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JUSTIÇA ELEITORAL 
 345ª ZONA ELEITORAL DE VINHEDO SP 

  
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600599-89.2020.6.26.0345 / 345ª ZONA ELEITORAL DE VINHEDO SP 
REPRESENTANTE: COLIGAÇÃO EU AMO VINHEDO (PTB/MDB/PP) 
Advogados do(a) REPRESENTANTE: VINICIUS BECK GOULART - SP163958, THAIS BERNARDES DA SILVA -
SP434120, TALYTA MENEZES SIQUEIRA CAMPOS - SP418253, ROBERTO LUCIO VIEIRA JUNIOR - SP244233,
RICARDO APARECIDO GROSSO - SP306533, PEDRO SCUDELLARI FILHO - SP194574, MAYARA CARLOS
MARIA NETO - SP422803, MAYARA BRASCA BARONI - SP364254, MAYARA ALMEIDA RAMALHO - SP410374,
MARINA FELIZATO MONTEIRO - SP411815, MARCELO PELEGRINI BARBOSA - SP199877, LIVIA GUIMARAES
ZERAIK CARDOSO - SP402721, LARA GALERA RODRIGUES - SP414192, JULIA MONTEIRO CAPOVILLA -
SP424536, FILIPE PRIOR - SP348025, CARLA RENATA PEREIRA GARIANI - SP319206, CAIO HENRIQUE DE
OLIVEIRA PIERRE - SP400401, ANA CAROLINA DELFINO BORTOLOTTO - SP318499 
REPRESENTADO: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, NICHOLAS GRAHAN DE JESUS,
ARMANDO VICENTE JUNIOR, ELEICAO 2020 SANDRO RICARDO SALTORI VEREADOR, ELEICAO 2020
GERALDO CANGUSSU ALVES JUNIOR VEREADOR, ELEICAO 2020 VALDECIR SOUZA DOS SANTOS
VEREADOR, DAVI FRANCO DE GODOY, ELEICAO 2020 MARCELO BUENO DOMINGOS DA SILVA VEREADOR,
FERNANDO MARCELO BARBIZAN, MAURO BENITEZ MARQUEZ, DIEGO DA SILVA SANTOS 
Advogados do(a) REPRESENTADO: SILVIA MARIA CASACA LIMA - SP307184, RODRIGO MIRANDA MELO DA
CUNHA - SP266298, PRISCILA PEREIRA SANTOS - SP310634, PRISCILA ANDRADE - SP316907, NATALIA
TEIXEIRA MENDES - SP317372, JESSICA LONGHI - SP346704, JANAINA CASTRO FELIX NUNES - SP148263,
DIEGO COSTA SPINOLA - SP296727, CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436, CARINA BABETO - SP207391 
Advogados do(a) REPRESENTADO: LUIZ RAMOS DA SILVA - SP1617530-A, GLEISON LOPES AREDES -
SP239878 
Advogados do(a) REPRESENTADO: GLEISON LOPES AREDES - SP239878, LUIZ RAMOS DA SILVA -
SP1617530-A 
  
  
  
 
 
 

SENTENÇA
 
 

Vistos.

 
Trata-se de representação por meio da qual se alega que os representados estão a compartilhar
e a divulgar pesquisa eleitoral não registrada e fraudulenta. Pleiteia liminar para suspender a
divulgação de aludida pesquisa, bem como a suspensão do compartilhamento da famigerada
pesquisa no aplicativo Whatsapp cumulada com obrigação de fazer consistente na
impossibilidade de novos compartilhamentos. Juntou documentos. 
 
Pela petição ID 20362665, a representante trouxe notícia de que a própria emissora televisa da
região informou não ter contratado a pesquisa. 
Deferida a liminar pleiteada (ID 20883247).
O Facebook informou o cumprimento da liminar ao apresentar informações para possível
identificação dos titulares dos perfis mencionados na inicial, bem como alegou sua ilegitimidade
quanto à decisão direcionada ao Whatsapp por serem pessoas jurídicas distintas, indicando esta
para in tegrar  o  po lo  pass ivo e que receber ia  c i tação por  in termédio do e-
mail waeleitoral2020@mattosfilho.com.br. (ID 22745425 e ) e apresentou defesa (ID 24340485). 
O WhatsApp pleiteou seu ingresso como assistente litisconsorcial do Facebook. No mais, alegou
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que não possui acesso ao conteúdo das mensagens trocadas por seus usuários e que as
mensagens eletrônicas enviadas consensualmente por pessoa natural, de forma privada ou em
grupos restritos de participantes, não se submetem às restrições normativas referentes à
propaganda eleitoral (ID 23913821). 
Os demais representados (NICHOLAS GRAHAN DE JESUS, ARMANDO VICENTE JUNIOR, SANDRO
RICARDO SALTORI, GERALDO CANGUSSU ALVES JUNIOR, VALDECIR SOUZA DOS SANTOS, DAVI FRANCO DE
GODOY, MARCELO BUENO DOMINGOS DA SILVA, FERNANDO MARCELO BARBIZAN, MAURO BENITEZ

