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EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA PRESIDENTE DO TRIBUNAL 

SUPERIOR ELEITORAL, ROSA WEBER 

 

 

 

A COLIGAÇÃO PARA A CANDIDATURA À PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA  

“O POVO FELIZ DE NOVO”, composta pelo Partido dos Trabalhadores - PT, inscrito 

no CNPJ/MF sob o nº 00.676.262/0001-70, com sede no Setor Comercial Sul – Quadra 

02 Bloco C nº 256, Edifício Toufic, 1º andar, CEP 70302-000 – Brasília/DF, Partido 

Comunista do Brasil – PC do B, inscrito no CNPJ sob nº 54.956.495/0001-56, com sede  

na sala 1.224, do Edifício Office Tower, localizado no bloco F, da Quadra 2, do SHN, Asa 

Norte, Brasília/DF e Partido Republicano da Ordem Social - PROS, inscrito no CNPJ/MF 

sob o nº 12.952.205/0001-56, com sede no SHIS QL 26 Conj. 01, Casa 19, Lago Sul, 

Brasília-DF, por meio da representante da Coligação, GLEISI HELENA HOFFMANN, 

brasileira, casada, Senadora da República (PT/PR), RG nº 3996866-5 SSP/PR, CPF sob 

nº 676.770.619-15, endereço funcional na Esplanada dos Ministérios, Praça dos Três 

Poderes, Senado Federal, Ala Teotônio Vilela, gabinete 04, CEP 70.165- 900, Brasília/DF, 

e FERNANDO HADDAD, candidato à presidência pela Coligação “O Povo Feliz de 

Novo”, brasileiro, advogado, CPF nº 052.331.178-86, residente e domiciliado na Avenida 

Afonso Mariano Fagundes, 1019, São Paulo/SP, vêm, por seus advogados subscritos 

(Procurações anexas), à presença de Vossa Excelência, com fundamento na Lei nº 

9.504/1997, art. 58, §1º, IV, e na Resolução nº 23.547/2017, do Tribunal Superior 

Eleitoral, arts. 5º e 15, IV, apresentar 

 

 

REPRESENTAÇÃO ELEITORAL COM PEDIDO DE DIREITO DE RESPOSTA 

 

 

em face em face do candidato a Presidência da República (i) JAIR MESSIAS 

BOLSONARO, e da COLIGAÇÃO “BRASIL ACIMA DE TUDO, DEUS ACIMA 

DE TODOS”, CNPJ nº 31.214.261/0001-38, endereço no Setor SHN, Quadra 02, Bloco 

F, sala 1122, Edifício Executive Office Tower, Asa Norte, Brasília/DF, CEP nº 70702-
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906, (ii) FLAVIO NENTES BOLSONARO, brasileiro, inscrito no CPF de nº 

08701122797, endereço na Rua Doutor Manuel, Gb 512, CEP: 20010905, Centro, Rio de 

Janeiro/RJ, (iii) CARLOS NANTES BOLSONARO, brasileiro, inscrito no CPF de nº 

09679208761, com endereço na Av. Lúcio Costa, 3100, Barra da Tijuca, CEP:22620-904, 

Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, (iv) das pessoas responsáveis pelas publicações 

listadas no rol de pedidos (págs. 15 a 16) que encontram-se hospedadas nas plataformas 

do Twitter, do Facebook, e do YouTube assim como em face de (v) TWITTER BRASIL 

REDE DE INFORMAÇÃO LTDA., CNPJ n. 16.954.565/0001-48, endereçada em R 

Professor Atilio Innocenti, 642 668 9 andar, São Paulo – SP, CEP 04538-001, de (vi) 

FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., sociedade limitada inscrita 

no CNPJ nº 13.347.016/0001-17, com sede na cidade de São Paulo/SP, na Rua Leopoldo 

Couto de Magalhães Junior, nº 700, 5º andar, Itaim, Bibi, CEP nº 04542-000, e de 

GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., pessoa jurídica de direito privado, 

responsável pela plataforma de divulgação de vídeos YouTube, CNPJ nº 

06.990.590/0001-23, com endereço na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3900, 5º andar, Itaim 

Bibi, São Paulo/SP, CEP nº 04538-133, pelos fundamentos que seguem. 
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I – TEMPESTIVIDADE 

1. O pedido de direito de resposta relativo a ofensas divulgadas na internet está 

previsto no artigo 58, §1º, IV, da Lei 9.504/1997 e no art. 15, IV, da Resolução nº 

23.547/2017, do Tribunal Superior Eleitoral – TSE. 

