes only, to assist
users in obtaining information concerning a domain name registration record.
The information contained therein is provided on an "as is" and "as available"
basis and RegistrarSafe, LLC does not guarantee the accuracy or completeness
of any information provided through the WHOIS database.  By submitting a WHOIS query,
you agree to the following: (1) that you will use any information provided through
the WHOIS only for lawful purposes; (2) that you will comply with all ICANN rules
and regulations governing use of the WHOIS; (3)  that you will not use any information
provided through the WHOIS to  enable, or otherwise cause the transmission of mass
unsolicited, commercial advertising or solicitations via e-mail (i.e., spam); or
(4) that you will not use the WHOIS to enable or otherwise utilize high volume,
automated, electronic processes that apply to or attach to RegistrarSafe, LLC or
its systems. RegistrarSafe, LLC reserves the right to modify these terms
at any time and to take any other appropriate actions, including but not limited to
restricting any access that violates these terms and conditions. By submitting this
query, you acknowledge and agree to abide by the foregoing terms, conditions and policies.

For more information on Whois status codes, please visit
    https://www.icann.org/resources/pages/epp-status-codes-2014-06-16-en.
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Relatório de Preservação da Prova

O presente Relatório, feito por meio do plugin PACWeb, tem como objetivo comprovar a existência e
autenticidade de conteúdo web. Nele encontra-se a reprodução fiel e exata do conteúdo selecionado
pelo usuário, cujos dados encontram-se abaixo.

Dados de autoria

Nome Peccinin Advocacia

CNPJ 35071268000107

Dados sobre a captura

Data e hora da coleta 24/09/2022 10:02

Endereço de IP 201.66.90.206

Localização aproximada do usuário Latitude: -25.5026, Longitude: -49.2908

Endereço do conteúdo capturado

https://junkcall.org/br/?q=28523
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Instruções de uso

- Utilize esta ferramenta apenas em juízo. Não a utilize para expor informações privadas sem autorização.

- Um hash será calculado a partir deste Relatório. Ele é um código único e exclusivo que identifica o seu

arquivo e garante a sua autenticidade.

- Este Relatório pode ser certificado em blockchain e/ou autenticado em cartório. Ambos podem ser feitos

a partir da plataforma OriginalMy.

- Após a confirmação da PACWeb e a emissão do Certificado de Autenticidade, que será enviado por

e-mail para o usuário, este documento comprovará a existência de determinado conteúdo na Internet,

no endereço (URL) e data/horário indicados. Este Relatório só possuirá validade jurídica se a sua

autenticidade for confirmada pelo site da OriginalMy (https://originalmy.com/).

- Caso o Certificado de Autenticidade não seja enviado ao e-mail do usuário, este deve fazer o login no

site na OriginalMy, ir até a aba Certificados e, por meio da opção Ações, solicitar o seu reenvio.

- Não faça nenhuma modificação neste Relatório. Qualquer modificação alterará o hash de seu arquivo

e você perderá a garantia de autenticidade.

- A OriginalMy não possui acesso ao conteúdo deste Relatório nem tampouco o armazena. É de sua

responsabilidade garantir o armazenamento seguro deste documento.

Eu, Peccinin Advocacia, portador do CNPJ n. 35071268000107, declaro que as informações

contidas neste Relatório são de minha inteira responsabilidade e que não foi utilizado

qualquer método fraudulento, tanto no conteúdo original tampouco na ferramenta utilizada,

alterando as informações coletadas de modo a não refletirem a verdade, nos termos dos Art.

298 e 299 do Código Penal Brasileiro, Decreto-Lei 2848/40.
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Screenshot
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ANEXO A - Como provar a autenticidade deste Relatório

- Após a certificação em blockchain e/ou autenticação em cartório, o Certificado de Autenticidade deste

Relatório será enviado por e-mail ao usuário. No Certificado estará contido o hash único e exclusivo que

identifica o Relatório e comprova que não sofreu modificações posteriores.

- Para validá-lo, basta submeter este Relatório de Preservação da Prova na plataforma OriginalMy. Para

tanto, acesse https://originalmy.com/#om-footer, clique em Verificar documento. Selecione o arquivo

referente a este Relatório e o submeta para a plataforma. Caso ele tenha sido certificado e nenhuma

modificação tenha sido feita, você receberá a confirmação de sua autenticidade.
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ANEXO B - Metadados de domínio

Domain Name: JUNKCALL.ORG

Registry Domain ID: D173164025-LROR

Registrar WHOIS Server: whois.godaddy.com

Registrar URL: https://www.godaddy.com

Updated Date: 2022-07-03T22:45:19Z

Creation Date: 2014-07-02T08:15:17Z

Registrar Registration Expiration Date: 2023-07-02T08:15:17Z

Registrar: GoDaddy.com, LLC

Registrar IANA ID: 146

Registrar Abuse Contact Email: abuse@godaddy.com

Registrar Abuse Contact Phone: +1.4806242505

Domain Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited

Domain Status: clientUpdateProhibited https://icann.org/epp#clientUpdateProhibited

Domain Status: clientRenewProhibited https://icann.org/epp#clientRenewProhibited

Domain Status: clientDeleteProhibited https://icann.org/epp#clientDeleteProhibited

Registry Registrant ID: CR172172657

Registrant Name: Registration Private

Registrant Organization: Domains By Proxy, LLC

Registrant Street: DomainsByProxy.com

Registrant Street: 2155 E Warner Rd

Registrant City: Tempe

Registrant State/Province: Arizona

Registrant Postal Code: 85284

Registrant Country: US

Registrant Phone: +1.4806242599

Registrant Phone Ext:

Registrant Fax: +1.4806242598

Registrant Fax Ext:

