
 

 
JUSTIÇA ELEITORAL 

 015ª ZONA ELEITORAL DE ROLIM DE MOURA 
 

REPRESENTAÇÃO (11541) 0601268-65.2020.6.26.0015
REPRESENTANTES: COLIGAÇÃO VOLTAR A CRESCER É PRECISO (PARTIDOS DEM,
PDT, MDB, PL, PSB, SD, PROS, PSC, REPUBLICANOS) E VALCIR SILAS BORGES
Advogado do(a) REPRESENTANTE: BRUNO LEONARDO MOREIRA E VIEIRA PINTO -
RO3585
REPRESENTADOS: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. E OUTROS
 

SENTENÇA
 

Trata-se de representação eleitoral proposta pela COLIGAÇÃO VOLTAR A
CRESCER É PRECISO e pelo candidato VALCIR SILVA BORGES em face de FACEBOOK
SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. E DE OUTROS.

 
Alegam os autores, em resumo, que os representados estariam veiculando

propaganda falsa e ofensiva ao candidato Valcir Silas Borges, com a publicação de vídeos e fotos
com intuito de denegrir a  sua imagem, bem como de associa-lo a crimes e a pessoas que o
praticam.

 
Requer,  l iminarmente,  a imediata ret i rada das matér ias publ icadas

na rede social Facebook, e, no mérito, o direito de resposta e a aplicação de multa.
 
É o relatório. Decido.
 
Pois bem.
 
Nos termos do art. 17 da Resolução TSE Nº 23.608/2019, a petição

inicial  da representação relativa à propaganda irregular,  sob pena de não
conhecimento, deve ser instruída, no caso de manifestação em ambiente de internet, com
a identificação do endereço da postagem (URL ou, caso inexistente esta, URI ou URN) e a
prova de que a pessoa indicada para figurar como representado é o seu autor.

 
Por seu turno, a Resolução TSE Nº 23.610/2019, que trata da propaganda eleitoral,

prescreve, em seu art. 38, §4º, o seguinte:
 

Art. 38. A atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na
internet deve ser realizada com a menor interferência possível no debate
democrático (Lei nº 9.504/1997, art. 57-J).

§ 4º A ordem judicial que determinar a remoção de conteúdo divulgado na internet
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fixará prazo razoável para o cumprimento, não inferior a 24 (vinte e quatro) horas, e
deverá conter, sob pena de nulidade, a URL e, caso inexistente esta, a URI ou
a URN do conteúdo específico, observados, nos termos do art. 19 da Lei nº
12.965/2014, o âmbito e os limites técnicos de cada provedor de aplicação de
internet.

 
Dessa forma, compete ao autor da representação apontar, na petição inicial, o

endereço completo do conteúdo que se quer ver retirado, mediante indicação específica da
URL da postagem que acredita ser ilícita, providência que tem natureza essencial e
intransponível, conforme se extrai da conjugação dos dispositivos normativos
supracitados.

 
No caso do autos, verifica-se que a inicial não atendeu ao disposto no art. 17, inciso

III, da Resolução TSE nº 23.608/2019, que prevê expressamente como consequência o não
conhecimento da representação, quando constatada omissão na identificação completa e
específica do endereço da postagem (URL ou, caso inexistente esta, URI ou URN).

 
Ante o exposto, indefiro a petição inicial e, em consequência, extingo o presente

processo, sem resolução do mérito. 
 
Publique-se. Intime-se.
 
Ciência ao MPE.

 

Rolim de Moura, datado e assinado eletronicamente.

 

EDUARDO FERNANDES RODOVALHO DE OLIVEIRA

Juiz Eleitoral
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