 

2. Tal Resolução do TSE, que trata das representações, reclamações e pedidos de 

resposta para as eleições, em observância à farta jurisprudência1 dessa Egrégia Corte 

Eleitoral, estabeleceu a contagem dos prazos em dias. 

 

3. No caso em tela – ofensa veiculada pela internet – incide o prazo do art. 15, IV, 

“a” da Resolução nº 23.547/2017, do TSE, o qual estabelece que o “pedido deverá ser 

feito enquanto a ofensa estiver sendo veiculada, ou no prazo de 3 (três) dias, contado da 

sua retirada (Lei nº 9.504/1997, art. 58, § 1º, inciso IV)”. 

 

4. Assim, considerando que a propaganda ainda se encontra disponível nos sítios 

eletrônicos, temos por tempestivo o presente de direito de resposta apresentado na atual 

data. 

 

5. Destarte a tempestividade da presente ação está evidente, sendo certa sua admissão 

e julgamento. 

 

II – DOS FATOS 

6. No dia 28 de agosto de 2018, o candidato Jair Bolsonaro utilizou-se da entrevista 

feita ao Jornal Nacional, para mentir em rede nacional ao tentar mostrar o livro “Aparelho 

Sexual e Cia” sobre sexualidade, difundindo a falsa ideia de que o mesmo seria distribuído 

em escolas públicas e que, segundo vídeo que circula em redes sociais, seria inadequado 

para crianças e jovens brasileiros. 

                                                      
1 REspe nº 95-92, rel. Min. Henrique Neves, DJe de 14.5.2014; AgR-REspe nº 6-64, rel. Min. Dias Toffoli, 

DJe de 6.8.2013; AgR-REspe n° 858-76, rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJe de 23.11.2010. 
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7. O livro "Aparelho Sexual e Cia" não fez parte de qualquer kit escolar, ao contrário 

do que afirmou Jair Bolsonaro (PSL). 

 

8.  A informação foi desmentida pela editora e pelo Ministério da Educação. Somado 

a isso, o livro não fez parte do material contido no que ele chama de "kit gay", que por sua 

vez era parte de um programa do governo chamado "Escola Sem Homofobia" e que nunca 

chegou a ser posto em prática. 

 

9. O candidato vem proferindo esta grave mentira há mais de anos. A informação de 

que o livro seria distribuído em escolas públicas começou a ser difundida por Bolsonaro 

no dia 10 de janeiro de 2016 através de um vídeo que publicou no Facebook.  

 

10. Dois dias depois, o Ministério da Educação e Ciência (MEC) emitiu 

um comunicado onde afirma que “não produziu e nem adquiriu ou distribuiu o livro 

‘Aparelho Sexual e Cia’”. A instituição também declarou que “não há qualquer vinculação 

entre o ministério e o livro, já que a obra tampouco consta nos programas de distribuição 

de materiais didáticos levados a cabo pela pasta. 
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11. Muito longe de representar confusão ingênua, as manifestações impugnadas 

apresentam esta absurda hipótese impossível, como mentiras escaradas com fins 

estritamente eleitorais.  

 

12. Não satisfeito, Jair Bolsonaro continuou divulgando esta grave mentira. Além 

dele, seus filhos Eduardo Bolsonaro e Flávio Bolsonaro, em suas páginas oficiais do 

Twitter, também vem veiculando tal mentira:  
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2 

                                                      
2 https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1034595243222544385  
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3 

                                                      
3 https://twitter.com/bolsonarosp/status/1034595748007030785  
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4 

13. As publicações impugnadas tiveram milhares de visualizações e 

compartilhamentos. O prejuízo causado para o candidato Fernando Haddad, não só no 

âmbito eleitoral, mas também à sua honra pessoal é imensurável. 

