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face das pessoas responsáveis por publicações na Internet, em face do TWITTER BRASIL REDE DE
INFORMAÇÃO LTDA e do FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, pelos seguintes
supostos fatos:
 
- No dia 02 de outubro de 2018, a Coligação Representante abriu canal público de comunicação
requerendo que as pessoas, minimamente preocupadas com a lisura das eleições, pudessem
enviar toda e qualquer mensagem falsa que estaria circulando na internet e nos aplicativos de
mensagens. Foram recebidas 15 mil mensagens, divididas nos seguintes temas:
 
- FAKE NEWS envolvendo CRIANÇAS
Denúncia-destaque: Aos 5 anos de idade, as crianças se tornarão propriedade do Estado; Outros
exemplos: O ensino de ideologia nas escolas tirará da família o controle sobre a educação das
crianças; Cartilha do MEC defende pedofilia e/ou que pai tenha relações sexuais com a própria
filha;
 
- FAKE NEWS envolvendo SEXUALIDADE
Denúncia-destaque: Kit Gay doutrina crianças nas escolas; Outros destaques: Distribuição de
mamadeira erótica; Cartilhas e livros de doutrinação pelo MEC; Associação de direitos LGBTI+ e
pedofilia; Jean Wyllys como ministro do MEC para propagandear ideologia LGBTI+;
 
- FAKE NEWS envolvendo a imagem de FERNANDO HADDAD
Denuncia destaque: Haddad tira de mendigos cobertores doados por igrejas; Outros destaques:
Jatinho usado por Haddad na campanha é o mais caro do mundo, pago por dinheiro público,
Haddad pior prefeito da história de SP; Haddad é marionete de Lula;
 
- FAKE NEWS envolvendo ECONOMIA
Denuncia destaque: Haddad irá confiscar a poupança.
 
- FAKE NEWS envolvendo MANUELA D ÁVILA
Denúncia destaque: Montagem com tatuagens e associação a comunismo e consumo de drogas;
Outros destaques: Vídeo em que Manuela convida Pepe Mujica para ser presidente da Ursal,
entendida como codinome para o Foro de São Paulo;
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- FAKE NEWS envolvendo PLANO DE GOVERNO da Coligação O Povo Feliz de Novo
Denúncia-destaque: Leitura enviesada do plano de governo leva a entendimento de que Brasil se
tornará uma Venezuela. A posição partidária em relação à Venezuela é usada em narrativa de
criminalização da esquerda e de suposta retomada comunista no mundo.
 
- FAKE NEWS envolvendo as ELEIÇÕES
Denúncias-destaque: Carros circulando em cidades do interior com os adesivos Lula 17;
publicações fazendo propaganda para Lula/PT/Haddad e indicando que votem 17;
 
- FAKE NEWS envolvendo RELIGIÃO
Denúncia destaque: Manu, vice de Haddad, veste camiseta Jesus Travesti; Outros destaques:
Pastores evangélicos denunciam ameaças e violência por parte de militantes do PT, gays e
abortistas;
 
Requer-se, liminarmente, seja determinada a imediata retirada dos conteúdos ofensivos e que seja
deferido o Direito de Resposta, bem como a condenação em multa pela propaganda eleitoral
irregular. 
Segredo de justiça? NÃO 

Justiça gratuita? NÃO 

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

 

REPRESENTAÇÃO Nº 0601601-56.2018.6.00.0000 – CLASSE 11541  – BRASÍLIA –
DISTRITO FEDERAL

 Ministro Carlos HorbachRelator:
  Coligação O Povo Feliz de Novo (PT/PCdoB/PROS) e Fernando HaddadRepresentantes:

Eugênio José Guilherme de Aragão e outrosAdvogados: 
 Twitter Brasil Rede de Informação Ltda.Representada:

: André Zonaro Giacchetta e outrosAdvogados
: Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.; Google Brasil Internet Ltda.;Representados

Gazeta do Povo Ltda.; Rádio Panamericana S/A. (Rádio Jovem Pan); Prime Comunicação
Digital; Pessoa responsável pelo  “O Congressista” (http://www.ocongressista.com/) esite
Pessoa responsável pelo  “Voltemos à Direita” (http://www.voltemosadireita.com.br/)site

 

DECISÃO

 

