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Colendo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Trajano de Moraes/RJ 

 

A Constituição brasileira garante a livre manifestação do 
pensamento, mas não permite o anonimato e proíbe, 
qualquer que seja a hipótese, a violação à honra ou à imagem 
das pessoas. Inteligência do art. 5º, IV, X, CRFB/88. Por sua 
vez, o marco civil da internet (Lei 12.965/14), em seu art. 22, 
garante à parte interessada o direito de requisitar informações 
pela via judicial para formar acervo probatório com a 
finalidade de uso em processos cíveis ou criminais. 

 

 

 

 

MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES, pessoa jurídica de 

direito público interno, CNPJ/MF nº 29.115.441/0001-10, endereço eletrônico 

www.trajanodemoraes.rj.gov.br, com sede na praça Waldemar Magalhães, nº 01, 

centro, Trajano de Moraes/RJ, CEP 28750-000, neste ato presentado pelo 

Procurador Geral do Município, vem a V. Exª, com fundamento no art. 303 e ss, do 

código de processo civil, requerer 

 

TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE 

 

em face de FACEBOOK SERVIÇOS ON LINE DO BRASIL LTDA, pessoa jurídica 

de direito privado, endereço eletrônico www.facebook.com, inscrita no CNPJ sob o 

nº 13.347.016/0001-17, com sede na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Junior, nº 

700, 1º andar, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 04.542-000, e em face de UNIVERSO 

ONLINE S.A., pessoa jurídica de direito privado, endereço eletrônico l-

paralegal@uolinc.com, inscrita no CNPJ sob o nº 01.109.184.0001/95, com sede na 

Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 1384, Jardim Paulistano, São Paulo/SP, CEP 01.451-

001, aduzindo os seguintes fatos e fundamentos: 

http://www.trajanodemoraes.rj.gov.br/
http://www.facebook.com/
mailto:l-paralegal@uolinc.com
mailto:l-paralegal@uolinc.com
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DOS FATOS 

 

O Município de Trajano de Moraes e vários de seus agentes 

públicos estão sendo alvo de uma campanha difamatória e caluniosa na internet, 

orquestrada por um grupo indivíduos ainda não identificados que utilizam 

criminosamente perfis ideologicamente falsos da rede social denominada 

Facebook. 

 

Sabe-se até agora que os ataques, basicamente, têm origem 

nas páginas “Sou Trajano de Moraes RJ”1, “Cidadão Trajanense”2 e “Sidoneo 

Agliberto”3, todas hospedadas pelo primeiro requerido. Sabe-se também que a 

primeira delas indica como endereço eletrônico o email itrajanomoraes@bol.com.br, 

cujo domínio é gerido pelo segundo requerido. 

 

Para destacar, ao menos uma parte, da conduta ilegal e 

assim fazer notar a dimensão dos prejuízos a imagem do requerente, transcrevem-

se, abaixo, alguns trechos das críticas anônimas, dentre as quais é possível 

constatar, inclusive, falsa atribuição de atos criminosos a agentes municipais. 

 

 
(https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1377619035631769&id
=440953242631691)  

                                                 
1 Endereço eletrônico: https://www.facebook.com/TrajanoDeMoraesRJ/?fref=ts  
2 Endereço eletrônico: https://www.facebook.com/pg/Trajanense/about/?ref=page_internal  
3 Endereço eletrônico: https://www.facebook.com/profile.php?id=100014539747184&fref=ts  

mailto:itrajanomoraes@bol.com.br
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1377619035631769&id=440953242631691
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1377619035631769&id=440953242631691
https://www.facebook.com/TrajanoDeMoraesRJ/?fref=ts
https://www.facebook.com/pg/Trajanense/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014539747184&fref=ts




 

Poder Executivo  

MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES  

Procuradoria Geral do Município 
  

 

 

Página 3 
 

PRAÇA WALDEMAR MAGALHÃES, Nº 01 - CENTRO - TRAJANO DE MORAES - RJ. 
CEP :  28.750–000  

 

 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1380465552013784&id
=440953242631691 
 
 
 

 
(https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1351199464940393&s
ubstory_index=0&id=440953242631691) 
 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1380465552013784&id=440953242631691
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1380465552013784&id=440953242631691
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1351199464940393&substory_index=0&id=440953242631691
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1351199464940393&substory_index=0&id=440953242631691
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(https://www.facebook.com/TrajanoDeMoraesRJ/posts/13847833249
27321) 
 

 

 
(Comentários a publicação 
https://www.facebook.com/TrajanoDeMoraesRJ/posts/138478332492
7321) 
 
 

https://www.facebook.com/TrajanoDeMoraesRJ/posts/1384783324927321
https://www.facebook.com/TrajanoDeMoraesRJ/posts/1384783324927321
https://www.facebook.com/TrajanoDeMoraesRJ/posts/1384783324927321
https://www.facebook.com/TrajanoDeMoraesRJ/posts/1384783324927321
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(https://www.facebook.com/TrajanoDeMoraesRJ/posts/13816915852
36495 )  
 
 

Obviamente, essas postagens estão causando danos 

progressivos à imagem da fazenda pública, que se vê falsamente acusada de deixar 

de prestar os serviços públicos como deveria porque supostamente está sendo 

gerida de forma criminosa.  