 

                                                      
4 https://twitter.com/flaviobolsonaro/status/1035216243421335552  
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14. Desta forma, verifica-se que o representado proferiu grave e inconsequente ofensa, 

violando a honra objetiva e subjetiva dos representantes e a legitimar o pedido de direito 

a resposta, conforme a seguir fundamentado. 

 

 

III – DO DIREITO 

 

15. Não podem os representados empregar com tamanha irresponsabilidade seu 

espaço nas redes sociais e em entrevista em rede nacional para circulação de afirmações 

sabidamente infundadas, injuriosas e difamatórias que visam, única e exclusivamente, 

manipular a opinião pública por meio de mentiras. 

 

16. A liberdade de expressão é garantia constitucional devidamente consignada na 

Carta Magna, mais precisamente nos seus artigos 5o e 220. Todavia tal garantia não é 

absoluta, sendo certo que havendo abuso no uso de tal liberdade surge a possibilidade de 

aplicação do direito de resposta. 

 

17. Ou seja, objetivando limitar abusos, a própria Constituição estabelece balizas para 

assegurar a proteção às garantias individuais, dispondo que: 

 

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

[...] 

V – É assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da 

indenização por dano material, moral ou à imagem. 

 

 

18. Exatamente como forma de coibir e reprimir condutas que configuram abuso do 

direito de expressão na seara das propagandas políticas, assim previu o art. 58, §1º, IV, da 

Lei nº 9.504: 

Art. 58. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado 
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o direito de resposta a candidato, partido ou coligação atingidos, ainda 

que de forma indireta, por conceito, imagem ou afirmação caluniosa, 

difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica, difundidos por 

qualquer veículo de comunicação social. 

 

§ 1º O ofendido, ou seu representante legal, poderá pedir o exercício do 

direito de resposta à Justiça Eleitoral nos seguintes prazos, contados a 

partir da veiculação da ofensa: 

[...] 

IV - a qualquer tempo, quando se tratar de conteúdo que esteja sendo 

divulgado na internet, ou em 72 (setenta e duas) horas, após a sua 

retirada; 

(grifamos) 

 

 

19. Da mesma forma, a Resolução nº 23.547/17, do Tribunal Superior Eleitoral 

garante o direito de resposta. Vejamos: 

 

Art. 5º A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado 

o exercício do direito de resposta ao candidato, ao partido político ou 

à coligação atingidos, ainda que de forma indireta, por conceito, imagem 

ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente 

inverídica, difundidos por qualquer veículo de comunicação social (Lei 

nº 9.504/1997, art. 58, caput). 

[...] 

 

Art. 15. Serão observadas, ainda, as seguintes regras no caso de 

pedido de direito de resposta relativo à ofensa veiculada: 

[...] 

IV – em propaganda eleitoral pela internet: 

 

a) o pedido poderá ser feito enquanto a ofensa estiver sendo veiculada, 

ou no prazo de 3 (três) dias, contado da sua retirada (Lei nº 

9.504/1997, art. 58, § 1º, inciso IV); 
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b) a inicial deverá ser instruída com cópia eletrônica da página em que 

foi divulgada a ofensa e com a perfeita identificação de seu endereço 

na internet (URL);  

(grifamos) 

 

 

20. As manifestações das representadas atacam Fernando Haddad com informações 

inverídicas, difamatórias e injuriantes, sem qualquer legitimidade ou fundamento, 

constituindo-se em um verdadeiro manifesto político que agride o partido representante, 

sem qualquer possibilidade de contraditório, contraponto ou debate. 

 

21. O que as representadas fizeram, a partir de divulgação de notícias sabidamente 

falsas, foi a imputação de conduta delituosa ao representante, o que não pode ser admitido, 

tamanha a gravidade, por esta c. Justiça Especializada. 

 

22. Muito longe de representar confusão ingênua, as manifestações impugnadas 

apresentam esta absurda hipótese impossível, como mentiras escaradas com fins 

estritamente eleitorais.  