Trata-se de representação, com pedido de medida liminar, formalizada pela
Coligação O Povo Feliz de Novo e por Fernando Haddad contra Twitter Brasil Rede de
Informação Ltda.; Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.; Google Brasil Internet Ltda.;
Gazeta do Povo Ltda.; Rádio Panamericana S/A. (Rádio Jovem Pan); Prime Comunicação
Digital; Pessoa responsável pelo site “O Congressista” (http://www.ocongressista.com/) e
Pessoa responsável pelo site “Voltemos à Direita” (http://www.voltemosadireita.com.br/),
objetivando a retirada de conteúdos da Internet e a concessão de direito de resposta, em razão
do teor alegadamente falso e ofensivo das publicações.

Consta da inicial que os representantes coletaram denúncias relativas à
divulgação de  na Internet, as quais são submetidas à análise nesta representação.fake news
Ao todo, trazem a exame 115 postagens, em diferentes redes sociais e  de veículos desites
imprensa, que conteriam notícias falsas, agrupadas em categorias pela exordial, tais como, “

 envolvendo crianças”, “  envolvendo sexualidade”, “  envolvendofakenews fakenews fakenews
religião”, entre outras.

Em suas razões, os representantes asseveram que as publicações veiculam
informações inverídicas, difamatórias e injuriantes, sem qualquer legitimidade ou fundamento,
constituindo-se em um verdadeiro manifesto político que agride o Partido dos Trabalhadores
sem lhe dar possibilidade de contraditório, contraponto ou debate.
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Afirmam que as postagens visam criar nos expectadores estados emocionais e
mentais desfavoráveis ao Partido dos Trabalhadores e ao seu candidato Fernando Haddad,
influenciando negativamente o eleitorado.

Nesse contexto, requererem, liminarmente, nos termos do § 3º do art. 57-D da Lei
nº 9.504/1997, a remoção imediata dos conteúdos das 115 postagens impugnadas, bem como
a intimação do Facebook para que forneça os dados das pessoas ora representadas,
responsáveis pelas páginas nas redes sociais, com a identificação do número do IP da
conexão usada para a realização do castro inicial das páginas, para inclusão no polo passivo
da demanda.

No mérito, pugnam pela remoção definitiva dos conteúdos e pela concessão de
direito de resposta, bem como a imposição de multa aos responsáveis pela divulgação, nos
termos do art. 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/1997.

Registre-se, de início, que o art. 33 da Res.-TSE nº 23.551/2017 determina que a
intervenção da Justiça Eleitoral no sentido de remover conteúdos da Internet será a mais
parcimoniosa possível, protegendo, no maior grau, a liberdade de expressão e a livre
manifestação do pensamento e de opiniões.

Com efeito, na linha da jurisprudência desta Corte, “o caráter dialético imanente
às disputas político-eleitorais exige maior deferência à liberdade de expressão e de
pensamento, razão pela qual se recomenda a intervenção mínima do Judiciário nas
manifestações e críticas próprias do embate eleitoral, sob pena de se tolher substancialmente

” (AgR-RO nº 758-25/SP, reI. designado Min. Luiz Fux, o conteúdo da liberdade de expressão
 de 13.9.2017).DJe

Nesse quadro, a legislação assegura a livre manifestação de pensamento do
eleitor na Internet, a qual somente é passível de limitação “quando ocorrer ofensa à honra de
terceiros ou divulgação de fatos sabidamente inverídicos”, como assentado no § 1º do art. 22
da Res.-TSE nº 23.551/2017.

Por outro lado, o art. 23, § 6º, da mesma resolução do Tribunal Superior Eleitoral
assenta que a manifestação espontânea de pessoas naturais na Internet, de apoio ou crítica a
candidato ou partido político, deve observar os limites estabelecidos no citado § 1º do art. 22.

É de se ressaltar, ainda, que o § 2º do art. 25 da Res.TSE nº  23.551/2017 dispõe
que, “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”.