 

Sem outra alternativa para evitar que essas condutas 

perdurem e se propaguem, e não havendo outra medida hábil para identificação dos 

responsáveis diretos pela gestão das referidas páginas sem uma investigação com 

as ferramentas que o judiciário proporciona, serve a presente para requerer as 

providências urgentes que se seguem.  

 

https://www.facebook.com/TrajanoDeMoraesRJ/posts/1381691585236495
https://www.facebook.com/TrajanoDeMoraesRJ/posts/1381691585236495
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DO DIREITO 

 
Em primeiro lugar, está fora de dúvidas que, embora a 

Constituição brasileira garanta a liberdade de expressão, simultaneamente põe em 

salvaguarda a imagem das pessoas e proíbe o anonimato. A propósito, vale 

conferir as disposições do art. 5º, sobre o tema. 

 

“Art. 5º. (...) IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo 
vedado o anonimato; (...) X - são invioláveis a intimidade, a 
vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o 
direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de 
sua violação;” 
(Constituição da República Federativa do Brasil) 

 
 
Em segundo lugar, também está fora de dúvidas que o uso 

de perfis falsos na internet se constitui conduta criminosa (art. 307, CP) tal como 

quaisquer ações concertadas para lesar o direito de imagem ou de honra, quer 

atribuindo condutas tipificadas, quer divulgando fatos mentirosos e/ou 

desabonadores (art. 138 e art. 139, CP). 

 
Por assim dizer, já se percebe com clareza que contas 

anônimas não gozam de qualquer proteção constitucional e que está 

evidenciada nos autos uma série de condutas ilegais que deve ser 

imediatamente reprimida.  

 

Dessa forma, serve o presente requerimento para rogar a V. 

Exª que intervenha na questão e impeça a continuidade e a propagação dessas 

calúnias. Afinal, no ambiente virtual, os crimes contra honra em geral têm uma 

capacidade imensurável de atingir rapidamente muitas pessoas. Nesse momento, 

por exemplo, as publicações estão ativas no facebook produzindo todos efeitos 

ofensivos e indesejáveis que naturalmente se presumem.  
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A conta de tais fundamentos, serve também esta peça para 

postular o bloqueio do conteúdo criminoso até segunda determinação do juízo, mas 

não sem antes postular também a preservação dos dados para viabilizar o acesso 

a eles em qualquer tempo no futuro. 

 

 

Noutro giro, o marco civil da internet, lei federal nº 

12.965/2014, trouxe importantes disposições para nortear a solução dos conflitos 

de interesses oriundos das redes sociais. Dentre elas, vale destaque à regra do art. 

22, que assegura ao ofendido o direito de requisitar aos provedores de conteúdo, 

através do Poder Judiciário, dados necessários à formação de conjunto probatório. 

Transcreve-se: 

 

“Art. 22. A parte interessada poderá, com o propósito de 
formar conjunto probatório em processo judicial cível ou 
penal, em caráter incidental ou autônomo, requerer ao juiz que 
ordene ao responsável pela guarda o fornecimento de 
registros de conexão ou de registros de acesso a aplicações 
de internet.” 
(Lei federal nº 12.965/2014) 
 
 
Assim, pela disposição normativa vigente, cabe 

exclusivamente a este juízo, provocado pelo interessado, ordenar aos requeridos 

que exibam os dados que armazenam. E é exatamente isso que o requerente 

espera desta demanda, ou seja, obter acesso aos cadastros armazenados, 

identificar aqueles que provocaram lesão e dimensionar o dano para em um 

segundo momento buscar as reparações civis possíveis.  

 

Não é demais repetir que contas anônimas não gozam de 

qualquer proteção constitucional, o que reforça a legitimidade da postulação.  
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DO PROCEDIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE 

DO FUMMUS BONI IURIS E DA URGÊNCIA 

 

Por regra geral, o código de processo civil (art. 300) autoriza 

a concessão de tutelas de urgência quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito em debate e o perigo de dano. 

 

O fumus boni Iuri, s.m.j., está evidenciado pela disposição 

da lei e da Constituição acima referidos, com destaque especial ao art. 22, do marco 

civil da internet. Por sua vez, o periculum in mora está demonstrado no fato de 

que a lesão é atual, vigente e se propaga dia-a-dia pelas redes sociais sendo certo 

que, mesmo uma futura sentença de procedência na demanda indenizatória não 

será capaz de reparar plenamente os danos sofridos. 