 

23. A manifestação através de redes sociais é objeto de proteção, e não poderia deixar 

de sê-lo, tendo em vista o paradigma do Estado Democrático de Direito. Entretanto, 

conduta como a descrita, tendo em vista o período eleitoral, se distancia diametralmente 

do que seria uma disputa equilibrada e justa. Nesse sentido: 

 

Eleições 2010. Propaganda Eleitoral. Twitter. Direito de resposta. 

Sítios de mensagens instantâneas e assemelhados. Possibilidade 

jurídica.  

1.   O Twitter se insere no conceito de "sítios de mensagens instantâneas 

e assemelhados", previsto no art. 57-B da Lei 9.504/97, e é alcançado 

pela referência a "qualquer veículo de comunicação social" contida no 

art. 58 da Lei das Eleições.  

2.   O direito de resposta em razão de mensagem postada no Twitter 

é cabível. Relevância de o detentor da página ser coordenador de 

comunicação de campanha eleitoral. 

3.   Deferido o direito de resposta, o próprio usuário, exercendo o 

controle de conteúdo que detém sobre a sua página no Twitter, deve 

postar o texto da resposta. 

4.   Direito de resposta concedido. 
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(Representação nº 361895, Acórdão, Relator(a) Min. Henrique Neves 

Da Silva, Publicação:  PSESS - Publicado em Sessão, Data 29/10/2010) 

(grifos). 

 

 

24. São casos como este, portanto, onde esta c. Justiça Especializada, em nome dos 

princípios constitucionais de igualdade e não discriminação, precisa intervir, sob pena de 

banalizar o pleito eleitoral e incentivar barbaridades como a ora descrita. 

 

25. Incide, portanto, à luz do art. 41, §§ 1º e 2º, da Lei nº 9.504/97,5 seu poder de 

polícia, pois, não se trata de censura prévia, mas de prática ilegal já cometida e que produz 

efeitos danosos enquanto estiver disponível para acesso. 

 

26. Resta evidente, portanto, que essa “manifestação de pensamento” intenta criar um 

estado emocional e mental nos expectadores desfavorável ao Partido dos Trabalhadores, 

e a seu candidato Fernando Haddad, de forma a influenciar negativamente no eleitorado, 

em seu desfavor. 

 

27. Eis que não se pretendeu apenas manchar a reputação da representante por 

divergência de posicionamento político, mas, fundamentalmente, buscou-se fomentar o 

entendimento errôneo acerca desta coligação, o que enseja a concessão do direito de 

resposta da representante, conforme entendimento deste Tribunal: 

 

DIREITO DE RESPOSTA. PROPAGANDA ELEITORAL.  

1. Pertinente é o deferimento do direito de resposta diante de clara 

mensagem com afirmação sabidamente inverídica e insinuação 

maliciosa que alcança a imagem do candidato da coligação 

representante.  

2. Direito de resposta deferido. 

(Representação <Representação nº 1280, Acórdão, Relator(a) Min. 

Carlos Alberto Menezes Direito, Publicação:  PSESS - Publicado em 

Sessão, Data 19/10/2006) (grifos). 

 

                                                      
5 Art. 41.  A propaganda exercida nos termos da legislação eleitoral não poderá ser objeto de multa nem 

cerceada sob alegação do exercício do poder de polícia ou de violação de postura municipal, casos em que 

se deve proceder na forma prevista no art. 40. 

§1º O poder de polícia sobre a propaganda eleitoral será exercido pelos juízes eleitorais e pelos juízes 

designados pelos Tribunais Regionais Eleitorais. 

§2º O poder de polícia se restringe às providências necessárias para inibir práticas ilegais, vedada a censura 

prévia sobre o teor dos programas a serem exibidos na televisão, no rádio ou na internet. 
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REPRESENTAÇÃO. PEDIDO. DIREITO DE RESPOSTA. 

INFRAÇÃO. ART. 58 DA LEI Nº 9.504/97. CARACTERIZAÇÃO. 

AFIRMAÇÕES DIFAMATÓRIAS E INJURIOSAS. 

1. Hipótese em que se verifica a veiculação de afirmações ofensivas 

ao candidato a presidente da coligação representante, a ensejar a 

concessão de direito de resposta. 

Representação julgada procedente. 