Registrant Email: Select Contact Domain Holder link at
https://www.godaddy.com/whois/results.aspx?domain=JUNKCALL.ORG

Registry Admin ID: CR172172658

Admin Name: Registration Private

Admin Organization: Domains By Proxy, LLC

Admin Street: DomainsByProxy.com

Admin Street: 2155 E Warner Rd

Admin City: Tempe

Admin State/Province: Arizona

Admin Postal Code: 85284

Admin Country: US

Admin Phone: +1.4806242599

Admin Phone Ext:

Admin Fax: +1.4806242598

Admin Fax Ext:

Admin Email: Select Contact Domain Holder link at
https://www.godaddy.com/whois/results.aspx?domain=JUNKCALL.ORG

Registry Tech ID: CR172172660

Tech Name: Registration Private

Tech Organization: Domains By Proxy, LLC

Tech Street: DomainsByProxy.com

Tech Street: 2155 E Warner Rd

Tech City: Tempe

Tech State/Province: Arizona

Tech Postal Code: 85284

Tech Country: US

Tech Phone: +1.4806242599

Tech Phone Ext:

Tech Fax: +1.4806242598

Tech Fax Ext:

Tech Email: Select Contact Domain Holder link at
https://www.godaddy.com/whois/results.aspx?domain=JUNKCALL.ORG

Name Server: NS-1221.AWSDNS-24.ORG

Name Server: NS-584.AWSDNS-09.NET

Name Server: NS-367.AWSDNS-45.COM

Name Server: NS-1617.AWSDNS-10.CO.UK

DNSSEC: unsigned

URL of the ICANN WHOIS Data Problem Reporting System: http://wdprs.internic.net/

>>> Last update of WHOIS database: 2022-09-24T13:02:01Z <<<

For more information on Whois status codes, please visit https://icann.org/epp



TERMS OF USE: The data contained in this registrar's Whois database, while believed by the

registrar to be reliable, is provided "as is" with no guarantee or warranties regarding its

accuracy. This information is provided for the sole purpose of assisting you in obtaining

information about domain name registration records. Any use of this data for any other purpose

is expressly forbidden without the prior written permission of this registrar. By submitting

an inquiry, you agree to these terms and limitations of warranty. In particular, you agree not

to use this data to allow, enable, or otherwise support the dissemination or collection of this

data, in part or in its entirety, for any purpose, such as transmission by e-mail, telephone,

postal mail, facsimile or other means of mass unsolicited, commercial advertising or
solicitations

of any kind, including spam. You further agree not to use this data to enable high volume,
automated

or robotic electronic processes designed to collect or compile this data for any purpose,
including

mining this data for your own personal or commercial purposes. Failure to comply with these
terms

may result in termination of access to the Whois database. These terms may be subject to
modification

at any time without notice.
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Relatório de Preservação da Prova

O presente Relatório, feito por meio do plugin PACWeb, tem como objetivo comprovar a existência e
autenticidade de conteúdo web. Nele encontra-se a reprodução fiel e exata do conteúdo selecionado
pelo usuário, cujos dados encontram-se abaixo.

Dados de autoria

Nome Peccinin Advocacia

CNPJ 35071268000107

Dados sobre a captura

Data e hora da coleta 24/09/2022 09:56

Endereço de IP 201.66.90.206

Localização aproximada do usuário Latitude: -25.5026, Longitude: -49.2908

Endereço do conteúdo capturado

https://twitter.com/narleyresende/status/1573518452706447373?s=46&t=UciP4o9YGgBECrGuIK1a1
A
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Instruções de uso

- Utilize esta ferramenta apenas em juízo. Não a utilize para expor informações privadas sem autorização.

- Um hash será calculado a partir deste Relatório. Ele é um código único e exclusivo que identifica o seu

arquivo e garante a sua autenticidade.

- Este Relatório pode ser certificado em blockchain e/ou autenticado em cartório. Ambos podem ser feitos

a partir da plataforma OriginalMy.

- Após a confirmação da PACWeb e a emissão do Certificado de Autenticidade, que será enviado por

e-mail para o usuário, este documento comprovará a existência de determinado conteúdo na Internet,

no endereço (URL) e data/horário indicados. Este Relatório só possuirá validade jurídica se a sua

autenticidade for confirmada pelo site da OriginalMy (https://originalmy.com/).

- Caso o Certificado de Autenticidade não seja enviado ao e-mail do usuário, este deve fazer o login no

site na OriginalMy, ir até a aba Certificados e, por meio da opção Ações, solicitar o seu reenvio.

- Não faça nenhuma modificação neste Relatório. Qualquer modificação alterará o hash de seu arquivo

e você perderá a garantia de autenticidade.

- A OriginalMy não possui acesso ao conteúdo deste Relatório nem tampouco o armazena. É de sua

responsabilidade garantir o armazenamento seguro deste documento.

Eu, Peccinin Advocacia, portador do CNPJ n. 35071268000107, declaro que as informações

contidas neste Relatório são de minha inteira responsabilidade e que não foi utilizado

qualquer método fraudulento, tanto no conteúdo original tampouco na ferramenta utilizada,

alterando as informações coletadas de modo a não refletirem a verdade, nos termos dos Art.

298 e 299 do Código Penal Brasileiro, Decreto-Lei 2848/40.
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Screenshot
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ANEXO A - Como provar a autenticidade deste Relatório

- Após a certificação em blockchain e/ou autenticação em cartório, o Certificado de Autenticidade deste

Relatório será enviado por e-mail ao usuário. No Certificado estará contido o hash único e exclusivo que

identifica o Relatório e comprova que não sofreu modificações posteriores.