A partir desse parâmetro normativo, foram examinadas as 115 postagens
questionadas nesta representação, que – na dicção da exordial – seriam veiculadoras de fake

, responsáveis por desinformação danosa ao processo eleitoral.news

Num. 501930 - Pág. 2Assinado eletronicamente por: CARLOS BASTIDE HORBACH - 06/10/2018 17:39:47
https://pje.tse.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=18100617394703000000000494615
Número do documento: 18100617394703000000000494615



Do exame perfunctório ora realizado, é possível concluir que 35 dessas
postagens efetivamente contêm a divulgação de fatos inverídicos, alguns dos quais já
analisados por este Tribunal Superior Eleitoral, como se pode verificar no julgamento da Rp

, e da .0601530-54, rel. Min. Sérgio Banhos Rp 0601437-91, de minha relatoria

Nas postagens impugnadas no item 8 da inicial, há conteúdos falsos, inclusive já
sancionados por esta Corte, nas URLs correspondentes aos números ,  e , nas(i) (ii) (vi)
demais, há somente compilação de material jornalístico e, na de número  há indicação(v)
genérica de um perfil no Facebook, sem indicação do conteúdo específico cuja retirada se
busca.

No item 12 da exordial, os números , , ,  e  a  indicam(iii) (ix) (xii) (xv) (xvii) (xxii)
URLs cujos conteúdos que ou não apresentam fontes, ou expõem montagens grosseiras, ou
ainda veiculam material já considerado ilícito pelo TSE, o que impõe sua remoção. Os demais
números são relativos a conteúdos de matérias jornalísticas ou que expressam opinião dos
usuários de redes sociais, o que não caracteriza irregularidade eleitoral. É de se anotar, por
fim, que os números  e  contêm URLs cujos conteúdos não mais estão disponíveis e(iii) (xxiii)
que o item  é exatamente uma denúncia contra , ou seja, postagem favorável à(xxiv) fake news
coligação representante.

No item 14, as URLs correspondentes aos números  e  a  são de(i) (iii) (vii)
evidentes montagens, buscando imputar a candidatos declarações que lhes são prejudiciais, o
que igualmente recomenda a remoção. Os demais itens ou não dizem com os candidatos da
coligação representante, ou são baseados em matérias jornalísticas.

No item 15 da petição inicial desta representação, todas as URLs indicadas como
veiculadoras de  simplesmente expressam opiniões ou críticas de eleitores oufake news
contêm matérias jornalísticas de cunho investigativo, como os comentários dos jornalistas
Ricardo Noblat em sua conta no Twitter e Felipe Moura Brasil no  da Rádio JovemPan. Osite
número  desse item, por sua vez, indica URL cujo conteúdo está indisponível.(xvii)

No item 16, há várias postagens que provocam desinformação, difundindo
notícias falsas sobre medidas econômicos de um eventual governo dos candidatos da
coligação representante, como as que se encontram nas URLs correspondentes aos números 

, , ,  e . As demais contêm matérias jornalísticas, conteúdos verdadeiros ou(i) (ii) (iv) (vi) (viii)
mera opinião de eleitores.

No item 17, somente os números ,  e  indicam URLs com conteúdos(i) (xiii) (xvi)
irregulares, por apresentarem montagens grosseiras e fatos manifestamente inverídicos. Todas
as demais postagens referidas nesse item da exordial são de vídeos verdadeiros, matérias
jornalísticas ou simples críticas de eleitores.

Nos itens 19 e 20, todas as postagens contêm críticas e comentários – muitos dos
quais expressos pela imprensa – ao plano de governo da coligação representante ou
declarações de filiados ao partidos que a integram, não consubstanciando, portanto, fake news
, como impugnado na inicial.
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No item 21, todas as URLs indicadas são de postagens manifestamente jocosas e
humorísticas, mas que têm a potencialidade real de desinformar o eleitor, em prejuízo de sua
livre escolha nas eleições. Desse modo, impõe-se a remoção dos conteúdos correspondentes
aos números  a .(i) (viii)

Por fim, os itens 22 e 23 da inicial fazem a indicação de 11 URLs que contêm
meras denúncias, vídeos reais do candidato da representante ou críticas dirigidas a indivíduo
que não é candidato nas eleições de 2018. Desse modo, nenhuma dessas postagens
apresenta irregularidade apta a ensejar sua remoção.

