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EXCELENTÍSSIMO SENHOR  JUIZ ELEITORAL DA 108ª ZONA 

ELEITORAL GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS/MA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO TRABALHISTA 

BRASILEIRO DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS, 

pessoa jurídica de direito privado, CNPJ n° 16.499.605/0001-09, com sede na Rua 

Principal S/N, nº 1893, Zona Rural, Governador Eugênio Barros/MA, CEP nº 65780000, 

neste ato representado por sua presidente, Sra. ANTONIA LEITE GUIMARÃES, 

brasileira, casada, CPF nº 214.217.733-68, por meio de seus advogados in fine assinados1, 

vem respeitosamente perante Vossa Excelência, na forma que preceitua a Resolução do 

TSE n. º 23.608/2019 e o Artigo 96, da Lei nº 9.504/97, apresentar 

REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ANTECIPADA NEGATIVA 

COM PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS 

em desfavor de PESSOA DESCONHECIDA, podendo ser encontrado no número de 

WhatsApp (98) 98443-8067, bem como em face dos Senhores WELSON LIMA (99) 

99183-7412, TRÍCIA CUNHA (99) 98500-0392 e LÉIA (99) 99204-4660, pelos motivos 

de fato e de direito expostos a seguir. 

                                                           
1 Procuração e Certidão de composição partidária 
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I. DOS FATOS 

Trata-se de Representação Eleitoral por Propaganda Antecipada Negativa em 

face de pessoa desconhecida de número de contato nº (98) 98443-8067 por divulgar 

conteúdo inverídico, depreciativo e desonroso em desfavor da pré-candidata à prefeita, a 

Sra. Antônia Leite Guimarães, mais conhecida como Toinha da Santa Rosa e os demais 

representados, por serem administradores de grupo político denominado “Eugênio Barros 

em foco” do aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp pela má administração do 

grupo, sem coibir que a prática ilícita seja veiculada e reiterada naquele ambiente, tendo o 

poder de identificar o divulgador e proceder com a remoção do conteúdo ilícito. Explica-

se. 

O primeiro Representado, utilizou-se de grupo político do aplicativo WhatsApp 

de grande repercussão no Município de Governador Eugênio Barros para divulgar 

propaganda negativa:  

 

Num. 4034905 - Pág. 2Assinado eletronicamente por: BERTOLDO KLINGER BARROS REGO NETO - 09/09/2020 17:03:03
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20090917030374700000003680884
Número do documento: 20090917030374700000003680884



 
 

 

 

 
 

 O vídeo2 compartilhado diz que “O Prefeito de Buriti Bravo, Cid Costa, 

financia campanha de Toinha e quer mandar em Governador Eugênio Barros. Olha 

aí, meu povo, Toinha é uma laranja!”. Vejamos imagens: 

 

Os dizeres acima degravados afirmando que a pré-candidata Toinha estaria em 

comunhão com o prefeito de Buriti Bravo tem como exclusiva finalidade tentar enganar 

e implantar o medo no eleitor, disseminando a falsa ideia de que o político será o 

financiador e, em troca, irá mandar no Municípo. Logo, tem-se que os mencionados dizeres 

torna o conteúdo completamente comprometido em relação a pré-candidata 

Toinha.  

Ademais, cumpre destacar que a mensagem repassada aos eleitores de forma 

completamente leviana e irresponsável sequer está acompanhada de prova que 

comprove a veracidade das informações, tratando-se portanto de uma falácia que 

deprecia a honra e a imagem da pré-candidata, tendo o condão de comprometer o 

equilíbrio do pleito. 

Deve-se levar em consideração que o grupo, denominado “Eugênio Barros em 

foco”- em que o próprio nome já aduz ser voltado para discussão de assuntos político-

                                                           
2 A postagem possui Certificação Digital que comprova a sua autenticidade, por meio de Relatório de 
Preservação da Prova feito pela PACWeb. Por meio dele, demonstra-se que nenhuma modificação indevida 
foi feita no referido Relatório, de modo que nele consta a reprodução fiel e exata do conteúdo selecionado 
pelo usuário – EM ANEXO. 
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eleitorais do Município de Governador Eugênio Barros- e que a partir dele são 

disseminadas muitas notícias da política local que corre no Município pois reúne vários 

grupos políticos-, só de participantes, conta com mais de 250 pessoas, vejamos: 

 

Perceba que é um número expressivo, tendo em vista que o Município retratado é 

considerado de pequeno porte, contando apenas com 11.7663 eleitores em média. Sendo 

assim, a divulgação em rede social e em aplicativos de mensagem instantânea como o 

WhatsApp, principalmente em grupos como esse com grande quantidade de pessoas- 

como podemos aferir na imagem acima- foge ao controle do divulgador inicial porque os 

compartilhamentos ganham vida própria e seu efeito multiplicador é incalculável.  

Dentre os representados, conforme visto na imagem acima, os administradores do 

grupo, o Sr. Welson Lima, a Sra. Trícia Cunha e Léia, são responsáveis por manterem a 

organização dos participantes e a administração dos conteúdos divulgados e não fizeram.  

Perceba, Excelência, a gravidade da divulgação de propaganda antecipada negativa 

tanto nas redes sociais quanto por via WhatsApp, onde a propagação atinge rapidamente 

                                                           
3 https://imirante.com/eleicoes/eleitorado/  
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um grande número de eleitores, colocando em risco a igualdade dos candidatos e a lisura 

do pleito eleitoral. 

E não é a primeira vez que ocorre divulgação desse tipo de conteúdo neste grupo 

“Eugênio Barros em Foco”. Há poucos dias já teria sido compartilhado um vídeo4 que 

tratava a respeito da “FAMÍLIA COUTINHO DE OLHO EM GOVERNARDOR 

EUGÊNIO BARROS”, em que diz na degravação: 

“Você colocaria a sua cidade nas mãos de um grupo de 
financiadores que não tem nenhum tipo de compromisso com a 
história e com o povo de sua terra natal? Pois é, esse é o projeto da 
pré-candidata laranja Toinha, a mesma, tem o compromisso de 
trazer a família Coutinho de Caxias para administrar Governardor 
Eugenio Barros, os mesmos são os financiadores principais de sua 
campanha política. Juntos estão na insistência de formar um grupo 
político a qualquer custo, e como recompensa? Toinha promete cargos 
para familiares e indicados da família Coutinhos. Fica esperto meu 
povo, já pensou os secretariados todo de fora? Tô fora!” 

 

Veja, Excelência, que é o mesmo teor do primeiro vídeo retratado nesta exordial, 

onde querem a todo custo macular a pré-candidatura da filiada do partido representante a 

fim de denegrirem sua imagem e sua honra de que seria candidata laranja e com a 

disseminação de inverdades de que teria políticos de outros munícipes a financiando e 

querendo, em trocar, “mandar” em Governador Eugênio Barros. 

                                                           
4 Em anexo. 
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É um grande jogo sujo que estão fazendo com a pré-candidata Toinha, com o fito 

de impor medo e insegurança nos eleitores atingidos com os vídeos divulgados em votarem 

nela.  

Portanto, Excelência, resta comprovada a propaganda antecipada negativa em face 

da pré-candidata Toinha através de vídeos de conteúdo inverídico e desonroso como os 

veiculados, longe de consubstanciar-se em legítimo exercício da livre manifestação do 

pensamento, devendo ser sustada a prática no grupo “Eugênio Barros em foco” a fim de 

proteger a lisura do pleito. 

II. DO DIREITO  

II.I- Da Propaganda Eleitoral Negativa Extemporânea 

A propaganda eleitoral na internet somente é admitida a partir de 26 de setembro 

(Emenda Constitucional nº. 107/2020), exclusivamente neste ano de 2020 em razão da 

pandemia causada pela Covid-19. Dessa forma, a propaganda eleitoral tem seu marco 

temporal disposto em lei, não sendo admitida qualquer veiculação com teor eleitoral antes 

desse período, cuja realização torna-se ilícita. 

Da mesma maneira que a propaganda positiva é vedada antes da data estipulada 

acima, igualmente a propaganda negativa o é. É o que denominamos de propaganda 

eleitoral negativa extemporânea, como a divulgada no grupo “Eugênio Barros em 

foco”. 

Conforme podemos observar, o primeiro Representado veiculou vídeo com o 

intuito de propalá-lo e atingir diversos eleitores, a fim de denegrir a imagem política da pré-

candidata Toinha Santa Rosa e descredibilizar sua futura candidatura antes do período 

autorizado pela lei, existindo, assim, uma clara violação dos preceitos que regem a 
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propaganda, especialmente por imputar fato ofensivo à honra ou sabidamente inverídico, 

não havendo outro caminho que não seja o reconhecimento de sua ilegalidade/vedação. 

O Regional do Mato Grosso do Sul já entendeu que a veiculação desse tipo de 

conteúdo negativo em grupo do aplicativo WhatsApp pode ensejar a replicação 

exponencial da mídia irregular a um incontável número de pessoas: 

RECURSO ELEITORAL EM REPRESENTAÇÃO. PLEITO 
MUNICIPAL. PROPAGANDA ELEITORAL. REDE SOCIAL. 
PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR 
CAPITULAÇÃO DIVERSA E DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA 
DIALETICIDADE RECURSAL. PUBLICIDADE VEICULADA 
EM APLICATIVO WHATSAPP. VEICULAÇÃO ANÔNIMA. 
VEDAÇÃO. ART. 57-D DA LEI N.º 9.5045/1997. PENALIDADE DE 
MULTA. DIMINUIÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL. 
PROVIMENTO PARCIAL. A publicidade sob análise constituiu-se 
na divulgação, em grupo do aplicativo de rede social Whatsapp, de 
vídeo com montagem de autoria desconhecida contendo fotos do 
candidato adversário e áudio de uma paródia de música popular, 
com a intenção clara de denegrir a imagem e ofensa à honra do 
candidato, o que de plano materializa sua irregularidade, sobretudo 
quando o próprio recorrente afirma não ter sido criador da mídia, 
mas confessa ter propagado referido vídeo de origem anônima no 
aplicativo, restando evidente o caráter publicitário negativo de 
forma anônima em nítida ofensa ao comando normativo previsto no 
art. 57-D da Lei de Eleições mormente quando compartilhou a 
referida mídia, cuja dinâmica do referido aplicativo pode ensejar a 
replicação exponencial da mídia irregular a um incontável número 
de pessoas. (TRE-MS - RE: 28577 NOVA ANDRADINA - MS, 
Relator: EMERSON CAFURE, Data de Julgamento: 26/10/2016, Data 
de Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 26/10/2016) 

Nesse sentido caminha uníssona a jurisprudência dos Tribunais Eleitorais 

brasileiros. Veja recentíssimas decisões do TSE – inclusive deste ano de 2020 –, sob a 