- Para validá-lo, basta submeter este Relatório de Preservação da Prova na plataforma OriginalMy. Para

tanto, acesse https://originalmy.com/#om-footer, clique em Verificar documento. Selecione o arquivo

referente a este Relatório e o submeta para a plataforma. Caso ele tenha sido certificado e nenhuma

modificação tenha sido feita, você receberá a confirmação de sua autenticidade.
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ANEXO B - Metadados de domínio

Domain Name: twitter.com
Registry Domain ID: 18195971_DOMAIN_COM-VRSN
Registrar WHOIS Server: whois.corporatedomains.com
Registrar URL: www.cscprotectsbrands.com
Updated Date: 2022-01-17T01:08:20Z
Creation Date: 2000-01-21T11:28:17Z
Registrar Registration Expiration Date: 2023-01-21T16:28:17Z
Registrar: CSC CORPORATE DOMAINS, INC.
Sponsoring Registrar IANA ID: 299
Registrar Abuse Contact Email: domainabuse@cscglobal.com
Registrar Abuse Contact Phone: +1.8887802723
Domain Status: clientTransferProhibited http://www.icann.org/epp#clientTransferProhibited
Domain Status: serverDeleteProhibited http://www.icann.org/epp#serverDeleteProhibited
Domain Status: serverTransferProhibited http://www.icann.org/epp#serverTransferProhibited
Domain Status: serverUpdateProhibited http://www.icann.org/epp#serverUpdateProhibited
Registry Registrant ID: 
Registrant Name: Twitter, Inc.
Registrant Organization: Twitter, Inc.
Registrant Street: 1355 Market Street
Registrant City: San Francisco
Registrant State/Province: CA
Registrant Postal Code: 94103
Registrant Country: US
Registrant Phone: +1.4152229670
Registrant Phone Ext: 
Registrant Fax: +1.4152220922
Registrant Fax Ext: 
Registrant Email: domains@twitter.com
Registry Admin ID: 
Admin Name: Domain Admin
Admin Organization: Twitter, Inc.
Admin Street: 1355 Market Street
Admin City: San Francisco
Admin State/Province: CA
Admin Postal Code: 94103
Admin Country: US
Admin Phone: +1.4152229670
Admin Phone Ext: 
Admin Fax: +1.4152220922
Admin Fax Ext: 
Admin Email: domains@twitter.com
Registry Tech ID: 
Tech Name: Tech Admin
Tech Organization: Twitter, Inc.
Tech Street: 1355 Market Street
Tech City: San Francisco
Tech State/Province: CA
Tech Postal Code: 94103
Tech Country: US
Tech Phone: +1.4152229670
Tech Phone Ext: 
Tech Fax: +1.4152220922
Tech Fax Ext: 
Tech Email: domains-tech@twitter.com
Name Server: NS3.P34.DYNECT.NET
Name Server: c.r06.twtrdns.net
Name Server: NS4.P34.DYNECT.NET
Name Server: d01-01.ns.twtrdns.net
Name Server: d.r06.twtrdns.net
Name Server: d01-02.ns.twtrdns.net
Name Server: b.r06.twtrdns.net
Name Server: a.r06.twtrdns.net
DNSSEC: unsigned
URL of the ICANN WHOIS Data Problem Reporting System: http://wdprs.internic.net/
>>> Last update of WHOIS database: 2022-01-17T01:08:20Z <<<

For more information on Whois status codes, please visit https://icann.org/epp

Corporation Service Company(c) (CSC)  The Trusted Partner of More than 50% of the 100 Best
Global Brands.

Contact us to learn more about our enterprise solutions for Global Domain Name Registration
and Management, Trademark Research and Watching, Brand, Logo and Auction Monitoring, as
well SSL Certificate Services and DNS Hosting.

NOTICE: You are not authorized to access or query our WHOIS database through the use of
high-volume, automated, electronic processes or for the purpose or purposes of using the data in
any manner that violates these terms of use. The Data in the CSC WHOIS database is provided
by CSC for information purposes only, and to assist persons in obtaining information about or
related to a domain name registration record. CSC does not guarantee its accuracy. By
submitting a WHOIS query, you agree to abide by the following terms of use: you agree that you
may use this Data only for lawful purposes and that under no circumstances will you use this
Data to: (1) allow, enable, or otherwise support the transmission of mass unsolicited, commercial
advertising or solicitations via direct mail, e-mail, telephone, or facsimile; or (2) enable high
volume, automated, electronic processes that apply to CSC (or its computer systems). CSC
reserves the right to terminate your access to the WHOIS database in its sole discretion for any
violations by you of these terms of use. CSC reserves the right to modify these terms at any time.

Register your domain name at http://www.cscglobal.com
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Relatório de Preservação da Prova

O presente Relatório, feito por meio do plugin PACWeb, tem como objetivo comprovar a existência e
autenticidade de conteúdo web. Nele encontra-se a reprodução fiel e exata do conteúdo selecionado
pelo usuário, cujos dados encontram-se abaixo.

Dados de autoria

Nome Peccinin Advocacia

CNPJ 35071268000107

Dados sobre a captura

Data e hora da coleta 24/09/2022 10:44

Endereço de IP 201.66.90.206

Localização aproximada do usuário Latitude: -25.5026, Longitude: -49.2908

Endereço do conteúdo capturado

https://twitter.com/Netsuke/status/1573660108269158403
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Instruções de uso

- Utilize esta ferramenta apenas em juízo. Não a utilize para expor informações privadas sem autorização.

- Um hash será calculado a partir deste Relatório. Ele é um código único e exclusivo que identifica o seu

arquivo e garante a sua autenticidade.

- Este Relatório pode ser certificado em blockchain e/ou autenticado em cartório. Ambos podem ser feitos

a partir da plataforma OriginalMy.