(Representação nº 1070, Acórdão, Relator Min. Marcelo Henriques 

Ribeiro de Oliveira, Publicação: PSESS – Publicado em Sessão, Data 

25/09/2006) (grifos). 

 

 

28. Nos termos ainda do que consignado pelo Exmo. Ministro Zavascki, nos autos da 

Rp nº 000131217, Acórdão nº 000131217, publicado em Sessão em 25/09/2018 e ainda 

que não se entenda pela abusividade da liberdade de expressão cometida pela representada 

–, é necessário asseverar que:  

 

[...] o direito de resposta não significa punição, não significa uma 

limitação a liberdade de expressão e por outro lado não significa que 

não sejam verdadeiras as afirmações que foram feitas é apenas o 

direito constitucional de contrapor, eu diria até que faz parte da boa 

qualidade da informação que se informe também a posição de quem é 

atingido pelo agravo, e agravo aqui houve, de modo que pareça 

inadequada essa contraposição ao direito de resposta a liberdade de 

expressão, nessas condições penso que se caracteriza hipótese típica de 

assegurar o direito de resposta. 

(grifamos) 

 

 

29. Ou seja, ainda que se repute razoável as publicações aqui impugnadas – com o que 

discordamos veementemente –, o direito de resposta ainda encontra justificativa no 

ordenamento eleitoral, uma vez que reflete tão somente o direito constitucional de 

contrapor. 

 

30. De todo o exposto resulta, segura, a intenção das representados em agredir, 

injuriar, difamar e caluniar as representantes, mediante afirmações inverídicas, o 

que é vedado pela legislação eleitoral e, ainda assim, foi veiculado através da rede social, 

a demonstrar a necessidade de provimento do presente pedido de direito de resposta, bem 

como a imediata retirada do conteúdo ofensivo. 
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31. Ainda, a impossibilidade de identificar os autores das publicações nas páginas aqui 

mencionadas, uma vez que atribuída a páginas sem registro formal, revela outra violação 

legal. Isso porque, durante a campanha eleitoral, a manifestação do pensamento por meio 

da internet, embora seja livre, não pode ser feita mediante anonimato. 

 

32. A vedação do anonimato encontra previsão nos arts. 57-D, caput, §§ 2º e 3º, da 

Lei nº 9.504/97, e 25, caput, §§ 1º e 2º da Resolução nº 23.551/17.6 Tendo em vista o 

caráter ilegal da conduta, estes mesmos dispositivos também estabelecem as sanções 

aplicáveis, quais sejam: a retirada imediata do conteúdo ofensivo, bem como incidência 

de multa de R$ 5.000,00 a R$ 30.000,00. 

 

33. Possível, desta forma, a determinação por este c. TSE, por solicitação do ofendido, 

que remova do ar as publicações impugnadas, o que será realizado pelas empresas 

responsáveis pelas redes que ora compõem o polo passivo.7  

                                                      
6Art. 57-D.  É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a campanha eleitoral, por 

meio da rede mundial de computadores - internet, assegurado o direito de resposta, nos termos das alíneas 

a, b e c do inciso IV do § 3o do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de comunicação interpessoal mediante 

mensagem eletrônica.    

[...] 

§2º A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda e, quando 

comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a 

R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 

§3º Sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis ao responsável, a Justiça Eleitoral poderá 

determinar, por solicitação do ofendido, a retirada de publicações que contenham agressões ou ataques a 

candidatos em sítios da internet, inclusive redes sociais  

Art. 25. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a campanha eleitoral, por meio 

da internet, assegurado o direito de resposta, nos termos dos arts. 58, § 3º, inciso IV, alíneas a, b e c, e 58-

A da Lei nº 9.504/1997, e por outros meios de comunicação interpessoal mediante mensagem eletrônica  

§1º A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda e, quando 

comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a 

R$ 30.000,00 (trinta mil reais)  

§2º 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. 
7 Art. 25. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a campanha eleitoral, por 

meio da internet, assegurado o direito de resposta, nos termos dos arts. 58, § 3º, inciso IV, alíneas a, b e c, 

e 58-A da Lei nº 9.504/1997, e por outros meios de comunicação interpessoal mediante mensagem eletrônica 

[...] 