Nesse contexto, defiro, em parte, a liminar pleiteada, determinando a Facebook
Serviços Online do Brasil Ltda. que proceda, no prazo de 24h, à remoção do conteúdo das
seguintes URLs:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1438879172910477&set=a.433019476829790&type=3&theater

 

https://www.facebook.com/178322969629688/videos/248993792485244/  

 

https://www.facebook.com/100003551321202/posts/1706889146106113

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=550817282045305&id=100013511145357

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1975416565913052&set=p.1975416565913052&type=1&opaqueCursor=AbooJMkFYlAiKKipXA_pRX-BD_OTJfLjY-NtjiZ4ox6d01BTev77E0yFv4b-FVKRgdwSn-RF6BLLE30IJH-sCGpy8fSPPjK2wW7x44SJ6h3vQmswhBuztFESOjriZIH26pJeZtA8c8SgNo8oBYxfvAuIEmANHT5FwlLT-PAzrUVFxw1Q-rYfRYTrapLejh9pCLkcnmVmgj8hP4KdJSr5gGaPEfnNtQZxB2mFnJdOH11IcnkebcFNGQpaQHQjAaeomFDAFkK6kNN90UKMOnhE1Q-w30pmOsQfgEVMCKoY2sMQTbLJShXkGZd_a82Y020TMKtPs2P5zBXf6wCqJKO8tOKz0RT6U3tWj1P-OgqDAz3LmSJfMTT6L6eCYKmdHfDacxZxsEkoAIiEc0tyxeOOJK5XSA_XdFvtCrBUINTq-AE0hw&theater

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=294327251396748&set=p.294327251396748&type=1&opaqueCursor=Abqzn4bInbrP4dZZrEWQH2_B0OdbypvNsEyJlIpVF5FzgglamP5YqG3Q6r9bHL-AsY-5scEX7PY52XBWrNklKtq9JlOEn5AP6nesUvaN504AkwkjGsZr7dpcV9ifLQM_Mh5qo1HPW_mndKxGAlnRKCQSj_9wp6WriCE-Hn4AOOJXoIcWMZHslmjdBxBJmHTAteRSgvxcp8nUpa5tlTKEoTxhqXWlf5iKY230h9CIE7vcrUmGXE_bIBV4nPZO9RX3JnrwgkzRFwf45KwJtMIPtDlYNRxEyBlJaNJm0azrq_DWAX4XqjwKIPiYun2piBWqlorHHd2tX1MmNkAmMEuK9NlP16yr2KrEtfZZx-leS8P8q-HpXnfEH4yUSC3AY3Uk161tbMTExQJvMvM_EC3F9uaBChdP2PimRXhw3kFEg2d8VWrpMx4WnHvoBbNRg-I0PP8&theater

 

https://www.facebook.com/Inaguentavel/photos/a.949893041809812/1388227861309659/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARD2L3NGOIeOQ44a1xIMUklhlXzbibsl-SKTqJWEWlZGHs55HWA2s21lfIIkpPOQHWX04FmgEMpdvBaZjHpd0tFo6zsA7jcplQkUmy8eGNvEFfcjGmJYUeUelJQ-09TNfk75VSCTU5y4LgQhprF6PmasagX7YBEhrHJ8VVAhSS_-y1B8KMcVoA&__tn__=-R
 

https://www.facebook.com/Vereador.Sargento.Abreu/videos/1895201447239904/

 

https://www.facebook.com/julio.andrini.7/videos/266646324184608/  

 

https://www.facebook.com/andredasaudeanchieta/videos/342191179682207/  
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https://www.facebook.com/100006937211847/videos/2229062530668299/  