- Após a confirmação da PACWeb e a emissão do Certificado de Autenticidade, que será enviado por

e-mail para o usuário, este documento comprovará a existência de determinado conteúdo na Internet,

no endereço (URL) e data/horário indicados. Este Relatório só possuirá validade jurídica se a sua

autenticidade for confirmada pelo site da OriginalMy (https://originalmy.com/).

- Caso o Certificado de Autenticidade não seja enviado ao e-mail do usuário, este deve fazer o login no

site na OriginalMy, ir até a aba Certificados e, por meio da opção Ações, solicitar o seu reenvio.

- Não faça nenhuma modificação neste Relatório. Qualquer modificação alterará o hash de seu arquivo

e você perderá a garantia de autenticidade.

- A OriginalMy não possui acesso ao conteúdo deste Relatório nem tampouco o armazena. É de sua

responsabilidade garantir o armazenamento seguro deste documento.

Eu, Peccinin Advocacia, portador do CNPJ n. 35071268000107, declaro que as informações

contidas neste Relatório são de minha inteira responsabilidade e que não foi utilizado

qualquer método fraudulento, tanto no conteúdo original tampouco na ferramenta utilizada,

alterando as informações coletadas de modo a não refletirem a verdade, nos termos dos Art.

298 e 299 do Código Penal Brasileiro, Decreto-Lei 2848/40.
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Screenshot
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ANEXO A - Como provar a autenticidade deste Relatório

- Após a certificação em blockchain e/ou autenticação em cartório, o Certificado de Autenticidade deste

Relatório será enviado por e-mail ao usuário. No Certificado estará contido o hash único e exclusivo que

identifica o Relatório e comprova que não sofreu modificações posteriores.

- Para validá-lo, basta submeter este Relatório de Preservação da Prova na plataforma OriginalMy. Para

tanto, acesse https://originalmy.com/#om-footer, clique em Verificar documento. Selecione o arquivo

referente a este Relatório e o submeta para a plataforma. Caso ele tenha sido certificado e nenhuma

modificação tenha sido feita, você receberá a confirmação de sua autenticidade.
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ANEXO B - Metadados de domínio

Domain Name: twitter.com
Registry Domain ID: 18195971_DOMAIN_COM-VRSN
Registrar WHOIS Server: whois.corporatedomains.com
Registrar URL: www.cscprotectsbrands.com
Updated Date: 2022-01-17T01:08:20Z
Creation Date: 2000-01-21T11:28:17Z
Registrar Registration Expiration Date: 2023-01-21T16:28:17Z
Registrar: CSC CORPORATE DOMAINS, INC.
Sponsoring Registrar IANA ID: 299
Registrar Abuse Contact Email: domainabuse@cscglobal.com
Registrar Abuse Contact Phone: +1.8887802723
Domain Status: clientTransferProhibited http://www.icann.org/epp#clientTransferProhibited
Domain Status: serverDeleteProhibited http://www.icann.org/epp#serverDeleteProhibited
Domain Status: serverTransferProhibited http://www.icann.org/epp#serverTransferProhibited
Domain Status: serverUpdateProhibited http://www.icann.org/epp#serverUpdateProhibited
Registry Registrant ID: 
Registrant Name: Twitter, Inc.
Registrant Organization: Twitter, Inc.
Registrant Street: 1355 Market Street
Registrant City: San Francisco
Registrant State/Province: CA
Registrant Postal Code: 94103
Registrant Country: US
Registrant Phone: +1.4152229670
Registrant Phone Ext: 
Registrant Fax: +1.4152220922
Registrant Fax Ext: 
Registrant Email: domains@twitter.com
Registry Admin ID: 
Admin Name: Domain Admin
Admin Organization: Twitter, Inc.
Admin Street: 1355 Market Street
Admin City: San Francisco
Admin State/Province: CA
Admin Postal Code: 94103
Admin Country: US
Admin Phone: +1.4152229670
Admin Phone Ext: 
Admin Fax: +1.4152220922
Admin Fax Ext: 
Admin Email: domains@twitter.com
Registry Tech ID: 
Tech Name: Tech Admin
Tech Organization: Twitter, Inc.
Tech Street: 1355 Market Street
Tech City: San Francisco
Tech State/Province: CA
Tech Postal Code: 94103
Tech Country: US
Tech Phone: +1.4152229670
Tech Phone Ext: 
Tech Fax: +1.4152220922
Tech Fax Ext: 
Tech Email: domains-tech@twitter.com
Name Server: NS3.P34.DYNECT.NET
Name Server: c.r06.twtrdns.net
Name Server: NS4.P34.DYNECT.NET
Name Server: d01-01.ns.twtrdns.net
Name Server: d.r06.twtrdns.net
Name Server: d01-02.ns.twtrdns.net
Name Server: b.r06.twtrdns.net
Name Server: a.r06.twtrdns.net
DNSSEC: unsigned
URL of the ICANN WHOIS Data Problem Reporting System: http://wdprs.internic.net/
>>> Last update of WHOIS database: 2022-01-17T01:08:20Z <<<

For more information on Whois status codes, please visit https://icann.org/epp

Corporation Service Company(c) (CSC)  The Trusted Partner of More than 50% of the 100 Best
Global Brands.

Contact us to learn more about our enterprise solutions for Global Domain Name Registration
and Management, Trademark Research and Watching, Brand, Logo and Auction Monitoring, as
well SSL Certificate Services and DNS Hosting.

NOTICE: You are not authorized to access or query our WHOIS database through the use of
high-volume, automated, electronic processes or for the purpose or purposes of using the data in
any manner that violates these terms of use. The Data in the CSC WHOIS database is provided
by CSC for information purposes only, and to assist persons in obtaining information about or
related to a domain name registration record. CSC does not guarantee its accuracy. By
submitting a WHOIS query, you agree to abide by the following terms of use: you agree that you
may use this Data only for lawful purposes and that under no circumstances will you use this
Data to: (1) allow, enable, or otherwise support the transmission of mass unsolicited, commercial
advertising or solicitations via direct mail, e-mail, telephone, or facsimile; or (2) enable high
volume, automated, electronic processes that apply to CSC (or its computer systems). CSC
reserves the right to terminate your access to the WHOIS database in its sole discretion for any
violations by you of these terms of use. CSC reserves the right to modify these terms at any time.