égide do art. 36-A da LE: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. 
RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018. REPRESENTAÇÃO. 
PROPAGANDA ANTECIPADA NEGATIVA. BLOG 
INSTAGRAM. INCIDÊNCIA DE MULTA. ART. 36, § 3º, DA LEI 
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9.504/97. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. 
REJEIÇÃO. 1. No aresto embargado, manteve–se acórdão unânime do 
TRE/MA por meio do qual se impôs aos embargantes multa, no patamar 
mínimo de R$ 5.000,00, por publicarem em blog Instagram propaganda 
eleitoral antecipada negativa em desfavor de governador e pré–
candidato à reeleger–se em 2018. 2. Os supostos vícios apontados 
denotam propósito dos embargantes de rediscutir matéria já decidida, 
providência inviável na via aclaratória. Precedentes. 3. Assentou–se de 
modo claro que: a) inexiste nulidade do aresto a quo por ausência de 
fundamentação e cerceamento de defesa, pois os embargantes foram 
regularmente citados e o TRE/MA enfrentou todas as alegações 
expendidas; b) a liberdade de manifestação do pensamento não 
possui caráter absoluto e encontra limites nas garantias 
constitucionais de inviolabilidade da intimidade, da vida privada, 
da honra e da imagem (arts. 5º, X, da CF/88 e 243, IX, do Código 
Eleitoral); c) houve propaganda antecipada negativa, porquanto as 
críticas extrapolaram a liberdade de expressão em contexto 
indissociável da disputa – entendimento que se coaduna com a 
jurisprudência desta Corte Superior; d) restou preclusa a análise do art. 
1.025 do CPC/2015. 4. Embargos de declaração rejeitados. (Recurso 
Especial Eleitoral nº 060010088, Acórdão, Relator(a) Min. Jorge Mussi, 
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 86, Data 
05/05/2020) Grifo Nosso.  

Logo, não pairam dúvidas acerca da veiculação de propaganda antecipada negativa 

pelo primeiro Represntado, com potencial de macular a imagem e a honra da pré-candidata, 

desequilibrar a igualdade dos candidatos e pôr em risco a lisura do pleito.  

II.II Da Ofensa à Honra e a Imagem de Pré-Candidato e da Divulgação de Fake 
News  
 

De acordo como art. 27 da Resolução TSE n° 23.610/20195, é vedada a 

manifestação de pensamento que ofenda a honra ou a imagem de candidatos e 

                                                           
5 Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto do ano da eleição (Lei nº 
9.504/1997, art. 57- A). 
§ 1º A livre manifestação do pensamento do eleitor identificado ou identificável na internet somente é passível 
de limitação quando ofender a honra ou a imagem de candidatos, partidos ou coligações, ou divulgar fatos 
sabidamente inverídicos. 
§ 2º O disposto no § 1º deste artigo se aplica, inclusive, às manifestações ocorridas antes da data prevista no 
caput, ainda que delas conste mensagem de apoio ou crítica a partido político ou a candidato, próprias do debate 
político e democrático. Grifo nosso. 
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partidos políticos, mediante publicações e replicações de postagens na internet, até 

mesmo em páginas particulares cujo conteúdo contenha violação às regras eleitorais, 

ofensas a direitos de pessoas que participam do processo eleitoral ou divulgação de 

fatos sabidamente inverídicos.  

Nesta esteira, o art. 57-D, § 3º6 da Lei das Eleições, também determina  que, sem 

prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis ao responsável, a Justiça Eleitoral poderá 

determinar a retirada de publicações que contenham agressões ou ataque a candidatos em 

sítios de internet e redes sociais.  

Conforme podemos observar do material anexo, existe clara violação aos 

dispositivos acima mencionados, visto que a publicação imputa fato ofensivo à honra e 

divulga fato inverídico, o que caracteriza calúnia e difamação eleitoral (conforme art. 243, 

IX e art. 3257 do Código Eleitoral), não havendo outro caminho que não seja o 

reconhecimento de sua ilegalidade. 

O Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco possui entendimento consolidado 

de que a divulgação de fatos inverídicos enseja a aplicação da multa prevista no art. 57-D, 

§2°, da Lei 9.504/97, vejamos: 

ELEIÇÕES 2018. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. 
PROPAGANDA ELEITORAL. INTERNET. BLOG. CONTEÚDO 
INVERÍDICO. FAKE NEWS. EXTRAPOLAÇÃO DA LIVRE 
MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. PEDIDO LIMINAR. 

                                                           
6 Art. 57-D.  É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a campanha eleitoral, por meio 
da rede mundial de computadores - internet, assegurado o direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c do 
inciso IV do § 3o do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de comunicação interpessoal mediante mensagem 
eletrônica. [...] 
§ 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.  
7 Art. 325. Difamar alguém, na propaganda eleitoral, ou visando a fins de propaganda, imputando-lhe fato 
ofensivo à sua reputação:Pena - detenção de três meses a um ano, e pagamento de 5 a 30 dias-multa. 
Parágrafo único. A exceção da verdade somente se admite se ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa 
ao exercício de suas funções. 
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DEFERIDO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Divulgação de 
notícia falsa na internet, que excede o direito de liberdade de 
Expressão. 2. Conteúdo veiculado em 2018, que datam às eleições 2014. 
Fake news, inexistência de processo judicial ou investigação destinada a 
apurá-las. 3. Liberdade de expressão se vê limitada por restrições 
necessárias, em uma sociedade democrática, de proteger a 
reputação e os direitos de outras pessoas, não se estendendo à 
divulgação de notícias inverídicas ou ofensivas à honra de terceiros. 
4. Provimento da Representação. Manutenção da medida liminar, para 
referendo do Pleno. (TRE-PE. Rp - Representação n 060037894 - 
Recife/PE, ACÓRDÃO n 060037894 de 01/10/2018, Relator(a) 
STÊNIO JOSÉ DE SOUSA NEIVA COÊLHO, Publicação: PSESS - 
Publicado em Sessão, Data 01/10/2018)  

Desse modo, vê-se que no grupo de WhatsApp “Eugênio Barros em foco” são 

divulgadas notícias fraudulentas sem qualquer responsabilidade que percorrem o 

Município, dentre elas, o vídeo aqui questionado de que a pré-candidata é laranja e está 

sendo financiada por político de outro munícipe e que por isso ele que irá mandar na cidade 

e ocupar cargos.  

Cuida-se, portanto, de veiculação de notícia enganosa em desfavor da reputação 

da pré-candidata Toinha da Santa Rosa, a fim de fomentar a rejeição de certa parcela de 

eleitores. 

Resta claro no presente caso, diante dos fatos narrados, não se trata apenas de 

propaganda antecipada em que a liberdade de expressão deve prevalecer, mas sim 

de uma propaganda antecipada NEGATIVA em que ela deve ser sopesada 

juntamente com a honra e a imagem, inclusive com as regras eleitorais como a 

igualdade entre os candidatos nas eleições, ainda mais quando se trata de grupo 

político de 250 pessoas que reúne vários grupos políticos de um Município 

pequeno, o que dá ainda mais potencial de viralização do conteúdo alí divulgado. 

Reconheceu-se que a ausência de prova da veracidade da notícia publicada 

configura notícia falsa e que, quanto à caracterização de propaganda negativa ostensiva, 

o TSE já possui entendimento iterativo no sentido de que “a divulgação de fatos ou 
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notícias, em especial as falsas, tem o condão de influenciar as campanhas eleitorais 

e, por isso, podem ser consideradas elementos que visam a fins de propaganda”.8 

É por essa razão que tais conteúdos devem ser excluídos do panorama da 

internet, já que somente essa medida constritiva será capaz dar efetividade à 

impossibilidade de sua propagação. 

Desse modo, Excelência, não restam dúvidas de que a propagação do vídeo 

aqui noticiado não contribui para o regime democrático, nem tampouco para informar de 

forma honesta os eleitores, já que, como demonstrado, seu caráter finalístico é somente 

prejudicar a pré-candidata, na tentativa de persuadir e gerar medo nos eleitores, tendo o 

condão de desequilibrar a igualdade entre os candidatos no pleito eleitoral que se avizinha.  

II.III- Do Meio Utilizado – Aplicativo WHATSAPP 

Com efeito, a gravidade está evidenciada não só no fato do conteúdo possuir 

forte potencial de ferir a moral e a honra da pré candidata, mas também pelo meio utilizado 

para sua proliferação, qual seja: Whatsapp – o aplicativo de mensagens instantâneas mais 

utilizado no Brasil e no mundo, que, apesar de poder ser considerado “ambiente fechado”, 

possui um enorme condão de disseminação descontrolada de noticias e deve ser levado em 

consideração.  

Apesar da Corte Eleitoral entender ser o WhatsApp considerado 

ambiente privado em que deve prevalecer a liberdade de expressão, no caso aqui 

analisado em que se discute propaganda antecipada negativa em grupo político 

com contornos públicos- diferentemente do analisado pela Corte, que se tratava 

apenas de propaganda antecipada positiva em grupo privado- deve-se levar em 

consideração alguns critérios e, principalmente, sopesar a liberdade de expressão 

                                                           
8 TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 24326, Acórdão, Relator(a) Min. Henrique Neves Da Silva, 
Publicação:  DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 14/03/2016, Página 57; 
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com direitos também garantidos constitucionalmente, como a proteção da honra e 

da imagem.  

Na própria ementa do Resp 133-51/2019, o TSE reiterou entendimento 

consolidado no Resp 29-49/2014 em que deve ser imposta limitação quando referentes à 

honra e à veracidade das informações divulgadas:  

5. Quando o enfoque é o cidadão eleitor, como protagonista do processo 

eleitoral e verdadeiro detentor do poder democrático, não devem ser, a 

princípio, impostas limitações senão aquelas referentes à honra dos 

demais eleitores, dos próprios candidatos, dos Partidos Políticos e 

as relativas à veracidade das informações divulgadas (REspe nº 29-

49, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJe de 25.8.2014). 

Desse modo, a liberdade de expressão nem sempre deve prevalecer de 

modo absoluto, principalmente quando há propaganda negativa que atinge a honra 

e a imagem de pré-candidato, impondo medo nos eleitores, maculando a igualdade 

entre os candidatos. 

Dentre os critérios contidos no Resp 133-51 que devem ser considerados para 

análise do ambiente do grupo de WhatsApp e fazer a poderação da liberdade de expressão 

com a honra e a imagem, tem-se: i) qual a finalidade e natureza do grupo; ii) o grupo é 

íntimo para discussão de assuntos específicos e os membros são conhecidos entre si ou iii) 

o grupo é aberto e com contornos públicos, tendendo à disseminação de notícias políticas. 