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1729469320495982&set=basw.AboXmey5kbnJ8a6ZG0-FBmuutgeyEv3uerrLV-vHsaL6fAT5v_z8_-w1orKR3EPM_NOnhJO31c9Yp2zy2l8l66YiTlWw11YJsobX9eNrAcxo4b4qs-HSf_iN5NCvhJb6onpDqjXoIRxXRpL2P5zQJUqhRbvCn-G3DBxaqzNWC9JO-rqpMEf5i-wJ-ZLnIy_2nak.1729469320495982.2419858848042700.10151529967787585.10151530216027585.10150135776877585.10151948636057585&type=1&opaqueCursor=Abpap4DDhD9K5DaWBlnhHhgDuJOmVWGXHI0ySnbYWPCAcXdLoovpDUrGfT2pFUcADa7DEZ9kD5mka9ErpnTMNusGRVAktgYQaiAs9fKKjz_tlqkxHYNeYgSfR6yrdlG6qD0HdwqwaHYOZu2jHJSVbpWB0FBuxpOsqjBSuFMMlimqW9yIB47_APxOcT_0aL_nukZZ4uWutbIazrERZIOIz2sHfLhnCHrVr6i-5V-gpy9HZLelOOx9YtSxAOVPQw33qCy03Ejn3HeT3T8m9CVyHxnUXHsIatacDUV5iuTznf7D_Sf2Yow5Pq9YTv9rVq_CkM2T0rJ7DBKYyr_w17mPKIX8d-drkoojIguj-wFJi5C1rjVuKCM-hMPNfzkEvaglHQZnsIo-ephUHbfGCiq46C7DAR3xqNwkYAoOpBNceBjtRpWAkmIGRaRg4IhcWGahLYPJzC1Uz2rjFipXB3xfJlIvFgoL-Ii2kvEWZxfyK6Ofumk7ami93CH-7njuRidCWyUY1QNq6qjEDovw8F_zjmXJ_XdhQHofKSdP69PMqX3hkoJfiZi6ZVkzgG1b4-lCiZORVq6wvDtTwS3WcTVFAR0iiR1uCb51rLpM70iBNkigmI1V6x0IF1w6hFWO_SGgiudsIzGA9s5MX_gOOczv3a2CQlreUfJtmcTE8m0gYv2SOoSlffdCzJWLUb_X8MBlwlY&theater
 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2419858848042700&set=basw.Abq9kmlV-MQQBNU615P698-8hQtbngO1f7ZQ7iJ01UQBG50dFciuuijaTUjDwWv2kmGCyVJSIQOSNhSoY1XHizTXQrDFtuuGDGeoB9GlbvzmWYFpGDfSvWWnGaJWHIDLQTO2DTJJ-vP4mjhAK-wyKhMSoXXbSy9cXQ8gdFBiVFlcKDfyfXTFbZAMNTe3FxcF2Hg.1729469320495982.2419858848042700.10151529967787585.10151530216027585.10150135776877585.10151948636057585&type=1&opaqueCursor=AbreXt1xXa6xMpjciBX3ZJwA7tVupbRDxwbdzieqv-wyeAsGuRJuRwyeUzIM_u4SorOrLOAX2hytTS6I4U3fuaVe2MotLD2ds0zC7GJR3KpO4jdlc1B1XLcFep5e_ApB8i_ac0occO7-qUBNoI0nDQMcQQdaIMdYGIOjB9Jws4JOhFuD3ByqoqH3kgjdmzJ4eBpInBJ9bg1qo-VSNM9N71VcatIK_EcmgfQOfbh-MX4hH3gdG_DgPEfOUPmu2I1XDt86-J25SkWF7xeZxrZCgpTDt1Pl7GJfGFCLoSYG_MtE9JX1J7l-LDYjgqkSRbwa568HGJsgKoKdWBMt7mP-alk69gBS5UV93zK02GZVhvT6D4zSEVKGV-2FPeyWm8GQ4q9h-nyOzW1Hy7thHupYS4W70cGsCdc8hlq4Bc2wzxNOKMvTfEoy1Af1stGrCpHMNNVXUH_vDiXH1jsE4SI45WOh_Pex5atQsI0-tTDvofdRlIjP0Nd4RLArbh7iAaGFpFdNoH2Vrqjl3ySI9I_v_ign1Q2OesNOL7BWT9YbjfQMeZBj2pzViFXtglzxtuN_YewbI9vxfsiqmMWcfXenksfmcGiJTHY2vvWGG6JPOoF8GucpO7trV0ScrpU2EF0B-MI132lEWGU2QjjXgVnINNh4T7JrLsJbzqZ5yEwr7ZpQ0g&theater