Register your domain name at http://www.cscglobal.com
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Relatório de Preservação da Prova

O presente Relatório, feito por meio do plugin PACWeb, tem como objetivo comprovar a existência e
autenticidade de conteúdo web. Nele encontra-se a reprodução fiel e exata do conteúdo selecionado
pelo usuário, cujos dados encontram-se abaixo.

Dados de autoria

Nome Peccinin Advocacia

CNPJ 35071268000107

Dados sobre a captura

Data e hora da coleta 24/09/2022 10:45

Endereço de IP 201.66.90.206

Localização aproximada do usuário Latitude: -25.5026, Longitude: -49.2908

Endereço do conteúdo capturado

https://twitter.com/thiagopizzza/status/1573652702202138624
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Instruções de uso

- Utilize esta ferramenta apenas em juízo. Não a utilize para expor informações privadas sem autorização.

- Um hash será calculado a partir deste Relatório. Ele é um código único e exclusivo que identifica o seu

arquivo e garante a sua autenticidade.

- Este Relatório pode ser certificado em blockchain e/ou autenticado em cartório. Ambos podem ser feitos

a partir da plataforma OriginalMy.

- Após a confirmação da PACWeb e a emissão do Certificado de Autenticidade, que será enviado por

e-mail para o usuário, este documento comprovará a existência de determinado conteúdo na Internet,

no endereço (URL) e data/horário indicados. Este Relatório só possuirá validade jurídica se a sua

autenticidade for confirmada pelo site da OriginalMy (https://originalmy.com/).

- Caso o Certificado de Autenticidade não seja enviado ao e-mail do usuário, este deve fazer o login no

site na OriginalMy, ir até a aba Certificados e, por meio da opção Ações, solicitar o seu reenvio.

- Não faça nenhuma modificação neste Relatório. Qualquer modificação alterará o hash de seu arquivo

e você perderá a garantia de autenticidade.

- A OriginalMy não possui acesso ao conteúdo deste Relatório nem tampouco o armazena. É de sua

responsabilidade garantir o armazenamento seguro deste documento.

Eu, Peccinin Advocacia, portador do CNPJ n. 35071268000107, declaro que as informações

contidas neste Relatório são de minha inteira responsabilidade e que não foi utilizado

qualquer método fraudulento, tanto no conteúdo original tampouco na ferramenta utilizada,

alterando as informações coletadas de modo a não refletirem a verdade, nos termos dos Art.

298 e 299 do Código Penal Brasileiro, Decreto-Lei 2848/40.
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Screenshot
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ANEXO A - Como provar a autenticidade deste Relatório

- Após a certificação em blockchain e/ou autenticação em cartório, o Certificado de Autenticidade deste

Relatório será enviado por e-mail ao usuário. No Certificado estará contido o hash único e exclusivo que

identifica o Relatório e comprova que não sofreu modificações posteriores.

- Para validá-lo, basta submeter este Relatório de Preservação da Prova na plataforma OriginalMy. Para

tanto, acesse https://originalmy.com/#om-footer, clique em Verificar documento. Selecione o arquivo

referente a este Relatório e o submeta para a plataforma. Caso ele tenha sido certificado e nenhuma

modificação tenha sido feita, você receberá a confirmação de sua autenticidade.
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ANEXO B - Metadados de domínio

Domain Name: twitter.com
Registry Domain ID: 18195971_DOMAIN_COM-VRSN
Registrar WHOIS Server: whois.corporatedomains.com
Registrar URL: www.cscprotectsbrands.com
Updated Date: 2022-01-17T01:08:20Z
Creation Date: 2000-01-21T11:28:17Z
Registrar Registration Expiration Date: 2023-01-21T16:28:17Z
Registrar: CSC CORPORATE DOMAINS, INC.
Sponsoring Registrar IANA ID: 299
Registrar Abuse Contact Email: domainabuse@cscglobal.com
Registrar Abuse Contact Phone: +1.8887802723
Domain Status: clientTransferProhibited http://www.icann.org/epp#clientTransferProhibited
Domain Status: serverDeleteProhibited http://www.icann.org/epp#serverDeleteProhibited
Domain Status: serverTransferProhibited http://www.icann.org/epp#serverTransferProhibited
Domain Status: serverUpdateProhibited http://www.icann.org/epp#serverUpdateProhibited
Registry Registrant ID: 
Registrant Name: Twitter, Inc.
Registrant Organization: Twitter, Inc.
Registrant Street: 1355 Market Street
Registrant City: San Francisco
Registrant State/Province: CA
Registrant Postal Code: 94103
Registrant Country: US
Registrant Phone: +1.4152229670
Registrant Phone Ext: 
Registrant Fax: +1.4152220922
Registrant Fax Ext: 
Registrant Email: domains@twitter.com
Registry Admin ID: 
Admin Name: Domain Admin
Admin Organization: Twitter, Inc.
Admin Street: 1355 Market Street
Admin City: San Francisco
Admin State/Province: CA
Admin Postal Code: 94103
Admin Country: US
Admin Phone: +1.4152229670
Admin Phone Ext: 
Admin Fax: +1.4152220922
Admin Fax Ext: 
Admin Email: domains@twitter.com
Registry Tech ID: 
Tech Name: Tech Admin
Tech Organization: Twitter, Inc.
Tech Street: 1355 Market Street
Tech City: San Francisco
Tech State/Province: CA
Tech Postal Code: 94103
Tech Country: US
Tech Phone: +1.4152229670
Tech Phone Ext: 
Tech Fax: +1.4152220922
Tech Fax Ext: 
Tech Email: domains-tech@twitter.com
Name Server: NS3.P34.DYNECT.NET
Name Server: c.r06.twtrdns.net
Name Server: NS4.P34.DYNECT.NET
Name Server: d01-01.ns.twtrdns.net
Name Server: d.r06.twtrdns.net
Name Server: d01-02.ns.twtrdns.net
Name Server: b.r06.twtrdns.net
Name Server: a.r06.twtrdns.net
DNSSEC: unsigned
URL of the ICANN WHOIS Data Problem Reporting System: http://wdprs.internic.net/
>>> Last update of WHOIS database: 2022-01-17T01:08:20Z <<<