Tendo em vista que o grupo tem natureza política com o fim de 

disseminar este tipo de notícia na internet e possuir contornos públicos já que 

contém uma expressiva parcela de eleitores de Município pequeno e onde 

participam vários grupos políticos da região, conclui-se que o grupo “Eugênio 

Barros em foco” é ambiente aberto e que a divulgação de propaganda negativa 

nele, além de infringir regras eleitorais por macular a igualdade entre os candidatos, 

Num. 4034905 - Pág. 12Assinado eletronicamente por: BERTOLDO KLINGER BARROS REGO NETO - 09/09/2020 17:03:03
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20090917030374700000003680884
Número do documento: 20090917030374700000003680884



 
 

 

 

 
 

também viola normas constitucionais, pois atinge a honra e a imagem de pré-

candidata. 

Junto a isso, deve-se atentar para a viralização que ocorreu com o referido 

vídeo, já que o WhatsApp permite o compartilhamento da mensagem para diversas pessoas 

e outros grupos diferentes do que foi divulgado, e assim os participantes do referido grupo 

compartilharam em outros e tomou uma proporção tão grande que quase toda a população 

que possui o aplicativo teve acesso ao vídeo, sendo vários eleitores atingindos- e prestes a 

serem atingidos- com o conteúdo desonroso e mentiroso nele contido. 

Perceba, Excelência, com o print ilustrativo nesta exordial que expõe a 

quantidade de pessoas do grupo aqui perquirido vê-se que não se trata de mera conjectura 

e presunções, pois está, inclusive, anexado aos autos com prova de certificação digital que 

comprova sua veracidade, portanto, há sólido embasamento probatório que demonstra sua 

possibilidade CONCRETA de viralização. 

O aplicativo Whatsapp não pode estar imune às regras eleitorais, principalmente, 

na atual condição das Eleições 2020 que, em decorrência da pandemia mundial Covid-19, 

terá como característica principal e essencial a utilização da internet para viabilizar que o 

eleitor conheça os candidatos e tome ciência de suas propostas, para assim,  decidir com 

clareza e confiança em que votar.   

Vale mencionar também que, baseado em fatos concretos onde as eleições 

foram definidas por diferença extremamente pequena entre os candidatos, como por 

exemplo, nas eleições de 2016, onde as eleições de 4 cidades foram decididas com a 

diferença de apenas um único voto9 e, considerando que o município Governador Eugênio 

                                                           
9 https://ultimosegundo.ig.com.br/eleicoes/2016-10-03/voto-eleicoes.html 
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Barros é considerado pequeno, com aproximadamente 15.000 habitantes10 e 11.76611 

eleitores, tem-se que a quantidade de pessoas alcançadas na disseminação desse vídeo, 

poderá influenciar significamente as eleições do município. 

Para comprovar o uso ilícito do primeiro Representado, o WhatsApp, em seu 

Termo de Serviço, dispõe  que o envio de mensagens ofensivas, difamatórias, falsas e 

enganosas podem ensejar  a suspensão ou o encerramento do acesso ao aplicativo: 

Os nossos Serviços têm que ser acessados e utilizados somente para fins 

lícitos, autorizados e aceitáveis. Você não usará (ou ajudará) outras 

pessoas a usar nossos Serviços: (...) (b) de forma ilícita, obscena, 

difamatória, ameaçadora, intimidadora, assediante, odiosa, 

ofensiva em termos raciais ou étnicos, ou instigue ou encoraje 

condutas que sejam ilícitas ou inadequadas, inclusive a incitação a 

crimes violentos; (c) envolvendo declarações falsas, incorretas ou 

enganosas; (...) (e) para enviar comunicações ilícitas ou não 

permitidas, mensagens em massa, mensagens automáticas, ligações 

automáticas e afins;  

Rescisão. Podemos modificar, suspender ou encerrar seu acesso ou uso 

dos nossos Serviços a qualquer momento e por qualquer motivo, por 

exemplo, se você violar as disposições ou intenções destes Termos ou 

prejudicar, colocar em risco ou expor juridicamente a nós, nossos usuários 

ou terceiros. 

Logo, tendo em vista a ilicitude do teor do vídeo divulgado, verifica-se que 

poderá prejudicar diretamente a pré-candidatura Toinha, causando uma injusta 

desvantagem a esta.   

                                                           
10 https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01D5Fjls18-
W7XqJ6Wu8CfKPeLMxg%3A1597679822867&ei=zqg6X_q4NI6U5OUP36mOmAc&q=habitantes+do+municipi
o+governador+eugenio+barros&oq=habitantes+do+municipio+governador+eugenio+barros&gs_lcp=CgZwc3kt
YWIQAzIHCAAQRxCwAzIHCAAQRxCwAzIHCAAQRxCwAzIHCAAQRxCwAzIHCAAQRxCwAzIHCAAQR
xCwAzIHCAAQRxCwAzIHCAAQRxCwA1CRN1jxPGDmPmgBcAB4AIABjgKIAZgKkgEDMi01mAEAoAEBq
gEHZ3dzLXdpesABAQ&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwj617mSzaLrAhUOCrkGHd-
UA3MQ4dUDCAw&uact=5 
11 https://imirante.com/eleicoes/eleitorado/  
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III. DA MEDIDA LIMINAR 

Após a leitura dos fatos e observação da documentação acostada, constata-se a 

presença dos requisitos autorizadores da concessão de medida liminar em tutelas de 

urgência, quais sejam: verossimilhança das alegações; fumaça do bom direito e o perigo da 

demora, conforme prevê o artigo 303 e seguintes do Código de Processo Civil. 

Primeiramente, o fumus boni iuris restou exaustivamente demonstrado. Como 

já exposto, as provas e argumentos colacionados nesta exordial são suficientes para 

evidenciar de forma inconteste afronta às regras eleitorais, uma vez que o primeiro 

Representado realiza Propaganda Antecipada NEGATIVA para constranger a imagem 

da pré-candidata Toinha da Santa Rosa perante à opinião pública, a denegrindo e expondo, 

com única finalidade, a de colar alcunha de mentirosa, fantoche e acima da lei.  

No tocante ao periculum in mora, é notória que a divulgação dessas divulgações 

de conteúdo negativo ou a sua continuidade seguramente causará prejuízo ao equilíbrio do 

pleito que se aproxima, acentuado a cada dia que passa, sobretudo, por ter um cunho 

político na divulgação.  

Nesse sentido, a legislação busca resguardar a integridade do processo eleitoral 

com a imposição de regras rígidas e específicas para propaganda eleitoral, dado o seu poder 

de influir na vontade do eleitor, capaz de causar uma errônea impressão acerca do pré-

candidato. 

Dessa forma, em razão do ilícito cometido, por meio de propaganda eleitoral 

negativa extemporânea, assim como pela divulgação de notícias falsas, pugna-se pela 

imediata remoção do vídeo do grupo de WhatsApp “Eugênio Barros em foco”, conforme 

previsto na Resolução TSE n° 23.610/2019.  
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Requer, assim, LIMINARMENTE, que esse MM. Juízo Eleitoral determine que 

os Representados procedam a imediata RETIRADA do vídeo enganoso e desonroso 

do grupo “Eugênio Barros em foco”, sob pena de multa diária não inferior ao montante 

de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por eventual descumprimento, bem como que coíbam a 

divulgação de futuros conteúdos ilícitos no grupo em face da pré-candidata Toinha 

da Santa Rosa, nos termos da legislação vigente.   

DOS PEDIDOS 

Por todo o exposto, requer-se, à Vossa Excelência: 

a) O recebimento e processamento da presente Representação por propaganda 

antecipada negativa, nos termos da Resolução TSE nº 23.608/19; 

b) Que, liminarmente, determine aos Representados a imediata retirada do 

vídeo enganoso e desonroso do grupo “Eugênio Barros em foco”, sob pena de multa diária 

não inferior ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por eventual descumprimento, 

bem como se abstenham e coíbam a divulgação de futuros conteúdos ilícitos no referido 

grupo em face da pré-candidata Toinha da Santa Rosa; 

c) A citação dos Representados para apresentarem defesa, se quiser, no prazo 

de 2 (dois) dias, podendo ser feita pelo próprio aplicativo WhatsApp nos números 

informados alhures; 

d) Após o regular trâmite processual, em caráter definitivo, pede-se a 

confirmação da liminar, julgando procedente a ação,  para fixar a multa pertinente na Lei 

nº 9.504/97 e, consequentemente, determinar que os Representados se abstenham de 

divulgar e também coíbam a divulgação de conteúdos negativos no grupo “Eugênio Barros 

em foco” em face da pré-candidata Toinha da Santa Rosa e multa por eventual reiteração; 

e) Que todas as publicações e notificações referentes ao processo em epígrafe 

sejam realizadas em nome dos advogados: BERTOLDO KLINGER BARROS RÊGO 

NETO - OAB/MA 11.909, AIDIL LUCENA CARVALHO - OAB/MA 12.584 e 
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CARLOS EDUARDO BARROS GOMES - OAB/MA 10.303, na forma do artigo 272 

do NCPC, sob pena de nulidade. 

Para provar o alegado, requer a produção de todos os meios de prova admitidos 

em direito, especialmente a juntada da prova documental em anexo. 

Nestes termos,  

Pede e espera deferimento. 

São Luis/MA, data da assinatura eletrônica. 

 

  Bertoldo Klinger Barros Rêgo Neto                               Aidil Lucena Carvalho 

               OAB/MA 11.909                                                    OAB/MA 12.584 

 

Carlos Eduardo Barros Gomes                                Priscilla Maria Guerra Bringel 

OAB/MA 10.303                                                           OAB/PI 14.647 
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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 Evandro Brito de Oliveira

CPF 003.174.433-80

Dados sobre a captura

Data e hora da coleta 09/09/2020 14:49:48 GMT-0300

Endereço de IP 179.220.167.159

Localização aproximada do usuário Latitude: -2.6495, Longitude: -44.3044

Endereço do conteúdo capturado

https://web.whatsapp.com/
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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, Evandro Brito de Oliveira, portador do CPF n. 003.174.433-80, 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.