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1728730880569856&set=basw.AbpPowgaZvKtnd-1EYgjUuCPPsV22ARyHi5k5Tq4k1e7Q5P8boQ_qE7Zj2WoImlk7Y528zsmyl9B9JC0pjDwFwwvrZWo-hgirWJwPBNEqLuIV8NgAtoIU-0xnRqLVO1S_t3NVf1D2WCd7mzVQue1ZobYg9_gexxhaUJsEz6ECpx0CQsDi2fGuHT65nO1GPNTtJYO8OMfhtYvwDtvNO9zJmEh.1728730880569856.976450492556886.2102113143373679.1956225671110879.179414932950614.1843617632400565&type=1&opaqueCursor=Abrkk2fr3pkKAg8Fr3ATy0eGbeHn_8evwM_F7Pns-cRerWXKSXsJKnU_k60fFYV5BGexfBYJmMXp8KCr6OiFu9_q_AOQ3RC2wxvkStuA1j9_OxZA3add9DdkRnhj7tgShSGvfhvxqU3upvWegBnJR8oUibE1WJTQjNl2NLC71N-cTbgjUCv4wIZESePxtAKL_7RyKouCFt2CoHW6Gz3DP6H1IaOqvMHk-ZOpR0xdQPqBMRlJ1G7GBzfYkKEtmThUf7JglfuLf7DsN-75u_upvYY-rgMLQCpEwe5wTVJ388zs-iKAJ1PR2HB2fIKHeaOFBVNFvmddDmsGUAmQ33cf-6TVx_ZflP-JzB9HzIVT3kNYrUva9agwcVsJURKn9OIeiwIjBD_uIQZ2V18dtLCUjfjN0uo0B9L3Z3Kp_yRKzh1l2OB0-VLBqKOfIN2Y3612uKu21pdoQIdD5P1-WGLDphSDwG-U0co73OwMNqYArd1Zxo3ddY30JYaEpBR8tWxpFSOKokjW-CR1fHsSznSDJxz1YKuwoEN3-MBwV0KUHU76jQKeRJRxyneUP31DPLodmtRc2EvrgTtD9iMHm5Lfd9q2O0UZs3ZV7bnJbS7ZlzZS11qOWdAN5WlT1nNjyFPG9xe5tvpKJGwt0eX_c23lpT7c0suL9UuZDpIblHjH0oI4iQ&theater
  

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1125321637630728&set=a.284342811728619&type=3&theater
 

 

https://www.facebook.com/MetralhandoACorrupcao.Oficial/photos/a.2034567496571919/2287934614568538/?type=3&theater
 

 

https://www.facebook.com/WagnerAraujoProMmn/posts/1635959273177437  

 

https://www.facebook.com/UniaoPoliticaMotociclista/posts/1896036933806119  

 

https://www.facebook.com/valquiria.walt.5/posts/121678185460724  

 

https://www.facebook.com/henry.lelot/posts/1373318476138875  

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2122673884431756&id=100000674959545
 

 

https://www.facebook.com/jlhorn11/posts/1619790454792696  

 

https://www.facebook.com/edivan.gisele.5/posts/2171341153137561  
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https://www.facebook.com/470462253080525/photos/basw.Aboe451xA8PNjg3Mnv_K_XyZv6I_1q-19uwTeTw5yk-WgfvN762pgrIyMRRRV5GmuT9XOIWthAnTQgR-SRTZtiMguPH5cF-C8iXY3B9MjrvBC1Mfs2Xe2u-HTAbYiBIOf6n3wS1deu-TiJvNukcOnj8y.1889245427863692.1221173991269640.1771512479642156.10154459379477001.1757176137704028.696964283684915/1771512479642156/?type=1&opaqueCursor=AbqARVLCFOHATsAtPnzMh0W_WxvmCGIkE6atvX1ETSsOFpNh2oVXJlgDIAirVMtEdM0rpMGUPZ6uQHzwHYgAodw4GfqUaqT2tDd54D2YTCIHfWfROjbhv9m27sWGc9bV0bJOxOPMQcduyL0jBDVF7AZAZvhllAR1StobFegnnjYqeqiAfRIh-N3TRa8_aZCdSVwlCzttx6Wc_vZDIzJWQ_e-LyISUmz16XK9go-CI_Sp6T8Tj92fJPFvoebU_NwqQ9Hr2rjibSkqpgwE2xuJEsY8OS2so3NiA34O1dcuFAKfNGiPOaqn1Dgek49vfJKGjp5XkbZat___Do-UOcbEVNuU_XAoCKS3kKM95d-dZw5YKQkUKIx5RenCy7TklJudC5I9-4x1qJbKg4O5w5oVXFWXnHVFlVDOiwgxSlPVrZ4wBTL7JqG878N2TAuFsxZPE5u_aRtI90m-jkkyzUo2x-TY99YU506wj69pGoSdca9wiVGGrke5nBFzU33D8hbTjizXFttuvuBXq8N6lQ9R5Oa3nO6M3v_mNDa8FgzO7T4ng&theater
 