For more information on Whois status codes, please visit https://icann.org/epp

Corporation Service Company(c) (CSC)  The Trusted Partner of More than 50% of the 100 Best
Global Brands.

Contact us to learn more about our enterprise solutions for Global Domain Name Registration
and Management, Trademark Research and Watching, Brand, Logo and Auction Monitoring, as
well SSL Certificate Services and DNS Hosting.

NOTICE: You are not authorized to access or query our WHOIS database through the use of
high-volume, automated, electronic processes or for the purpose or purposes of using the data in
any manner that violates these terms of use. The Data in the CSC WHOIS database is provided
by CSC for information purposes only, and to assist persons in obtaining information about or
related to a domain name registration record. CSC does not guarantee its accuracy. By
submitting a WHOIS query, you agree to abide by the following terms of use: you agree that you
may use this Data only for lawful purposes and that under no circumstances will you use this
Data to: (1) allow, enable, or otherwise support the transmission of mass unsolicited, commercial
advertising or solicitations via direct mail, e-mail, telephone, or facsimile; or (2) enable high
volume, automated, electronic processes that apply to CSC (or its computer systems). CSC
reserves the right to terminate your access to the WHOIS database in its sole discretion for any
violations by you of these terms of use. CSC reserves the right to modify these terms at any time.

Register your domain name at http://www.cscglobal.com
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Relatório de Preservação da Prova

O presente Relatório, feito por meio do plugin PACWeb, tem como objetivo comprovar a existência e
autenticidade de conteúdo web. Nele encontra-se a reprodução fiel e exata do conteúdo selecionado
pelo usuário, cujos dados encontram-se abaixo.

Dados de autoria

Nome Peccinin Advocacia

CNPJ 35071268000107

Dados sobre a captura

Data e hora da coleta 24/09/2022 10:48

Endereço de IP 201.66.90.206

Localização aproximada do usuário Latitude: -25.5026, Longitude: -49.2908

Endereço do conteúdo capturado

https://twitter.com/augustodeAB/status/1573508311982514187
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Instruções de uso

- Utilize esta ferramenta apenas em juízo. Não a utilize para expor informações privadas sem autorização.

- Um hash será calculado a partir deste Relatório. Ele é um código único e exclusivo que identifica o seu

arquivo e garante a sua autenticidade.

- Este Relatório pode ser certificado em blockchain e/ou autenticado em cartório. Ambos podem ser feitos

a partir da plataforma OriginalMy.

- Após a confirmação da PACWeb e a emissão do Certificado de Autenticidade, que será enviado por

e-mail para o usuário, este documento comprovará a existência de determinado conteúdo na Internet,

no endereço (URL) e data/horário indicados. Este Relatório só possuirá validade jurídica se a sua

autenticidade for confirmada pelo site da OriginalMy (https://originalmy.com/).

- Caso o Certificado de Autenticidade não seja enviado ao e-mail do usuário, este deve fazer o login no

site na OriginalMy, ir até a aba Certificados e, por meio da opção Ações, solicitar o seu reenvio.

- Não faça nenhuma modificação neste Relatório. Qualquer modificação alterará o hash de seu arquivo

e você perderá a garantia de autenticidade.

- A OriginalMy não possui acesso ao conteúdo deste Relatório nem tampouco o armazena. É de sua

responsabilidade garantir o armazenamento seguro deste documento.

Eu, Peccinin Advocacia, portador do CNPJ n. 35071268000107, declaro que as informações

contidas neste Relatório são de minha inteira responsabilidade e que não foi utilizado

qualquer método fraudulento, tanto no conteúdo original tampouco na ferramenta utilizada,

alterando as informações coletadas de modo a não refletirem a verdade, nos termos dos Art.

298 e 299 do Código Penal Brasileiro, Decreto-Lei 2848/40.
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Screenshot
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ANEXO A - Como provar a autenticidade deste Relatório

- Após a certificação em blockchain e/ou autenticação em cartório, o Certificado de Autenticidade deste

Relatório será enviado por e-mail ao usuário. No Certificado estará contido o hash único e exclusivo que

identifica o Relatório e comprova que não sofreu modificações posteriores.