 Prova de Autenticidade de Conteúdo Web 2/5

Num. 4034946 - Pág. 2Assinado eletronicamente por: BERTOLDO KLINGER BARROS REGO NETO - 09/09/2020 17:03:05
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20090917030474500000003681173
Número do documento: 20090917030474500000003681173



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: WHATSAPP.COM
Registry Domain ID: 1517823758_DOMAIN_COM-VRSN
Registrar WHOIS Server: whois.registrarsafe.com
Registrar URL: https://www.registrarsafe.com
Updated Date: 2019-06-06T18:35:58Z
Creation Date: 2008-09-04T12:39:12Z
Registrar Registration Expiration Date: 2027-09-04T12:39:12Z
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: serverTransferProhibited https://www.icann.org/epp#serverTransferProhibited
Domain Status: serverDeleteProhibited https://www.icann.org/epp#serverDeleteProhibited
Domain Status: clientUpdateProhibited https://www.icann.org/epp#clientUpdateProhibited
Domain Status: serverUpdateProhibited https://www.icann.org/epp#serverUpdateProhibited
Registry Registrant ID: 
Registrant Name: Domain Administrator
Registrant Organization: Whatsapp Inc.
Registrant Street: 650 Castro Street Suite 120-219
Registrant City: Mountain View
Registrant State/Province: CA
Registrant Postal Code: 94041
Registrant Country: US
Registrant Phone: +1.4089405686
Registrant Phone Ext:
Registrant Fax: 
Registrant Fax Ext:
Registrant Email: domain@fb.com
Registry Admin ID: 
Admin Name: Domain Administrator
Admin Organization: Whatsapp Inc.
Admin Street: 650 Castro Street Suite 120-219
Admin City: Mountain View
Admin State/Province: CA
Admin Postal Code: 94041
Admin Country: US
Admin Phone: +1.4089405686
Admin Phone Ext:
Admin Fax: 
Admin Fax Ext:
Admin Email: domain@fb.com
Registry Tech ID: 
Tech Name: Domain Administrator
Tech Organization: Whatsapp Inc.
Tech Street: 650 Castro Street Suite 120-219
Tech City: Mountain View
Tech State/Province: CA
Tech Postal Code: 94041
Tech Country: US
Tech Phone: +1.4089405686
Tech Phone Ext:
Tech Fax: 
Tech Fax Ext:
Tech Email: domain@fb.com
Name Server: A.NS.WHATSAPP.NET
Name Server: B.NS.WHATSAPP.NET
DNSSEC: unsigned
URL of the ICANN WHOIS Data Problem Reporting System: http://wdprs.internic.net/
>>> Last update of WHOIS database: 2020-09-09T17:49:49Z <<<

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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Certificado de Autenticidade 
 

O presente Certificado comprova a autenticidade do Relatório de Preservação da Prova feito pela 
PACWeb. Por meio dele, demonstra-se que nenhuma modificação indevida foi feita no referido 

Relatório, de modo que nele consta a reprodução fiel e exata do conteúdo selecionado pelo usuário. 
 
 
 

Hash do Relatório de Preservação da Prova 
 

fb092ffc8fcd2cb80b71c554132cfd8674b54aebec0aea8ee79c25a89dd63071 

 
 
 
Dados de autoria e captura da prova 
 

Nome do usuário Evandro Brito de Oliveira 

CPF 00317443380 

Endereço do site com o conteúdo coletado https://web.whatsapp.com/ 

Endereço de IP 179.220.167.159 

Data de coleta 09/09/2020 11:49:53 UTC+03:00 

Localização do usuário -2.6495, -44.3044 

 
 
Metadados para Validação do Certificado 
 

OMyID (Endereço Blockchain ID da 
OriginalMy)  

1oriGMy27TK1YyrJuYxPvRparcf5HKuxs 
 

OMySign (Assinatura OriginalMy) G55ulBcCCDWyr5mUYHchI14JBd6S9XzTG/l+UtP3O8
4FWDoyxO/Xu7CFeT+zI6Wt4b1+IZxSOpWL+1oQst1G
50A= 
 

Hash fb092ffc8fcd2cb80b71c554132cfd8674b54aebec0aea8ee79c25a89dd63071 
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Mensagem comprobatória de transação ----- inicio assinatura digital documento (sha256) ----- 
fb092ffc8fcd2cb80b71c554132cfd8674b54aebec0aea8
ee79c25a89dd63071 
----- fim assinatura digital documento (sha256) ----- 
----- inicio codigo da transacao blockchain ----- 
ETC TX 
0x179cff6f598aacdb27eb781f24f95b363a1b5b26977d4
d5d797df7653556e6e0 
DCR TX 
59b791d4b7fae95dce8ca4c15309b9b54bd3c3d6a7f50
cc7d04aa1f2a8266c58 
DCR MERKLE 
d810b32bfeb122654b0122858e4ff2d665fc20dff35edc2
841505181173793c0 
----- fim codigo da transacao blockchain ----- 
 

 
O Relatório de Coleta de Prova foi certificado nos seguintes blockchains públicos: 
 

 

Blockchain: ETC 
Confirmado: 09/09/2020 14:51:35 UTC+03:00 
Transação: 0x179cff6f598aacdb27eb781f24f95b363a1b5b26977d4d5d797df7653556e6e0 
Enviado: 09/09/2020 14:51:42 UTC+03:00 

 
 
 
 
 

Hash fb092ffc8fcd2cb80b71c554132cfd8674b54aebec0aea8ee79c25a89dd63071 
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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 Evandro Brito de Oliveira

CPF 003.174.433-80

Dados sobre a captura

Data e hora da coleta 09/09/2020 14:56:19 GMT-0300

Endereço de IP 179.220.167.159

Localização aproximada do usuário Latitude: -2.6495, Longitude: -44.3044

Endereço do conteúdo capturado

https://web.whatsapp.com/

 Prova de Autenticidade de Conteúdo Web 1/5

Num. 4034946 - Pág. 8Assinado eletronicamente por: BERTOLDO KLINGER BARROS REGO NETO - 09/09/2020 17:03:05
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20090917030474500000003681173
Número do documento: 20090917030474500000003681173



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, Evandro Brito de Oliveira, portador do CPF n. 003.174.433-80, 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: WHATSAPP.COM
Registry Domain ID: 1517823758_DOMAIN_COM-VRSN
Registrar WHOIS Server: whois.registrarsafe.com
Registrar URL: https://www.registrarsafe.com
Updated Date: 2019-06-06T18:35:58Z
Creation Date: 2008-09-04T12:39:12Z
Registrar Registration Expiration Date: 2027-09-04T12:39:12Z
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: serverTransferProhibited https://www.icann.org/epp#serverTransferProhibited
Domain Status: serverDeleteProhibited https://www.icann.org/epp#serverDeleteProhibited
Domain Status: clientUpdateProhibited https://www.icann.org/epp#clientUpdateProhibited
Domain Status: serverUpdateProhibited https://www.icann.org/epp#serverUpdateProhibited
Registry Registrant ID: 
Registrant Name: Domain Administrator
Registrant Organization: Whatsapp Inc.
Registrant Street: 650 Castro Street Suite 120-219
Registrant City: Mountain View
Registrant State/Province: CA
Registrant Postal Code: 94041
Registrant Country: US
Registrant Phone: +1.4089405686
Registrant Phone Ext:
Registrant Fax: 
Registrant Fax Ext:
Registrant Email: domain@fb.com
Registry Admin ID: 
Admin Name: Domain Administrator
Admin Organization: Whatsapp Inc.
Admin Street: 650 Castro Street Suite 120-219
Admin City: Mountain View
Admin State/Province: CA
Admin Postal Code: 94041
Admin Country: US
Admin Phone: +1.4089405686
Admin Phone Ext:
Admin Fax: 
Admin Fax Ext:
Admin Email: domain@fb.com
Registry Tech ID: 
Tech Name: Domain Administrator
Tech Organization: Whatsapp Inc.
Tech Street: 650 Castro Street Suite 120-219
Tech City: Mountain View
Tech State/Province: CA
Tech Postal Code: 94041
Tech Country: US
Tech Phone: +1.4089405686
Tech Phone Ext:
Tech Fax: 
Tech Fax Ext:
Tech Email: domain@fb.com
Name Server: A.NS.WHATSAPP.NET
Name Server: B.NS.WHATSAPP.NET
DNSSEC: unsigned
URL of the ICANN WHOIS Data Problem Reporting System: http://wdprs.internic.net/
>>> Last update of WHOIS database: 2020-09-09T17:56:21Z <<<

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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Certificado de Autenticidade 
 

O presente Certificado comprova a autenticidade do Relatório de Preservação da Prova feito pela 
PACWeb. Por meio dele, demonstra-se que nenhuma modificação indevida foi feita no referido 

Relatório, de modo que nele consta a reprodução fiel e exata do conteúdo selecionado pelo usuário. 
 
 
 

Hash do Relatório de Preservação da Prova 
 

e4db95f77309fbdcc14d0d1aad2b8f709fc8686ea39113fe588a896fe004fe8f 

 
 
 
Dados de autoria e captura da prova 
 

Nome do usuário Evandro Brito de Oliveira 

CPF 00317443380 

Endereço do site com o conteúdo coletado https://web.whatsapp.com/ 

Endereço de IP 179.220.167.159 

Data de coleta 09/09/2020 11:56:24 UTC+03:00 

Localização do usuário -2.6495, -44.3044 

 
 
Metadados para Validação do Certificado 
 

OMyID (Endereço Blockchain ID da 
OriginalMy)  

1oriGMy27TK1YyrJuYxPvRparcf5HKuxs 
 

OMySign (Assinatura OriginalMy) HAH95j64mCjCZFQWxvObMgUVuzG60ZeTP3byva2If
o4UGnCrwy3Zlsmum+KmZeWF3x/9h5FcYSumKsoUB
KdzDNQ= 
 

Hash e4db95f77309fbdcc14d0d1aad2b8f709fc8686ea39113fe588a896fe004fe8f 
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Mensagem comprobatória de transação ----- inicio assinatura digital documento (sha256) ----- 
e4db95f77309fbdcc14d0d1aad2b8f709fc8686ea39113f
e588a896fe004fe8f 
----- fim assinatura digital documento (sha256) ----- 
----- inicio codigo da transacao blockchain ----- 
ETC TX 
0xd5e2e9c93eb501eda08f8a985540df60ac3427bd0cef
916c7d3c40deaec2eefd 
DCR TX 
59b791d4b7fae95dce8ca4c15309b9b54bd3c3d6a7f50
cc7d04aa1f2a8266c58 
DCR MERKLE 
d810b32bfeb122654b0122858e4ff2d665fc20dff35edc2
841505181173793c0 
----- fim codigo da transacao blockchain ----- 
 

 
O Relatório de Coleta de Prova foi certificado nos seguintes blockchains públicos: 
 

 

Blockchain: ETC 
Confirmado: 09/09/2020 15:01:13 UTC+03:00 
Transação: 0xd5e2e9c93eb501eda08f8a985540df60ac3427bd0cef916c7d3c40deaec2eefd 
Enviado: 09/09/2020 15:01:12 UTC+03:00 

 
 
 
 
 

Hash e4db95f77309fbdcc14d0d1aad2b8f709fc8686ea39113fe588a896fe004fe8f 
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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 Evandro Brito de Oliveira