§ 2º 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 

§ 3º Nos casos de direito de resposta em propaganda eleitoral realizada na internet, prevista no art. 58, § 3º, 

inciso IV, da Lei nº 9.504/1997, em se tratando de sítio eletrônico que não exerça controle editorial prévio 

sobre o conteúdo publicado por seus usuários, a obrigação de divulgar a resposta recairá sobre o usuário 

responsável pela divulgação do conteúdo ofensivo, na forma e pelo tempo que vierem a ser definidos na 

respectiva decisão judicial. 
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IV – DO PEDIDO DE LIMINAR 

 

34. O período eleitoral, em virtude de seu significado para a democracia do país, é 

campo fértil para manifestações políticas de toda sorte, tanto por parte dos candidatos que 

concorrem ao pleito, quanto provenientes de seus apoiadores. Nesta medida, a 

regulamentação legal existe para garantir a lisura do processo. 

 

35. Tendo em vista a gravidade dos fatos narrados, a concessão da tutela de urgência 

é medida que se impõe justamente em nome da proteção da integridade da disputa 

eleitoral. 

 

36. Dessa forma, há de se reconhecer a probabilidade do direito, que reside no 

emprego de meio de comunicação de amplo alcance – internet – para divulgação de fatos 

sabidamente inverídicos e degradantes. Ou seja, o representado imputou à Coligação 

representante condutas moral e politicamente reprováveis. Pretendeu, desta forma, atingir 

de forma difamatória a Coligação, e seu candidato à presidência Fernando Haddad.  

 

37. Presente, da mesma forma, o perigo da demora, uma vez que, por reduzido o 

período de campanha, cada dia em que permitida a manipulação do imaginário social, a 

partir de alegações infundadas, significa largos danos à campanha da Coligação 

representante. 

 

38. Inclusive, breve análise dos comentários inseridos na rede social que hospeda a 

publicação representada permite a verificação do prejuízo relatado. Há pessoas que se 

manifestam expressamente no sentido de não votar no candidato em virtude da informação 

veiculada. 

39. Ressalte-se, ainda, o alcance de tal publicação, a qual atingiu milhares de 

visualizações e compartilhamentos. 

 

40. Visto por outro ângulo, a manutenção da publicação aqui impugnada tem o condão 

de intrometer ilegalmente na condução do processo eleitoral ao influenciar a opinião 

pública através da criação artificial de estados mentais, emocionais e passionais, o que 
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termina por interferir na escolha do candidato e, em última análise, no exercício da 

cidadania e na escorreita efetivação da democracia. 

 

41. Sendo assim, por preenchidos os requisitos autorizadores da concessão do pedido 

liminar, à luz do art. 300, do CPC, pugna-se pela ordem de imediata suspensão da 

veiculação do conteúdo impugnado. 

 

 

V – DOS PEDIDOS 

 

42. Diante de todo o exposto, requer: 

 

a) O recebimento da presente Representação Eleitoral; 

 

b) Liminarmente, nos termos do § 3º do art. 57- D da Lei 9.504/97, seja determinada 

a imediata retirada dos conteúdos ofensivos dos sítios eletrônicos abaixo: 

i. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1717070731735411&set=a.1

09789079130259&type=3&theater 

ii. https://www.facebook.com/bolsonaropatriota38/videos/260797214551347/?t=0 

iii. https://www.youtube.com/watch?v=l6muDArKIXI 

iv. https://www.youtube.com/watch?v=tOdszPW61UM&feature=youtu.be&fbclid=

IwAR3ioKnQCsg3odg1qw0CxZycMIVZEwAjgi09uD_c650hXq3E1TrP7asuko4 

v. https://www.youtube.com/watch?v=QV_zKJAFm4k 

vi. https://www.youtube.com/watch?v=zlIH0yBJY98 

vii. https://www.youtube.com/watch?v=nCicckJTiUE 

viii. https://www.youtube.com/watch?v=kJB53Mw1Clk 

ix. https://www.youtube.com/watch?v=nWPeVSXRwgk 

x. https://www.youtube.com/watch?v=mEbqn8Sc5Zc 

xi. https://www.youtube.com/watch?v=hbuywEBFLHs 

xii. https://www.youtube.com/watch?v=Fy-fcJ4pdsM 

xiii. https://www.youtube.com/watch?v=gNPapdeH81I 

xiv. https://www.youtube.com/watch?v=bfc8NaBx7NA 

xv. https://www.youtube.com/watch?v=3F8p2zL_GZw 
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xvi. https://www.youtube.com/watch?v=zLoHUGsfmRE 