- Para validá-lo, basta submeter este Relatório de Preservação da Prova na plataforma OriginalMy. Para

tanto, acesse https://originalmy.com/#om-footer, clique em Verificar documento. Selecione o arquivo

referente a este Relatório e o submeta para a plataforma. Caso ele tenha sido certificado e nenhuma

modificação tenha sido feita, você receberá a confirmação de sua autenticidade.
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ANEXO B - Metadados de domínio

Domain Name: twitter.com
Registry Domain ID: 18195971_DOMAIN_COM-VRSN
Registrar WHOIS Server: whois.corporatedomains.com
Registrar URL: www.cscprotectsbrands.com
Updated Date: 2022-01-17T01:08:20Z
Creation Date: 2000-01-21T11:28:17Z
Registrar Registration Expiration Date: 2023-01-21T16:28:17Z
Registrar: CSC CORPORATE DOMAINS, INC.
Sponsoring Registrar IANA ID: 299
Registrar Abuse Contact Email: domainabuse@cscglobal.com
Registrar Abuse Contact Phone: +1.8887802723
Domain Status: clientTransferProhibited http://www.icann.org/epp#clientTransferProhibited
Domain Status: serverDeleteProhibited http://www.icann.org/epp#serverDeleteProhibited
Domain Status: serverTransferProhibited http://www.icann.org/epp#serverTransferProhibited
Domain Status: serverUpdateProhibited http://www.icann.org/epp#serverUpdateProhibited
Registry Registrant ID: 
Registrant Name: Twitter, Inc.
Registrant Organization: Twitter, Inc.
Registrant Street: 1355 Market Street
Registrant City: San Francisco
Registrant State/Province: CA
Registrant Postal Code: 94103
Registrant Country: US
Registrant Phone: +1.4152229670
Registrant Phone Ext: 
Registrant Fax: +1.4152220922
Registrant Fax Ext: 
Registrant Email: domains@twitter.com
Registry Admin ID: 
Admin Name: Domain Admin
Admin Organization: Twitter, Inc.
Admin Street: 1355 Market Street
Admin City: San Francisco
Admin State/Province: CA
Admin Postal Code: 94103
Admin Country: US
Admin Phone: +1.4152229670
Admin Phone Ext: 
Admin Fax: +1.4152220922
Admin Fax Ext: 
Admin Email: domains@twitter.com
Registry Tech ID: 
Tech Name: Tech Admin
Tech Organization: Twitter, Inc.
Tech Street: 1355 Market Street
Tech City: San Francisco
Tech State/Province: CA
Tech Postal Code: 94103
Tech Country: US
Tech Phone: +1.4152229670
Tech Phone Ext: 
Tech Fax: +1.4152220922
Tech Fax Ext: 
Tech Email: domains-tech@twitter.com
Name Server: NS3.P34.DYNECT.NET
Name Server: c.r06.twtrdns.net
Name Server: NS4.P34.DYNECT.NET
Name Server: d01-01.ns.twtrdns.net
Name Server: d.r06.twtrdns.net
Name Server: d01-02.ns.twtrdns.net
Name Server: b.r06.twtrdns.net
Name Server: a.r06.twtrdns.net
DNSSEC: unsigned
URL of the ICANN WHOIS Data Problem Reporting System: http://wdprs.internic.net/
>>> Last update of WHOIS database: 2022-01-17T01:08:20Z <<<

For more information on Whois status codes, please visit https://icann.org/epp

Corporation Service Company(c) (CSC)  The Trusted Partner of More than 50% of the 100 Best
Global Brands.

Contact us to learn more about our enterprise solutions for Global Domain Name Registration
and Management, Trademark Research and Watching, Brand, Logo and Auction Monitoring, as
well SSL Certificate Services and DNS Hosting.

NOTICE: You are not authorized to access or query our WHOIS database through the use of
high-volume, automated, electronic processes or for the purpose or purposes of using the data in
any manner that violates these terms of use. The Data in the CSC WHOIS database is provided
by CSC for information purposes only, and to assist persons in obtaining information about or
related to a domain name registration record. CSC does not guarantee its accuracy. By
submitting a WHOIS query, you agree to abide by the following terms of use: you agree that you
may use this Data only for lawful purposes and that under no circumstances will you use this
Data to: (1) allow, enable, or otherwise support the transmission of mass unsolicited, commercial
advertising or solicitations via direct mail, e-mail, telephone, or facsimile; or (2) enable high
volume, automated, electronic processes that apply to CSC (or its computer systems). CSC
reserves the right to terminate your access to the WHOIS database in its sole discretion for any
violations by you of these terms of use. CSC reserves the right to modify these terms at any time.

Register your domain name at http://www.cscglobal.com
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Relatório de Preservação da Prova

O presente Relatório, feito por meio do plugin PACWeb, tem como objetivo comprovar a existência e
autenticidade de conteúdo web. Nele encontra-se a reprodução fiel e exata do conteúdo selecionado
pelo usuário, cujos dados encontram-se abaixo.

Dados de autoria

Nome Peccinin Advocacia

CNPJ 35071268000107

Dados sobre a captura

Data e hora da coleta 24/09/2022 11:30

Endereço de IP 201.66.90.206

Localização aproximada do usuário Latitude: -25.5026, Longitude: -49.2908

Endereço do conteúdo capturado

https://twitter.com/theinterceptbr/status/1573677286511058945?s=48&t=wOZns6wZ4qgxtXqt8GJvIA
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Instruções de uso

- Utilize esta ferramenta apenas em juízo. Não a utilize para expor informações privadas sem autorização.

- Um hash será calculado a partir deste Relatório. Ele é um código único e exclusivo que identifica o seu

arquivo e garante a sua autenticidade.

- Este Relatório pode ser certificado em blockchain e/ou autenticado em cartório. Ambos podem ser feitos

a partir da plataforma OriginalMy.

- Após a confirmação da PACWeb e a emissão do Certificado de Autenticidade, que será enviado por

e-mail para o usuário, este documento comprovará a existência de determinado conteúdo na Internet,

no endereço (URL) e data/horário indicados. Este Relatório só possuirá validade jurídica se a sua

autenticidade for confirmada pelo site da OriginalMy (https://originalmy.com/).

- Caso o Certificado de Autenticidade não seja enviado ao e-mail do usuário, este deve fazer o login no

site na OriginalMy, ir até a aba Certificados e, por meio da opção Ações, solicitar o seu reenvio.