CPF 003.174.433-80

Dados sobre a captura

Data e hora da coleta 09/09/2020 14:58:45 GMT-0300

Endereço de IP 179.220.167.159

Localização aproximada do usuário Latitude: -2.6495, Longitude: -44.3044

Endereço do conteúdo capturado

https://web.whatsapp.com/
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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, Evandro Brito de Oliveira, portador do CPF n. 003.174.433-80, 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: WHATSAPP.COM
Registry Domain ID: 1517823758_DOMAIN_COM-VRSN
Registrar WHOIS Server: whois.registrarsafe.com
Registrar URL: https://www.registrarsafe.com
Updated Date: 2019-06-06T18:35:58Z
Creation Date: 2008-09-04T12:39:12Z
Registrar Registration Expiration Date: 2027-09-04T12:39:12Z
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: serverTransferProhibited https://www.icann.org/epp#serverTransferProhibited
Domain Status: serverDeleteProhibited https://www.icann.org/epp#serverDeleteProhibited
Domain Status: clientUpdateProhibited https://www.icann.org/epp#clientUpdateProhibited
Domain Status: serverUpdateProhibited https://www.icann.org/epp#serverUpdateProhibited
Registry Registrant ID: 
Registrant Name: Domain Administrator
Registrant Organization: Whatsapp Inc.
Registrant Street: 650 Castro Street Suite 120-219
Registrant City: Mountain View
Registrant State/Province: CA
Registrant Postal Code: 94041
Registrant Country: US
Registrant Phone: +1.4089405686
Registrant Phone Ext:
Registrant Fax: 
Registrant Fax Ext:
Registrant Email: domain@fb.com
Registry Admin ID: 
Admin Name: Domain Administrator
Admin Organization: Whatsapp Inc.
Admin Street: 650 Castro Street Suite 120-219
Admin City: Mountain View
Admin State/Province: CA
Admin Postal Code: 94041
Admin Country: US
Admin Phone: +1.4089405686
Admin Phone Ext:
Admin Fax: 
Admin Fax Ext:
Admin Email: domain@fb.com
Registry Tech ID: 
Tech Name: Domain Administrator
Tech Organization: Whatsapp Inc.
Tech Street: 650 Castro Street Suite 120-219
Tech City: Mountain View
Tech State/Province: CA
Tech Postal Code: 94041
Tech Country: US
Tech Phone: +1.4089405686
Tech Phone Ext:
Tech Fax: 
Tech Fax Ext:
Tech Email: domain@fb.com
Name Server: A.NS.WHATSAPP.NET
Name Server: B.NS.WHATSAPP.NET
DNSSEC: unsigned
URL of the ICANN WHOIS Data Problem Reporting System: http://wdprs.internic.net/
>>> Last update of WHOIS database: 2020-09-09T17:58:46Z <<<

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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Certificado de Autenticidade 
 

O presente Certificado comprova a autenticidade do Relatório de Preservação da Prova feito pela 
PACWeb. Por meio dele, demonstra-se que nenhuma modificação indevida foi feita no referido 

Relatório, de modo que nele consta a reprodução fiel e exata do conteúdo selecionado pelo usuário. 
 
 
 

Hash do Relatório de Preservação da Prova 
 

eb282de13c4b88a12b93ea84f076ae4be7dc26cb3afe02a117834fab254a37d6 

 
 
 
Dados de autoria e captura da prova 
 

Nome do usuário Evandro Brito de Oliveira 

CPF 00317443380 

Endereço do site com o conteúdo coletado https://web.whatsapp.com/ 

Endereço de IP 179.220.167.159 

Data de coleta 09/09/2020 11:58:51 UTC+03:00 

Localização do usuário -2.6495, -44.3044 

 
 
Metadados para Validação do Certificado 
 

OMyID (Endereço Blockchain ID da 
OriginalMy)  

1oriGMy27TK1YyrJuYxPvRparcf5HKuxs 
 

OMySign (Assinatura OriginalMy) GxpuBo7plodL/b4EGD7s8CfcEGfoqSkVTgycGoUHx4
mUR7v5dG5z9YUXF2U6mTce9zyd6LMEUXXFrsNTsd
P/tOk= 
 

Hash eb282de13c4b88a12b93ea84f076ae4be7dc26cb3afe02a117834fab254a37d6 
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Mensagem comprobatória de transação ----- inicio assinatura digital documento (sha256) ----- 
eb282de13c4b88a12b93ea84f076ae4be7dc26cb3afe0
2a117834fab254a37d6 
----- fim assinatura digital documento (sha256) ----- 
----- inicio codigo da transacao blockchain ----- 
ETC TX 
0x27498a8dd83baa457a6a728b4bac6c2c860df385fa4
a30f810d8baafc6cb2896 
----- fim codigo da transacao blockchain ----- 
 

 
O Relatório de Coleta de Prova foi certificado nos seguintes blockchains públicos: 
 

 

Blockchain: ETC 
Confirmado: 09/09/2020 15:02:28 UTC+03:00 
Transação: 0x27498a8dd83baa457a6a728b4bac6c2c860df385fa4a30f810d8baafc6cb2896 
Enviado: 09/09/2020 15:02:23 UTC+03:00 

 
 
 
 
 

Hash eb282de13c4b88a12b93ea84f076ae4be7dc26cb3afe02a117834fab254a37d6 
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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 Evandro Brito de Oliveira

CPF 003.174.433-80

Dados sobre a captura

Data e hora da coleta 09/09/2020 14:52:10 GMT-0300

Endereço de IP 179.220.167.159

Localização aproximada do usuário Latitude: -2.6495, Longitude: -44.3044

Endereço do conteúdo capturado

https://web.whatsapp.com/
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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, Evandro Brito de Oliveira, portador do CPF n. 003.174.433-80, 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: WHATSAPP.COM
Registry Domain ID: 1517823758_DOMAIN_COM-VRSN
Registrar WHOIS Server: whois.registrarsafe.com
Registrar URL: https://www.registrarsafe.com
Updated Date: 2019-06-06T18:35:58Z
Creation Date: 2008-09-04T12:39:12Z
Registrar Registration Expiration Date: 2027-09-04T12:39:12Z
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: serverTransferProhibited https://www.icann.org/epp#serverTransferProhibited
Domain Status: serverDeleteProhibited https://www.icann.org/epp#serverDeleteProhibited
Domain Status: clientUpdateProhibited https://www.icann.org/epp#clientUpdateProhibited
Domain Status: serverUpdateProhibited https://www.icann.org/epp#serverUpdateProhibited
Registry Registrant ID: 
Registrant Name: Domain Administrator
Registrant Organization: Whatsapp Inc.
Registrant Street: 650 Castro Street Suite 120-219
Registrant City: Mountain View
Registrant State/Province: CA
Registrant Postal Code: 94041
Registrant Country: US
Registrant Phone: +1.4089405686
Registrant Phone Ext:
Registrant Fax: 
Registrant Fax Ext:
Registrant Email: domain@fb.com
Registry Admin ID: 
Admin Name: Domain Administrator
Admin Organization: Whatsapp Inc.
Admin Street: 650 Castro Street Suite 120-219
Admin City: Mountain View
Admin State/Province: CA
Admin Postal Code: 94041
Admin Country: US
Admin Phone: +1.4089405686
Admin Phone Ext:
Admin Fax: 
Admin Fax Ext:
Admin Email: domain@fb.com
Registry Tech ID: 
Tech Name: Domain Administrator
Tech Organization: Whatsapp Inc.
Tech Street: 650 Castro Street Suite 120-219
Tech City: Mountain View
Tech State/Province: CA
Tech Postal Code: 94041
Tech Country: US
Tech Phone: +1.4089405686
Tech Phone Ext:
Tech Fax: 
Tech Fax Ext:
Tech Email: domain@fb.com
Name Server: A.NS.WHATSAPP.NET
Name Server: B.NS.WHATSAPP.NET
DNSSEC: unsigned
URL of the ICANN WHOIS Data Problem Reporting System: http://wdprs.internic.net/
>>> Last update of WHOIS database: 2020-09-09T17:52:12Z <<<

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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Certificado de Autenticidade 
 

O presente Certificado comprova a autenticidade do Relatório de Preservação da Prova feito pela 
PACWeb. Por meio dele, demonstra-se que nenhuma modificação indevida foi feita no referido 

Relatório, de modo que nele consta a reprodução fiel e exata do conteúdo selecionado pelo usuário. 
 
 
 

Hash do Relatório de Preservação da Prova 
 

dbf984f3b7e63c0b48a5302f527096efa3d4190fe601640846fd05d8695eafa6 

 
 
 
Dados de autoria e captura da prova 
 

Nome do usuário Evandro Brito de Oliveira 

CPF 00317443380 

Endereço do site com o conteúdo coletado https://web.whatsapp.com/ 

Endereço de IP 179.220.167.159 

Data de coleta 09/09/2020 11:52:15 UTC+03:00 

Localização do usuário -2.6495, -44.3044 

 
 
Metadados para Validação do Certificado 
 

OMyID (Endereço Blockchain ID da 
OriginalMy)  

1oriGMy27TK1YyrJuYxPvRparcf5HKuxs 
 

OMySign (Assinatura OriginalMy) HJvVeArY+OG2oZGzWl2fO02jqHE8QScvUbvNWSYE
S0GtDW7HF2Q86iVsFzDVDjJjBwg51KERU57k6bDt4n
/l1lc= 
 

Hash dbf984f3b7e63c0b48a5302f527096efa3d4190fe601640846fd05d8695eafa6 
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Mensagem comprobatória de transação ----- inicio assinatura digital documento (sha256) ----- 
dbf984f3b7e63c0b48a5302f527096efa3d4190fe60164
0846fd05d8695eafa6 
----- fim assinatura digital documento (sha256) ----- 
----- inicio codigo da transacao blockchain ----- 
ETC TX 
0x66564bd6d20d5446b7f2c4d5ac75065d89f95599895f
193d1610b126c8c5d6f9 
DCR TX 
59b791d4b7fae95dce8ca4c15309b9b54bd3c3d6a7f50
cc7d04aa1f2a8266c58 
DCR MERKLE 
d810b32bfeb122654b0122858e4ff2d665fc20dff35edc2
841505181173793c0 
----- fim codigo da transacao blockchain ----- 
 

 
O Relatório de Coleta de Prova foi certificado nos seguintes blockchains públicos: 
 

 

Blockchain: ETC 
Confirmado: 09/09/2020 14:57:15 UTC+03:00 
Transação: 0x66564bd6d20d5446b7f2c4d5ac75065d89f95599895f193d1610b126c8c5d6f9 
Enviado: 09/09/2020 14:56:36 UTC+03:00 

 
 
 
 
 

Hash dbf984f3b7e63c0b48a5302f527096efa3d4190fe601640846fd05d8695eafa6 
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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 Evandro Brito de Oliveira