 

https://www.facebook.com/lavajatoequipe/posts/1138602862968930  

 

https://www.facebook.com/jovensdedireita/posts/2138159126426348  

 

https://www.facebook.com/hdedireita/posts/713077385751558

 

https://www.facebook.com/gracielgaldino.oliveira/posts/1861250793982739   

 

https://www.facebook.com/roberto.martins.357/posts/2010818955640918  

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=574988076266312&id=100012653744106
 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=987214394797210&id=100005259767404
  

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1489828144494115&id=100004008322820
 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=327897767776069&set=basw.AbqF-O9d2KRYvrPncNrVFhbIZTa8-uLAhVHwqPSibpa7P0RgA1RYxWufDff0R1xhsvcXX5OH2vVlAMz0ZpHjfW0t4bkRi0xDdbrN856wcMDhvPXcTYQhEG_blrJ-ocqalaSgXV9E9y-rUXL7gfTYxHZx.327897767776069.1834001740045684.2304707706237660.1892723897512695.2013062225412219.1885981648104265&type=1&opaqueCursor=AboKJsqF08hb7P8UdnujN_mHfY4s2w3w20BuRAthW0dR82lH0adWLyN9rbgBtdTFkzGyLdhhSAfnR_13P5j_DXqMNwmUCnQB85t2eaGjHQnKAb16DqQ-MJw3coTnOv393GDzhLMD8BLEj7uUJhJPhVUZA63Qe6bJN21f4ZeiwY0MvcLtRl2bBcHbEnO2RudlMXXdvlxEK9RrrDDftbm_fujKSTfSbG70g7znpOnhmLQPYeNxtK2FreALP2wprFcKmdS-F8o9gGjmJOrQADp0OLMomzAAGf_yjeNnFoEOVVStvqF5hKEZYsWc0_Qm7KiyS_vKdHhMyfoVYUOJV3vpVIKn6v7zh8RwT948bjCTE0JISyfAl_k7MB4Oxyijha-F1lfu7yeNDqVUb3QXEhdC44-WwcCDH9UH-tDG_j4dXCerMFzU4Vl3FewpRSq8701B9IaSr1i5QIfVw00rGmZ9VEqbKlui8FSz_QdPn0RpCl1azta3XdWXIhahQmLqZiFXgKylKaV_uU6uajAOAbbPao3DGiFq9DeQ0Tf1JmWdL8vqLUUV6fjU-mt4y-LUaTvUlm-EyNG7yccPQ_fcpZSXQ13B2aMn6hUxeYVV2Y9zh-142w&theater
 

 

E a Google Brasil Internet Ltda. que proceda, no prazo de 24h, à remoção do
conteúdo das seguintes URLs:

 

 https://www.youtube.com/watch?v=cjiW4W9n6zo  

 

https://www.youtube.com/watch?v=LATDlDR6rEU&has_verified=1
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Ademais, tendo em vista os indícios de ilicitude e a necessidade de instrução
deste feito, determino a Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. e a Google Brasil Internet
Ltda. que apresentem, no prazo de 48h, ( ) a identificação do número de IP da conexão usadai
para realização do cadastro inicial dos perfis – ou dos perfis responsáveis pelas páginas – em
que veiculadas as postagens acima indicadas;  ( ) os dados apresentadosii
e os dados cadastrais dos responsáveis por tais perfis, nos termos do art. 10, § 1º, da Lei nº
12.965/2014; e ( ) os registros de acesso à aplicação de internet eventualmente disponíveis,iii
nos termos do art. 34 da Resolução TSE nº 23.551/2017.

Proceda-se à citação dos representados para defesa e, posteriormente, à
intimação do Ministério Público Eleitoral para emissão de parecer.

Publique-se.

 

Brasília, 6 de outubro de 2018.
 
 
 

Ministro CARLOS HORBACH
Relator
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