- Não faça nenhuma modificação neste Relatório. Qualquer modificação alterará o hash de seu arquivo

e você perderá a garantia de autenticidade.

- A OriginalMy não possui acesso ao conteúdo deste Relatório nem tampouco o armazena. É de sua

responsabilidade garantir o armazenamento seguro deste documento.

Eu, Peccinin Advocacia, portador do CNPJ n. 35071268000107, declaro que as informações

contidas neste Relatório são de minha inteira responsabilidade e que não foi utilizado

qualquer método fraudulento, tanto no conteúdo original tampouco na ferramenta utilizada,

alterando as informações coletadas de modo a não refletirem a verdade, nos termos dos Art.

298 e 299 do Código Penal Brasileiro, Decreto-Lei 2848/40.
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Screenshot
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ANEXO A - Como provar a autenticidade deste Relatório

- Após a certificação em blockchain e/ou autenticação em cartório, o Certificado de Autenticidade deste

Relatório será enviado por e-mail ao usuário. No Certificado estará contido o hash único e exclusivo que

identifica o Relatório e comprova que não sofreu modificações posteriores.

- Para validá-lo, basta submeter este Relatório de Preservação da Prova na plataforma OriginalMy. Para

tanto, acesse https://originalmy.com/#om-footer, clique em Verificar documento. Selecione o arquivo

referente a este Relatório e o submeta para a plataforma. Caso ele tenha sido certificado e nenhuma

modificação tenha sido feita, você receberá a confirmação de sua autenticidade.
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ANEXO B - Metadados de domínio

Domain Name: twitter.com
Registry Domain ID: 18195971_DOMAIN_COM-VRSN
Registrar WHOIS Server: whois.corporatedomains.com
Registrar URL: www.cscprotectsbrands.com
Updated Date: 2022-01-17T01:08:20Z
Creation Date: 2000-01-21T11:28:17Z
Registrar Registration Expiration Date: 2023-01-21T16:28:17Z
Registrar: CSC CORPORATE DOMAINS, INC.
Sponsoring Registrar IANA ID: 299
Registrar Abuse Contact Email: domainabuse@cscglobal.com
Registrar Abuse Contact Phone: +1.8887802723
Domain Status: clientTransferProhibited http://www.icann.org/epp#clientTransferProhibited
Domain Status: serverDeleteProhibited http://www.icann.org/epp#serverDeleteProhibited
Domain Status: serverTransferProhibited http://www.icann.org/epp#serverTransferProhibited
Domain Status: serverUpdateProhibited http://www.icann.org/epp#serverUpdateProhibited
Registry Registrant ID: 
Registrant Name: Twitter, Inc.
Registrant Organization: Twitter, Inc.
Registrant Street: 1355 Market Street
Registrant City: San Francisco
Registrant State/Province: CA
Registrant Postal Code: 94103
Registrant Country: US
Registrant Phone: +1.4152229670
Registrant Phone Ext: 
Registrant Fax: +1.4152220922
Registrant Fax Ext: 
Registrant Email: domains@twitter.com
Registry Admin ID: 
Admin Name: Domain Admin
Admin Organization: Twitter, Inc.
Admin Street: 1355 Market Street
Admin City: San Francisco
Admin State/Province: CA
Admin Postal Code: 94103
Admin Country: US
Admin Phone: +1.4152229670
Admin Phone Ext: 
Admin Fax: +1.4152220922
Admin Fax Ext: 
Admin Email: domains@twitter.com
Registry Tech ID: 
Tech Name: Tech Admin
Tech Organization: Twitter, Inc.
Tech Street: 1355 Market Street
Tech City: San Francisco
Tech State/Province: CA
Tech Postal Code: 94103
Tech Country: US
Tech Phone: +1.4152229670
Tech Phone Ext: 
Tech Fax: +1.4152220922
Tech Fax Ext: 
Tech Email: domains-tech@twitter.com
Name Server: NS3.P34.DYNECT.NET
Name Server: c.r06.twtrdns.net
Name Server: NS4.P34.DYNECT.NET
Name Server: d01-01.ns.twtrdns.net
Name Server: d.r06.twtrdns.net
Name Server: d01-02.ns.twtrdns.net
Name Server: b.r06.twtrdns.net
Name Server: a.r06.twtrdns.net
DNSSEC: unsigned
URL of the ICANN WHOIS Data Problem Reporting System: http://wdprs.internic.net/
>>> Last update of WHOIS database: 2022-01-17T01:08:20Z <<<

For more information on Whois status codes, please visit https://icann.org/epp

Corporation Service Company(c) (CSC)  The Trusted Partner of More than 50% of the 100 Best
Global Brands.

Contact us to learn more about our enterprise solutions for Global Domain Name Registration
and Management, Trademark Research and Watching, Brand, Logo and Auction Monitoring, as
well SSL Certificate Services and DNS Hosting.

NOTICE: You are not authorized to access or query our WHOIS database through the use of
high-volume, automated, electronic processes or for the purpose or purposes of using the data in
any manner that violates these terms of use. The Data in the CSC WHOIS database is provided
by CSC for information purposes only, and to assist persons in obtaining information about or
related to a domain name registration record. CSC does not guarantee its accuracy. By
submitting a WHOIS query, you agree to abide by the following terms of use: you agree that you
may use this Data only for lawful purposes and that under no circumstances will you use this
Data to: (1) allow, enable, or otherwise support the transmission of mass unsolicited, commercial
advertising or solicitations via direct mail, e-mail, telephone, or facsimile; or (2) enable high
volume, automated, electronic processes that apply to CSC (or its computer systems). CSC
reserves the right to terminate your access to the WHOIS database in its sole discretion for any
violations by you of these terms of use. CSC reserves the right to modify these terms at any time.

Register your domain name at http://www.cscglobal.com
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