 

Por fim, destaca-se que a presente peça NÃO É UMA 

AÇÃO! É, por ora, apenas um requerimento antecedente de tutela provisória, 

autorizado pelo art. 303, CPC, com procedimento próprio lá disciplinado, e que, só 

se tornará uma lide, caso não estabilizada e após a complementação da petição 

inicial na forma da lei.  

 

DO PEDIDO 

 

Isso posto, 

REQUER 

 

I. O deferimento de tutela antecipada antecedente inaudita altera pars 

para determinar ao primeiro réu (FACEBOOK) que, no prazo de 24h 

(vinte e quatro horas), sob as penas do art. 19 do marco civil da internet, 
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bloqueie as páginas abaixo identificadas, impedindo sua exibição pública 

e o acesso por seus administradores, preservando, todavia, todos os 

dados a elas relacionados até segunda determinação do juízo 

a. “Sou Trajano de Moraes RJ”, endereço eletrônico: 

https://www.facebook.com/TrajanoDeMoraesRJ/?fref=ts; 

b.  “Cidadão Trajanense”, endereço eletrônico: 

https://www.facebook.com/pg/Trajanense/about/?ref=page_int

ernal 

c. ) “Sidoneo Agliberto”, endereço eletrônico: 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100014539747184&f

ref=ts 

 

II. Ainda em sede de tutela antecipada antecedente inaudita altera pars, 

determinar ao segundo réu (UOL) que, no prazo de 24h (vinte e quatro 

horas), sob as penas do art. 19 do marco civil da internet, bloqueie o 

acesso à conta de email  itrajanomoraes@bol.com.br por seus 

administradores, preservando todos os dados a ela relacionados até 

segunda determinação do juízo. 

 

III. Ainda em sede de tutela antecipada antecedente inaudita altera pars, 

determinar ao primeiro réu (FACEBOOK) que, no prazo de 10 (dez) dias 

forneça ao juízo: 

a.  os dados cadastrais, e suas alterações registradas, mais 

completos quanto possíveis do(s) responsável(is) pela 

administração das páginas acima referidas pelos últimos 5 

(cinco) anos;  

b. os registros de acesso às referidas páginas por seus 

administradores com indicação mais precisa quanto possível 

do endereço (eletrônico e físico), dos dispositivos (celulares, 

https://www.facebook.com/TrajanoDeMoraesRJ/?fref=ts
https://www.facebook.com/pg/Trajanense/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/Trajanense/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014539747184&fref=ts
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014539747184&fref=ts
mailto:itrajanomoraes@bol.com.br
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tablets, computadores, etc.) de onde se originaram as 

respectivas conexões apontando, se possível, o provedor que 

viabilizou o acesso do equipamento à internet e/ou número da 

linha telefônica, dos últimos 5 (cinco) anos; 

c. os registros de todas as publicações das referidas páginas, 

ainda que tenham sido ocultadas e/ou excluídas pelo 

administrador, dos últimos 5 (cinco) anos. 

d. os registros e conteúdo de todos os diálogos ( inbox ) das 

referidas páginas com terceiros dos últimos 5 (cinco) anos. 

 

IV. Ainda em sede de antecipação de tutela antecedente, determinar ao 

segundo réu (UOL) que, no prazo de 10 (dez) dias forneça ao juízo: 

a.  os dados cadastrais mais completos quanto possíveis, assim 

como suas alterações registradas, do(s) responsável(is) pela 

administração da conta de email itrajanomoraes@bol.com.br, 

dos últimos 5 (cinco) anos;  

b. os registros de acesso à referida conta de email por seus 

administradores com indicação mais precisa quanto possível 

do endereço (eletrônico e físico), dos dispositivos (celulares, 

tablets, computadores, etc.) de onde se originaram as 

respectivas conexões apontando, se possível, o provedor que 

viabilizou o acesso do equipamento à internet e/ou número da 

linha telefônica, dos últimos 5 (cinco) anos; 

c. os registros e conteúdo de todos os e-mails da referida conta 

enviados , recebidos, excluídos (porém ainda disponíveis) e 

rascunhos, dos últimos 5 (cinco) anos; 

 

V. Após a apreciação da liminar postulada, protesta pela concessão de 

prazo para complementação da petição inicial na forma do art. 303, §1º, 

mailto:itrajanomoraes@bol.com.br
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I, CPC, requerendo ainda que o termo a quo do prazo de aditamento seja 

fixado para após a resposta dos requeridos ao deferimento da 

antecipação de tutela. 

 

Dá-se a causa o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) 

protestando pelas provas em direito admitidas. 

 

Declina para fins de intimação pessoal o endereço da 

Procuradoria Geral do Município, a saber: “Praça Waldemar Magalhães, nº 01, 

centro, Trajano de Moraes/RJ” 

 

Termos em que, 

P. Deferimento. 

 

Trajano de Moraes, 04 de fevereiro de 2017. 

 

 

Elomar Guerra Jr 

Procurador Geral do Município 
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