CPF 003.174.433-80

Dados sobre a captura

Data e hora da coleta 09/09/2020 14:54:18 GMT-0300

Endereço de IP 179.220.167.159

Localização aproximada do usuário Latitude: -2.6495, Longitude: -44.3044

Endereço do conteúdo capturado

https://web.whatsapp.com/
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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, Evandro Brito de Oliveira, portador do CPF n. 003.174.433-80, 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: WHATSAPP.COM
Registry Domain ID: 1517823758_DOMAIN_COM-VRSN
Registrar WHOIS Server: whois.registrarsafe.com
Registrar URL: https://www.registrarsafe.com
Updated Date: 2019-06-06T18:35:58Z
Creation Date: 2008-09-04T12:39:12Z
Registrar Registration Expiration Date: 2027-09-04T12:39:12Z
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: serverTransferProhibited https://www.icann.org/epp#serverTransferProhibited
Domain Status: serverDeleteProhibited https://www.icann.org/epp#serverDeleteProhibited
Domain Status: clientUpdateProhibited https://www.icann.org/epp#clientUpdateProhibited
Domain Status: serverUpdateProhibited https://www.icann.org/epp#serverUpdateProhibited
Registry Registrant ID: 
Registrant Name: Domain Administrator
Registrant Organization: Whatsapp Inc.
Registrant Street: 650 Castro Street Suite 120-219
Registrant City: Mountain View
Registrant State/Province: CA
Registrant Postal Code: 94041
Registrant Country: US
Registrant Phone: +1.4089405686
Registrant Phone Ext:
Registrant Fax: 
Registrant Fax Ext:
Registrant Email: domain@fb.com
Registry Admin ID: 
Admin Name: Domain Administrator
Admin Organization: Whatsapp Inc.
Admin Street: 650 Castro Street Suite 120-219
Admin City: Mountain View
Admin State/Province: CA
Admin Postal Code: 94041
Admin Country: US
Admin Phone: +1.4089405686
Admin Phone Ext:
Admin Fax: 
Admin Fax Ext:
Admin Email: domain@fb.com
Registry Tech ID: 
Tech Name: Domain Administrator
Tech Organization: Whatsapp Inc.
Tech Street: 650 Castro Street Suite 120-219
Tech City: Mountain View
Tech State/Province: CA
Tech Postal Code: 94041
Tech Country: US
Tech Phone: +1.4089405686
Tech Phone Ext:
Tech Fax: 
Tech Fax Ext:
Tech Email: domain@fb.com
Name Server: A.NS.WHATSAPP.NET
Name Server: B.NS.WHATSAPP.NET
DNSSEC: unsigned
URL of the ICANN WHOIS Data Problem Reporting System: http://wdprs.internic.net/
>>> Last update of WHOIS database: 2020-09-09T17:54:19Z <<<

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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Certificado de Autenticidade 
 

O presente Certificado comprova a autenticidade do Relatório de Preservação da Prova feito pela 
PACWeb. Por meio dele, demonstra-se que nenhuma modificação indevida foi feita no referido 

Relatório, de modo que nele consta a reprodução fiel e exata do conteúdo selecionado pelo usuário. 
 
 
 

Hash do Relatório de Preservação da Prova 
 

56b8b08d34219f8d2a029b4c2deca12dd36bb10f8eb1ae3acaa7645979245841 

 
 
 
Dados de autoria e captura da prova 
 

Nome do usuário Evandro Brito de Oliveira 

CPF 00317443380 

Endereço do site com o conteúdo coletado https://web.whatsapp.com/ 

Endereço de IP 179.220.167.159 

Data de coleta 09/09/2020 11:54:22 UTC+03:00 

Localização do usuário -2.6495, -44.3044 

 
 
Metadados para Validação do Certificado 
 

OMyID (Endereço Blockchain ID da 
OriginalMy)  

1oriGMy27TK1YyrJuYxPvRparcf5HKuxs 
 

OMySign (Assinatura OriginalMy) HOncbFFaFvF4R8mLXDHN/slFRPwyaJ+Dir8samrNW
qBhPe03T/Cix9C/0Zlnr18N26qML2bTtoz5iwr3UXjdWP
Q= 
 

Hash 56b8b08d34219f8d2a029b4c2deca12dd36bb10f8eb1ae3acaa7645979245841 
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Mensagem comprobatória de transação ----- inicio assinatura digital documento (sha256) ----- 
56b8b08d34219f8d2a029b4c2deca12dd36bb10f8eb1a
e3acaa7645979245841 
----- fim assinatura digital documento (sha256) ----- 
----- inicio codigo da transacao blockchain ----- 
ETC TX 
0x490c671b0c28fde869e13e01aabb440a07af02ab6fa8
f4ecb6b2650ddde3b5d7 
DCR TX 
59b791d4b7fae95dce8ca4c15309b9b54bd3c3d6a7f50
cc7d04aa1f2a8266c58 
DCR MERKLE 
d810b32bfeb122654b0122858e4ff2d665fc20dff35edc2
841505181173793c0 
----- fim codigo da transacao blockchain ----- 
 

 
O Relatório de Coleta de Prova foi certificado nos seguintes blockchains públicos: 
 

 

Blockchain: ETC 
Confirmado: 09/09/2020 14:57:15 UTC+03:00 
Transação: 0x490c671b0c28fde869e13e01aabb440a07af02ab6fa8f4ecb6b2650ddde3b5d7 
Enviado: 09/09/2020 14:56:31 UTC+03:00 

 
 
 
 
 

Hash 56b8b08d34219f8d2a029b4c2deca12dd36bb10f8eb1ae3acaa7645979245841 
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 Tipo de documento: Outros documentos

 Descrição do documento: Vídeo

 Id: 4035358

 Data da assinatura: 09/09/2020

 

 

 Atenção

 

 Por motivo técnico, este documento não pode ser adicionado à compilação selecionada pelo usuário. Todavia, seu conteúdo pode

ser acessado nos 'Autos Digitais' e no menu 'Documentos'. 
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PODER JUDICIÁRIO

 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO

 CARTÓRIO DA 108ª Z.E – GOV. EUGÊNIO BARROS /MA

________________________________________________________________________________________________________

____________________________

PROCESSO Nº 0600035-89.2020.6.10.0108
REPRESENTANTE: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB - 14
REPRESENTADOS: Terceiro desconhecido, WELSON LIMA, TRÍCIA CUNHA, LÉIA
 

DECISÃO
Trata-se de REPRESENTAÇÃO apresentada pelo  PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - TB
- 14 em face de pessoas identificadas como WELSON LIMA, TRÍCIA CUNHA, LÉIA e uma
pessoa identificada apenas pelo número d etelefone, alegando, em suma, que os elementos que
instruem a inicial demonstravam a existência de propaganda antecipada, apontavam divulgação
de conteúdo inverídico, depreciativo e desonroso em desfavor da pré-candidata à prefeita, a Sra.
Antônia Leite Guimarães, mais conhecida como Toinha da Santa Rosa.
 
Pretende, pois, concessão de “TUTELA DE URGÊNCIA, para imediata retirada do vídeo

enganoso e desonroso do grupo “Eugênio Barros em foco”.
 
Pois bem. Inicialmente, cumpre mencionar que, em que pese a ausência de qualificação

dos indicados no polo passivo, o que levaria a necessidade de emenda à inicial, houve

indicação de que se tratavam das pessoas a quem pertenciam os telefones indicados. 
 
Por essa razão, deixo de determinar a emenda a inicial, passando, assim, à análise do pedido
de medida de urgência formulado.
 
Em continuidade, insta esclarecer que propaganda eleitoral positiva é aquela em são

divulgadas propostas políticas, por meio de comunicação dirigida aos eleitores, a fim de se

demonstrar qual o candidato mais apto para determinado cargo eletivo.
 
Caso a propaganda ocorra antes do dia 27 (vinte e sete) de setembro do ano da eleição

(art. 36 e 57-A da Lei 9.504/1997, observada a EC 107/2020), diz-se que ela é antecipada e,

portanto, irregular.
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Ainda, de acordo com o art. 36-A, I, IV e V, da Lei das Eleições (Lei 9.504/1997), são atos de

pré-campanha permitidos, desde que não haja pedido expresso de votos: 
 
 (I) “participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas, programas,
encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a exposição de
plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever de
conferir tratamento isonômico”;
(...)
(IV) “divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se faça pedido
de votos”;
(V) “divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes sociais”.
Écerto, contudo, que a Resolução TSE Nº 23.610/2019, em seu art. 3º, traz rol taxativo de
condutas consideradas permitidas antes daquele período, a exemplo da divulgação da pré-
candidatura em determinadas circunstâncias:
Art. 3º Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido
explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-
candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação
social, inclusive via internet (Lei nº 9.504/1997, art. 36-A, caput, I a VII e §§):
(...)
IV - a divulgação de atos de parlamentares e de debates legislativos, desde que não se faça
pedido de votos; §2º Nas hipóteses dos incisos I a VII do caput, são permitidos o pedido de apoio
político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das que se
pretende desenvolver, observado o disposto no § 4º deste artigo (Lei nº 9.504/1997, art. 36-A, §
2º).
Em tese, infere-se da leitura do citado art. 3º que, desde que não haja pedido explícito de votos, a
divulgação de atividades desempenhadas por parlamentar atinentes ao exercício do mandato,
bem como a divulgação de pretensa candidatura, são condutas protegidas pela legislação
eleitoral. Lado outro, não se pode olvidar a existência da propaganda extemporânea subliminar,
quando se leva ao conhecimento público, de forma dissimulada, com uso de subterfúgios,
candidatura própria ou de alguém, demonstrando de forma implícita, que o beneficiário é o mais
apto para assumir a função pública pleiteada.
Assim, em exame prefacial, como o exige a análise de medida de urgência, os elementos até
então coligidos não apontam a existência de probabilidade do direito invocada. Isso porque os
documentos acostados aos autos permitem demonstrar que o conteúdo das matérias veiculas
obedecem à exceção legal, pois não há pedido expresso de voto, estando ausente a
probabilidade do direito, nos termos do art. 300 do CPC.
E, por inexistente um dos requisitos necessários, para concessão de antecipação de tutela, resta
dispensável discorrer a respeito do perigo da demora, outra condição delineada no art. 300 do
CPC/15.
ANTE O EXPOSTO, nos termos na Lei 9504/1997 e no art. 38 e seguintes da Resolução do TSE
23.610/2019, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida.
NOTIFIQUEM-SE os requeridos, através dos telefone indicados na inicial, para que apresentem
defesa, no prazo de 02 (dois) dias (art. 18 da Resolução TSE 23.608/19).
Após, ABRAM-SE vistas dos autos ao Ministério Público, para apresentação de parecer no prazo
de 01 (um) dia (art. 19 da Resolução TSE 23.608/19), independente de nova determinação, com
ou sem manifestação do requerido.
AUTORIZO, ainda, que os atos de comunicação possam ser realizados no horário da noite e nos
finais de semana e seja certificado o horário de notificação dos requeridos.
Dê-se ciência da presente decisão ao Ministério Público.
A PRESENTE DECISÃO JÁ SERVE DE MANDADO DE CITAÇÃO, NOTIFICAÇÃO E
INTIMAÇÃO, DEVENDO SER CUMPRIDA À SIMPLES VISTA DO DESTINATÁRIO.
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Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Gov. Eugênio Barros (MA), data do sistema.