xvii. https://www.youtube.com/watch?v=-hpHGcOhP2Y 

xviii. https://www.youtube.com/watch?v=j-tZCGH9eWY 

xix. https://twitter.com/bolsonarosp/status/1034595748007030785 

xx. https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1034595243222544385 

xxi. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1244482305704182&set=a.

740112169474534&type=3&theater 

xxii. https://www.facebook.com/conservadoresdireitataubate/photos/a.19150

90168812856/2146239405697930/?type=3&theater 

xxiii. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1833115440118488&set=a.

108825219214194&type=3&theater 

xxiv. https://www.facebook.com/frasesdfe/photos/a.1804058976477266/2132

192670330560/?type=3&theater 

xxv. https://www.youtube.com/watch?v=jLTfsHFWCOA 

xxvi. https://www.youtube.com/watch?v=85ioIkBLUKw 

xxvii. https://www.youtube.com/watch?v=PT1C7kf5_bY 

xxviii. https://www.youtube.com/watch?v=VleFx5npkcU  

xxix. https://www.youtube.com/watch?v=7NZObMY_JxI  

xxx. https://www.youtube.com/watch?v=D5Nw3bgUHPc  

xxxi. https://www.youtube.com/watch?v=cGJcU_OSLLc  

xxxii. https://www.youtube.com/watch?v=o5FpV2yQaKc  

xxxiii. https://www.youtube.com/watch?v=5z0-nUSg-LA  

xxxiv. https://www.youtube.com/watch?v=PzteLTo_dIE  

xxxv. https://www.youtube.com/watch?v=58fLms9TZYk  

xxxvi. https://twitter.com/flaviobolsonaro/status/1035216243421335552 

 

c) A intimação do Facebook, Twitter e YouTube, para que, no prazo assinalado pelo 

Juízo, forneçam os dados das pessoas ora representadas, responsáveis pelas 

páginas, contas e canais, com a identificação do número do IP da conexão usada 

para a realização do cadastro inicial; 

 

d) A inclusão das pessoas identificadas no polo passivo da presente demanda e a sua 

citação para, querendo, oferecer defesa; 
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e) Seja deferido o Pedido de Direito de Resposta para que, nos termos da Lei nº 

9.504/1997, arts. 58, §3º, IV, “a” e “b” e da Resolução nº 23.547/2017, do TSE, 

art. 15, IV, “c” e “d”, os ofensores divulguem a resposta do ofendido, sedimentada 

pela íntegra da decisão a ser proferida, em até 48h após sua entrega, 

empregando nessa divulgação o mesmo impulsionamento de conteúdo 

eventualmente contratado e outros elementos de realce usados na ofensa, ficando 

a resposta disponível em tempo não inferior ao tempo em que esteve disponível a 

mensagem ofensiva; 

 

f) No mérito, pela procedência dos pedidos, com a condenação dos divulgadores da 

propaganda eleitoral irregular à obrigação de retirar definitivamente os conteúdos 

ofensivos indicados, e a imposição de multa aos responsáveis pela divulgação da 

propaganda eleitoral irregular, nos termos do art. 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/97; 

 

Nestes termos, 

 

Pede deferimento. 

 

Brasília, em 14 de outubro de 2018.  

 

Eugênio José Guilherme de Aragão        Angelo Longo Ferraro 

              OAB/DF 4.935      OAB/DF 37.922 

 

    Marcelo Winch Schmidt                                  Rachel Luzardo de Aragão  

           OAB/DF 53.599              OAB/DF 56.668 

 

  Miguel Filipi Pimentel Novaes     Gabriel Brandão Ribeiro 

           OAB/DF 57.469      OAB/DF 48.837 
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