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DESPACHO

  

Vistos. 

  

Recebo a petição e documentos de fls. 12/15 como emenda à peça inicial. 

Passo a análise da pretensão de obtenção de dados de usuário junto ao

FACEBOOK.   

A Resolução n° 23.608/2019 do Tribunal Superior Eleitoral estabelece, no artigo 17,

inciso III, que a petição inicial deverá ser instruída, sob pena de não conhecimento: “com a

identificação do endereço da postagem (URL ou, caso inexistente esta, URI ou URN) e a prova

de que a pessoa indicada para figurar como representado é o seu autor.” 

O parágrafo 2°, do aludido artigo, estabelece: “A comprovação da postagem referida

no inciso III deste artigo pode ser feita por qualquer meio de prova admitido em Direito, não se

limitando à ata notarial, cabendo ao órgão judicial competente aferir se ficou demonstrada a

efetiva disponibilização do conteúdo no momento em que acessada a página da internet”. 

No que toca às URLs informadas na emenda realizada, em atendimento ao disposto

no parágrafo 2°, do artigo 17, da Resolução n° 23.608/2019, constatei que é possível vincular a

f a l s a  p r o p a g a n d a  d e  e v e n t o  à  p o s t a g e m  d o  u s u á r i o  d e  U R L  

https://www.facebook.com/thulus.prasetiyo, daí porque não é hipótese de rejeição da inicial e, ao

menos em sede de cognição sumária, torna possível a concessão da medida de urgência a fim
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de possibilitar a identificação do usuário, ainda que, atualmente, a página não mais faça qualquer

menção ao evento ilícito divulgado.   

Como bem ponderado pela parte representante, ao menos em sede de cognição

sumária, haveria postagem, retirada atualmente da página do usuário de URL 

https://www.facebook.com/thulus.prasetiyo, que ofenderia direito à imagem e honra do candidato

ao falsear perfil e veicular informação falsa capaz de ocasionar prejuízo aos eleitores que se

inscrevem ao “Evento da Campanha Boulos”, mas, também, ao próprio candidato, que tem sua

imagem arranhada por notícia de evento que, se verdadeiro fosse, seria enquadrado como ilícito

eleitoral. 

Dessa maneira, determino ao FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA 

que, em 48 horas, forneça os IPs e as portas lógicas de acesso utilizadas para acessar o perfil de

URL https://www.facebook.com/thulus.prasetiyo entre as 6h e as 9h do dia 28 de setembro de

2020, bem como, se possuir, os dados pessoais completos (nome, data de nascimento,

endereço, CPF e demais dados) do criador e administrador do perfil no Facebook, sob pena de

incorrer em multa de R$ 5.000,00. 

Ressalto que a obrigação do provedor de aplicação de internet em fornecer os

dados da porta lógica está pacificado no Superior Tribunal de Justiça, que estabeleceu que

aludida obrigação decorre da interpretação teleológica do artigo 10, parágrafo 1°, da Lei n°

12.965/2014:  

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

INTERNET. PROVEDOR DE APLICAÇÃO. USUÁRIOS. IDENTIFICAÇÃO. ENDEREÇO IP.

PORTA LÓGICA DE ORIGEM. DEVER. GUARDA DOS DADOS. OBRIGAÇÃO. MARCO CIVIL

DA INTERNET. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. 1. Ação ajuizada em 15/06/2015. Recurso

especial interposto em 17/05/2018 e atribuído a este gabinete em 09/11/2018. 2. Ação de

obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela antecipada, na qual relata a recorrida que foi

surpreendida com a informação de que suas consultoras estariam recebendo e-mails com

comunicado falso acerca de descontos para pagamento de faturas devidas à empresa. 3. O

propósito recursal consiste em definir a obrigatoriedade de guarda e apresentação, por parte da

provedora de aplicação de internet, dos dados relacionados à porta lógica de origem associadas

aos endereços IPs. 4. Os endereços IPs são essenciais arquitetura da internet, que permite a

bilhões de pessoas e dispositivos se conectarem à rede, permitindo que trocas de volumes

gigantescos de dados sejam operadas com sucesso. 5. A versão 4 dos endereços IPs (IPv4)

esgotou sua capacidade e, atualmente, há a transição para a versão seguinte (IPv6). Nessa

transição, adotou-se o compartilhamento de IP, via porta lógica de origem, como solução

temporária. 6. Apenas com as informações dos provedores de conexão e de aplicação quanto à

porta lógica de origem é possível resolver a questão da identidade de usuários na internet, que

estejam utilizam um compartilhamento da versão 4 do IP. 7. O Marco Civil da Internet dispõe

sobre a guarda e fornecimento de dados de conexão e de acesso à aplicação em observância

aos direitos de intimidade e privacidade. Documento: 1844596 - Inteiro Teor do Acórdão - Site

certificado - DJe: 08/11/2019 Página 1 de 7 Superior Tribunal de Justiça 8. Pelo cotejamento dos

diversos dispositivos do Marco Civil da Internet mencionados acima, em especial o art. 10, caput

e § 1º, percebe-se que é inegável a existência do dever de guarda e fornecimento das
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informações relacionadas à porta lógica de origem. 9. Apenas com a porta lógica de origem é

possível fazer restabelecer a univocidade dos números IP na internet e, assim, é dado essencial

para o correto funcionamento da rede e de seus agentes operando sobre ela. Portanto, sua

guarda é fundamental para a preservação de possíveis interesses legítimos a serem protegidos

em lides judiciais ou em investigações criminais. 10. Recurso especial não provido”. (REsp.

1777769 / SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, T3 - TERCEIRA TURMA, 08/11/2019). 

E, ainda, no mesmo sentido: REsp 1784156 / SP, Relator Ministro MARCO

AURÉLIO BELLIZZE, T3 - TERCEIRA TURMA, DJe 21/11/2019. 

A presente decisão servirá como mandado para que o FACEBOOK cumpra a ordem

que lhe foi dirigida, providenciando a Serventia com o necessário para a intimação por qualquer

meio a fim de dar celeridade ao cumprimento da presente. 

Com a vinda das informações que serão fornecidas pelo FACEBOOK, diga a parte

representante em 24 horas, com emenda à inicial, para correta identificação da parte

representada criador do conteúdo ilícito para que esta, em quarenta e oito horas, apresente

defesa, nos termos do artigo 96, parágrafo 5°, da Lei n° 9.504/97. 

Intimem-se. 

  
São Paulo, 2020-09-29.

 
Renato de Abreu Perire

Juiz Eleitoral
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