 
CÍNTHIA DE SOUSA FACUNDO

Juíza da 108ª Zona Eleitoral
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Em anexo.
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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A)  JUIZ(A) ELEITORAL DA 108ª ZONA 

ELEITORAL GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS/MA 

 

 

 

Ref. Processo nº 0600035-89.2020.6.10.0108 

 

 

COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO TRABALHISTA 

BRASILEIRO DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS, já 

qualificado nos autos em epígrafe, vem à presença de Vossa Excelência, apresentar 

PEIDIDO DE RECONSIDERAÇÃO em face da decisão que indeferiu a liminar 

pleiteada. 

Trata-se, em resumo, de representação eleitoral proposta pelo Representante 

em face dos Representados, apontando que houve a divulgação de propaganda antecipada 

negativa em grupo político com contornos públicos do WhatsApp denominado “Eugênio 

Barros em Foco”. 

A ilicitude se deu através da veiculação de vídeo que alega- sem qualquer prova 

de veracidade- que a Sra. Toinha da Santa Rosa é pré-candidata laranja e que estaria tendo 

sua campanha financiada pelo Prefeito de Buriti Bravo, Cid Costa. Vejamos: 

“O Prefeito de Buriti Bravo, Cid Costa, financia campanha de 

Toinha e quer mandar em Governador Eugênio Barros. Olha aí, 

meu povo, Toinha é uma laranja!” 
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Na exordial, restou exaustivamente demonstrado que o teor do vídeo retratado 

é uma propaganda antecipada NEGATIVA veiculada com o único objetivo de denegrir 

sua honra e sua imagem, afim de descredibilizá-la perante o eleitorado, não havendo 

dúvidas de que este conteúdo prejudicará a igualdade entre os candidatos e a lisura do pleito 

eleitoral que se avizinha. 

E mais, que a divulgação deste vídeo no referido grupo político de onde saem as 

principais notícias políticas da região e possui uma parcela expressiva da população com 

mais de 250 participantes em um Município considerado pequeno com apenas 11.7661 

eleitores em média, foge ao controle do divulgador inicial porque os compartilhamentos 

ganham vida própria e seu efeito multiplicador é incalculável.  

Desse modo, ao final, pleiteou-se, em caráter liminar, a retirada do vídeo do 

grupo “Eugênio Barros em foco”, bem como a ulterior condenação de multa. 

Apreciando a questão, o d. Juízo indeferiu a liminar e, no mérito, entendeu 

equivocadamente se tratar de propaganda POSITIVA, com o seguinte fundamento: 

Em continuidade, insta esclarecer que propaganda eleitoral 

positiva é aquela em são divulgadas propostas políticas, por meio 

de comunicação dirigida aos eleitores, a fim de se demonstrar qual 

o candidato mais apto para determinado cargo eletivo. 

Caso a propaganda ocorra antes do dia 27 (vinte e sete) de setembro 

do ano da eleição (art. 36 e 57-A da Lei 9.504/1997, observada a EC 

107/2020), diz-se que ela é antecipada e, portanto, irregular. 

Ainda, de acordo com o art. 36-A, I, IV e V, da Lei das Eleições (Lei 

9.504/1997), são atos de pré-campanha permitidos, desde que não 

haja pedido expresso de votos: (...) 

É certo, contudo, que a Resolução TSE Nº 23.610/2019, em seu art. 3º, 

traz rol taxativo de condutas consideradas permitidas antes daquele 

período, a exemplo da divulgação da pré-candidatura em determinadas 

circunstâncias: 

                                                           
1 https://imirante.com/eleicoes/eleitorado/  
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Art. 3º Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não 

envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das 

qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter 

cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet 

(Lei nº 9.504/1997, art. 36-A, caput, I a VII e §§): (...) 

IV - a divulgação de atos de parlamentares e de debates legislativos, 

desde que não se faça pedido de votos; 

§2º Nas hipóteses dos incisos I a VII do caput, são permitidos o 

pedido de apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das 

ações políticas desenvolvidas e das que se pretende desenvolver, 

observado o disposto no § 4º deste artigo (Lei nº 9.504/1997, art. 36-

A, § 2º). 

Em tese, infere-se da leitura do citado art. 3º que, desde que não haja 

pedido explícito de votos, a divulgação de atividades desempenhadas por 

parlamentar atinentes ao exercício do mandato, bem como a divulgação 

de pretensa candidatura, são condutas protegidas pela legislação eleitoral. 

Lado outro, não se pode olvidar a existência da propaganda extemporânea 

subliminar, quando se leva ao conhecimento público, de forma 

dissimulada, com uso de subterfúgios, candidatura própria ou de alguém, 

demonstrando de forma implícita, que o beneficiário é o mais apto para 

assumir a função pública pleiteada. 

Assim, em exame prefacial, como o exige a análise de medida de 

urgência, os elementos até então coligidos não apontam a 

existência de probabilidade do direito invocada. Isso porque os 

documentos acostados aos autos permitem demonstrar que o 

conteúdo das matérias veiculas obedecem à exceção legal, pois não 

há pedido expresso de voto, estando ausente a probabilidade do 

direito, nos termos do art. 300 do CPC. 

E, por inexistente um dos requisitos necessários, para concessão de 

antecipação de tutela, resta dispensável discorrer a respeito do perigo da 

demora, outra condição delineada no art. 300 do CPC/15. 

ANTE O EXPOSTO, nos termos na Lei 9504/1997 e no art. 38 e 

seguintes da Resolução do TSE 23.610/2019, INDEFIRO A 

TUTELA DE URGÊNCIA pretendida. 

Todavia, Excelência, em que pese as judiciosas razões apostas na 

decisão, temos que a mesma merece reforma, pois o caso ora aqui perquirido se 

trata de propaganda antecipada negativa, não havendo que se falar aqui de 
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propaganda positiva nem a presença de pedido explícito de voto, bastando para sua 

configuração o conteúdo negativo, ofensivo e falacioso em face da pré-candidata 

afim de macular sua honra e imagem perante o eleitorado, senão vejamos. 

I. A NECESSÁRIA REFORMA DA DECISÃO. DA PROPAGANDA 

EXTEMPORÂNEA NEGATIVA CONFIGURADA. 

Com a promulgação da Emenda Constitucional nº. 107/2020, o período inicial 

para a propaganda eleitoral é a partir do dia 26 de setembro (Emenda Constitucional nº. 

107/2020), exclusivamente neste ano de 2020. Dessa forma, a propaganda eleitoral tem 

seu marco temporal disposto em lei, não sendo admitida qualquer veiculação com teor 

eleitoral antes desse período, cuja realização torna-se ilícita. 

Da mesma maneira que a propaganda positiva é vedada antes da data estipulada 

acima, igualmente a propaganda negativa o é. É o que denominamos de propaganda 

eleitoral NEGATIVA extemporânea, que não precisa de pedido explícito de voto para 

ser caracterizada, bastando a intenção eleitoreira de ofender e macular a honra e a imagem 

de pré-candidato pondo em risco o equilíbrio entre os candidatos e a lisura do pleito. 

No vídeo demonstrado na exordial, em que diz que a filiada do Partido 

Representante é uma candidata laranja e estaria sendo financiada por político de outro 

Município, é inequívoca a ofensa e a tentativa de impor medo e descrédito à pré-

candidatura da Sra. Toinha da Santa Rosa.  

Reconheceu-se que a ausência de prova da veracidade da notícia publicada 

configura notícia falsa e que, quanto à caracterização de propaganda NEGATIVA 

ostensiva, o TSE já possui entendimento iterativo no sentido de que “a divulgação de 

fatos ou notícias, em especial as falsas, tem o condão de influenciar as campanhas 
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eleitorais e, por isso, podem ser consideradas elementos que visam a fins de 

propaganda”.2 

Respeitosamente, apesar do Douto Juízo equivocadamente entender que o 

caso se tratava de propaganda positiva, na verdade restou exaustivamente 

comprovada a prática de propaganda antecipada NEGATIVA com a divulgação 

leviana do vídeo desonroso e enganoso veiculado no grupo político “Eugênio 

Barros em foco”, cujo o principal objetivo é o de macular a honra e a imagem 

política da pré-candidata Toinha da Santa Rosa, ensejando sua rejeição pelos 

eleitores atingidos com a mídia pela imputação de fato ofensivo à sua honra e 

sabidamente inverídico, que configura-se calúnia e difamação eleitoral (conforme 

art. 243, IX e art. 3253 do Código Eleitoral), não havendo outro caminho que não 

seja o reconhecimento de sua ilegalidade/vedação. 

Ademais, deve-se levar em consideração também o meio pelo qual foi veiculado o 

vídeo, qual seja: grupo político com contornos públicos no aplicativo WhatsApp, onde 

participam uma expressiva parcela de eleitores e diversos grupos políticos da região, 

disseminando dele as principais notícias políticas do Município de Governador Eugênio 

Barros. 

Conforme exposto na exordial, apesar da Corte Eleitoral entender ser o 

WhatsApp considerado ambiente privado em que deve prevalecer a liberdade de 

expressão diante da propaganda antecipada positiva, no caso aqui analisado se 

discute a propaganda antecipada negativa em grupo político com contornos 

públicos, devendo-se levar em consideração alguns critérios e, principalmente, 

                                                           
2 TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 24326, Acórdão, Relator(a) Min. Henrique Neves Da Silva, 
Publicação:  DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 14/03/2016, Página 57; 
3 Art. 325. Difamar alguém, na propaganda eleitoral, ou visando a fins de propaganda, imputando-lhe fato 
ofensivo à sua reputação:Pena - detenção de três meses a um ano, e pagamento de 5 a 30 dias-multa. 
Parágrafo único. A exceção da verdade somente se admite se ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa 
ao exercício de suas funções. 
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sopesar a liberdade de expressão com direitos também garantidos 

constitucionalmente, como a proteção da honra e da imagem.  

Na própria ementa do Resp 133-51/2019, o TSE reiterou entendimento 

consolidado no Resp 29-49/2014 em que deve ser imposta limitação quando referentes à 

honra e à veracidade das informações divulgadas:  

5. Quando o enfoque é o cidadão eleitor, como protagonista do processo 

eleitoral e verdadeiro detentor do poder democrático, não devem ser, a 

princípio, impostas limitações senão aquelas referentes à honra dos 

demais eleitores, dos próprios candidatos, dos Partidos Políticos e 

as relativas à veracidade das informações divulgadas (REspe nº 29-49, 

Rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJe de 25.8.2014). 

Desse modo, a liberdade de expressão nem sempre deve prevalecer de 

modo absoluto, principalmente quando há propaganda negativa que atinge a honra 

e a imagem de pré-candidato, impondo medo nos eleitores e maculando a 

igualdade entre os candidatos. 

Dentre os critérios contidos no Resp 133-51 que devem ser considerados para 

análise do ambiente do grupo de WhatsApp e fazer a ponderação da liberdade de expressão 

com a honra e a imagem, tem-se: i) qual a finalidade e natureza do grupo; ii) se o grupo é 

íntimo para discussão de assuntos específicos e os membros são conhecidos entre si ou iii) 

se o grupo é aberto e com contornos públicos, tendendo à disseminação de notícias 

políticas. 

Tendo em vista que o grupo tem natureza política com o fim de 

disseminar este tipo de notícia na internet e possuir contornos públicos já que 

contém uma expressiva parcela de eleitores de Município pequeno e onde 

participam vários grupos políticos da região, conclui-se que o grupo “Eugênio 

Barros em foco” é ambiente aberto e que a divulgação de propaganda negativa 

nele, além de infringir regras eleitorais por macular a igualdade entre os candidatos, 
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também viola normas constitucionais, pois viola a honra e a imagem de pré-

candidata. 

Junto a isso, deve-se atentar para a viralização que ocorreu com o referido 

vídeo, já que o WhatsApp permite o compartilhamento da mensagem para diversas pessoas 

e outros grupos diferentes do que foi divulgado, e assim os participantes do referido grupo 

compartilharam em outros e tomou uma proporção tão grande que quase toda a população 

que possui o aplicativo teve acesso ao vídeo, sendo vários eleitores atingindos- e prestes a 

serem atingidos- com o conteúdo desonroso e mentiroso nele contido. 

Perceba, Excelência, com o print ilustrativo na exordial que expõe a quantidade 

de pessoas do grupo aqui perquirido, vê-se que não se trata de mera conjectura e 

presunções, pois está, inclusive, anexado aos autos com prova de certificação digital que 

comprova sua veracidade, portanto, há sólido embasamento probatório que demonstra sua 

possibilidade CONCRETA de viralização. 

Nesse sentido, o Regional do Mato Grosso do Sul já entendeu que a veiculação 

desse tipo de conteúdo negativo em grupo do aplicativo WhatsApp pode ensejar a 

replicação exponencial da mídia irregular a um incontável número de pessoas: 

RECURSO ELEITORAL EM REPRESENTAÇÃO. PLEITO 
MUNICIPAL. PROPAGANDA ELEITORAL. REDE SOCIAL. 
PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR 
CAPITULAÇÃO DIVERSA E DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA 
DIALETICIDADE RECURSAL. PUBLICIDADE VEICULADA 
EM APLICATIVO WHATSAPP. VEICULAÇÃO ANÔNIMA. 
VEDAÇÃO. ART. 57-D DA LEI N.º 9.5045/1997. PENALIDADE DE 
MULTA. DIMINUIÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL. 
PROVIMENTO PARCIAL. A publicidade sob análise constituiu-se 
na divulgação, em grupo do aplicativo de rede social Whatsapp, de 
vídeo com montagem de autoria desconhecida contendo fotos do 
candidato adversário e áudio de uma paródia de música popular, 
com a intenção clara de denegrir a imagem e ofensa à honra do 
candidato, o que de plano materializa sua irregularidade, sobretudo 
quando o próprio recorrente afirma não ter sido criador da mídia, 
mas confessa ter propagado referido vídeo de origem anônima no 
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aplicativo, restando evidente o caráter publicitário negativo de 
forma anônima em nítida ofensa ao comando normativo previsto no 
art. 57-D da Lei de Eleições mormente quando compartilhou a 
referida mídia, cuja dinâmica do referido aplicativo pode ensejar a 
replicação exponencial da mídia irregular a um incontável número 
de pessoas. (TRE-MS - RE: 28577 NOVA ANDRADINA - MS, 
Relator: EMERSON CAFURE, Data de Julgamento: 26/10/2016, Data 
de Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 26/10/2016) 

Sendo assim, o aplicativo Whatsapp não pode estar imune às regras eleitorais, 

principalmente na atual condição das Eleições 2020 que, em decorrência da pandemia 

mundial Covid-19, terá como característica principal e essencial a utilização da internet para 

viabilizar que o eleitor conheça os candidatos e tome ciência de suas propostas, para assim 

decidir com clareza e confiança em que votar.   

Ademais, vejamos recentíssimas decisões do TSE – inclusive deste ano de 

2020 –, sob a égide do art. 36-A da LE: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. 

RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018. REPRESENTAÇÃO. 

PROPAGANDA ANTECIPADA NEGATIVA. BLOG 

INSTAGRAM. INCIDÊNCIA DE MULTA. ART. 36, § 3º, DA LEI 

9.504/97. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. 

REJEIÇÃO. 1. No aresto embargado, manteve–se acórdão unânime do 

TRE/MA por meio do qual se impôs aos embargantes multa, no patamar 

mínimo de R$ 5.000,00, por publicarem em blog Instagram propaganda 

eleitoral antecipada negativa em desfavor de governador e pré–

candidato à reeleger–se em 2018. (...) 3. Assentou–se de modo claro 

que: (...) b) a liberdade de manifestação do pensamento não possui 

caráter absoluto e encontra limites nas garantias constitucionais de 

inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da 

imagem (arts. 5º, X, da CF/88 e 243, IX, do Código Eleitoral); c) 

houve propaganda antecipada negativa, porquanto as críticas 

extrapolaram a liberdade de expressão em contexto indissociável 

da disputa – entendimento que se coaduna com a jurisprudência 

desta Corte Superior; (...) (Recurso Especial Eleitoral nº 060010088, 

Acórdão, Relator(a) Min. Jorge Mussi, Publicação: DJE - Diário de justiça 

eletrônico, Tomo 86, Data 05/05/2020) Grifo Nosso. 
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Portanto, resta claro que o presente caso não se trata de propaganda 

antecipada positiva em grupo privado em que a liberdade de expressão deve 

prevalecer, mas sim de uma propaganda antecipada NEGATIVA em grupo aberto 

em que ela deve ser sopesada juntamente com a honra e a imagem, inclusive com 

as regras eleitorais como a igualdade entre os candidatos nas eleições, ainda mais 

quando se trata de grupo político de 250 pessoas que reúne vários grupos políticos 

de um Município pequeno (com 11.766 eleitores em média), o que dá ainda mais 

potencial de viralização do conteúdo alí divulgado. 

É por essa razão que tais conteúdos devem ser excluídos do panorama da 

internet, já que somente essa medida constritiva será capaz de dar efetividade à 

impossibilidade de sua propagação. 

Desse modo, a decisão precisa ser reconsiderada para reconhecer a prática 

ilícita da propaganda negativa que vem ocorrendo reiteradamente no grupo 

“Eugênio Barros em foco”, prejudicando a igualdade entre os candidatos e a lisura 

do pleito, não havendo que se falar aqui em propaganda antecipada positiva nem 

na necessidade de pedido explícito de voto, pois basta se ater ao conteúdo negativo 

e ofensivo com a intenção eleitoreira de denegrir a honra e a imagem da pré-

candidata para ensejar o medo e rejeição no eleitorado. 

Não se pode deixar tal ilícito passar ileso, tendo em vista que vem continuamente 

sendo reiterado com outros vídeos divulgados no referido grupo de mesmo conteúdo em 

face da pré-candidata, trazendo um grande prejuízo ao processo democrático, devendo, 

portanto, ser reconhecida a ilegalidade para que seja feita a responsabilização dos 

Representados e coibida a reiteração da conduta. 

Não bastasse isto, insta salientar que foram ajuizadas 03 (três) 

Representações Eleitorais (0600034-07.2020.6.10.0108, 0600035-89.2020.6.10.0108 e 
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0600036-74.2020.6.10.0108) para este mesmo juízo com igual conteúdo, porém 

originárias de vídeos diferentes divulgados neste grupo em dias distintos e o Douto 

Juízo, ao decidir de forma idêntica em todas, além de não ter reconhecido a 

propaganda antecipada negativa, incorreu em erro ao proferir decisão liminar na 

Representação nº 0600036-74.2020.6.10.0108 por ter colocado, no pólo passivo, a Sra. 

Lenice de Oliveira Mota (Representada na 0600034-07.2020.6.10.0108) no lugar do 

Sr. “Zé Vieiras”. 

Em face do suficientemente exposto, requer-se à Vossa Excelência que se 

reconsidere a decisão para que, LIMINARMENTE, esse MM. Juízo Eleitoral 

determine que os Representados procedam com a imediata RETIRADA do vídeo 

enganoso e desonroso do grupo “Eugênio Barros em foco”, sob pena de multa diária 

não inferior ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por eventual descumprimento, 

bem como que passem a coibir a divulgação de eventuais conteúdos ilícitos no 

grupo em face da pré-candidata Toinha da Santa Rosa, nos termos da legislação 

vigente.   

Requer-se, outrossim, a intimação do Parquet Eleitoral para emissão de parecer. 

Nesses termos, pede deferimento. 

São Luís (MA), na data da assinatura eletrônica. 
 

   Bertoldo Klinger Barros Rêgo Neto                               Aidil Lucena Carvalho 

               OAB/MA 11.909                                                    OAB/MA 12.584 

Carlos Eduardo Barros Gomes                                Priscilla Maria Guerra Bringel 

OAB/MA 10.303                                                           OAB/PI 14.647 
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Em anexo.
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AO JUÍZO DA 108ª ZONA ELEITORAL DO ESTADO DO MARANHÃO 
 
 
 
 
 
 
Processo nº 0600035-89.2020.6.10.0108  
 
 
 
 

COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO TRABALHISTA 

BRASILEIRO DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS, já 

devidamente qualificado nos autos em epígrafe, vem, por meio de seus advogados in fine 

assinados, respeitosamente à presença de Vossa Excelência, solicitar PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA do referido processo, sem a resolução do mérito, pela perda do objeto 

da Representação, pois o grupo do WhatsApp “Governador Eugênio Barros” já foi 

prontamente excluído pelos administradores. 

Nestes Termos 

Pede e Espera deferimento. 

São Luís/MA, na data da assinatura eletrônica. 

 

   Bertoldo Klinger Barros Rêgo Neto                               Aidil Lucena Carvalho 

               OAB/MA 11.909                                                    OAB/MA 12.584 

Carlos Eduardo Barros Gomes                                Priscilla Maria Guerra Bringel 

OAB/MA 10.303                                                           OAB/PI 14.647 
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