MARQUEZ, DIEGO DA SILVA SANTOS e RICARDO VALENTIN DE OLIVEIRA) apresentaram defesa conforme
ID 23878310. Inicialmente, informaram o cumprimento da liminar. Disseram que os prints de
supostas conversas de Whatsapp não bastam para provar a infração, que o objeto da divulgação
não se qualifica como pesquisa eleitoral, que a existência dos links do FACEBOOK não foi
provada e que as mensagens instantâneas na forma do aplicativo Whatsapp têm caráter privado,
não tendo capacidade e capilaridade para influenciar o eleitor.
Manifestação do representante, oportunidade em que pleiteou ofícios para identificação de alguns
dos representados (ID 24957370).
MPE postulou a  parcial procedência dos pedidos (ID 25179771).
Éo relatório.
Fundamento. 
De início, saliento ser absolutamente desnecessária a providência solicitada pelo representante
por intermédio do ID 24957370, uma vez que todos os representados pessoas físicas já estão
identificados nos autos, consoante defesa apresentada alhures.
No mais, tendo em vista a solicitação do Whatsapp e a manifestação do Facebook, bem como
considerando-se as peculiaridades do procedimento sumário eleitoral, nos termos dos artigos 338
e 339 do CPC, determino a substituição do representado Facebook pelo Whatsapp quanto aos
pedidos para remoção do conteúdo e impedimento de compartilhamento em aludido aplicativo.
Permanece a legitimidade do Facebook quanto ao mais.
Ainda em relação ao Facebook e ao Whatsapp, verifico que ambas as pessoas jurídicas
cumpriram, naquilo que lhes cabia e era possível fática e legalmente (explicitaram as razões
pelas quais não guardam os conteúdos das postagens), a determinação judicial, razão pela qual
não lhes será aplicada qualquer multa.
Lado outro, o pedido é procedente em face dos representados pessoas físicas. 
Em que pese as alegações trazidas na peça defensiva, ocorre que tais representados não agiram
com cautela que a hipótese dos autos requer, ainda mais no presente contexto em que há
disseminação das famigeradas fake news. Em casos tais, antes de postarem conteúdo em seus
perfis ou compartilharem imagens, vídeos e dados, devem verificar sobre a autenticidade e a
licitude, a fim de evitar que eventuais condutas praticadas sejam consideradas ilícitas e, por
conseguinte, punidas nos termos da legislação aplicável.
Na espécie, não tendo aludidos representados  negado que postaram e/ou compartilharam pelo
aplicativo Whatsapp pesquisa eleitoral não registrada (aludidos demandados não impugnaram
especificamente que realmente postaram e compartilharam mencionada pesquisa), eles
infringiram a Lei 9504/97, razão pela qual devem ser condenados ao pagamento da multa.
Nem se alegue que os prints juntados pela representante não poderiam ser admitidos como
prova. Ora, além de inexistir vedação, mencionado meio de prova é lícito e admitido pela
legislação processual, aplicada subsidiariamente aos procedimentos eleitorais. As teses
levantadas pelos representados sobre eventuais manipulações não restaram minimamente
demonstradas, não tendo eles se desincumbido de seu ônus probatório.
Lado outro, os acusados também não demonstraram que o compartilhamento da pesquisa
eleitoral não registrada ocorreu em âmbito privado diminuto, restrito a poucos membros de um
mesmo grupo. Na verdade, nos autos há apenas o recorte parcial dos fatos, pois impossível ao
representante juntar dados de todos os que obtiveram acesso ao compartilhamento da pesquisa
levada a efeito pelos representados. Deve-se concluir, portanto, que o alcance foi muito maior do
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que aquele indicado na defesa. Sintomática nesse aspecto a manifestação da Rede EPTV,
afiliada da Rede Globo, ao informar que a pesquisa não havia sido por ela contratada, pois a
repercussão da divulgação da famigerada pesquisa alcançou tantas pessoas que a emissora
televisiva da região teve de se posicionar e esclarecer não ter vínculo algum com os dados
divulgados. Se, como alegam os representados, a circulação foi diminuta, certamente aludida
emissora de TV não teria de esclarecer os fatos ao vivo.
Por fim, ao contrário do que sustentado, evidentemente o conteúdo compartilhado pelos
representados caracteriza pesquisa eleitoral. Veja-se que há indicação dos candidatos e os
supostos percentuais de intenção de voto. Outros dados normalmente são obtidos apenas no site
do TSE quando do registro da pesquisa. Obviamente não há que se cogitar de verificar a
metodologia e quantitativo de pessoas ouvidas, inclusive com esclarecimento de faixas etárias,
sexo, local de moradia, uma vez que a pesquisa é, acima de tudo, fraudulenta. 
Saliente-se, por oportuno, que a correção do equívoco não descaracteriza a infração, mas será
levada em consideração para fins de fixação da penalidade.
Caracterizada a prática ilícita pelos representados pessoas físicas, passa-se à análise da
respectiva sanção.

Tendo em vista que a conduta dos representados violou o quanto disposto no artigo 33 da Lei
9.504/97, uma vez que divulgaram dados de pesquisa eleitoral inexistente e, por consequência,

não registrada na Justiça Eleitoral, entendo necessária a aplicação da multa prevista no artigo 33,
§3°, da Lei 9.504/97, cujo valor está devidamente atualizado pela Resolução TSE n°23.600/19,

artigo 17, em seu patamar mínimo, qual seja, R$ 53.205,00.
A fixação é no patamar mínimo, pois os representados, antes de qualquer comunicação judicial

ou logo após sua intimação, retiraram o conteúdo proibido e deixaram de compartilhá-lo.
Nesse sentido:

 
Recurso. Representação. Procedência. Divulgação de pesquisa. Inobservância

do art. 33 da Lei nº 9.504/97. Cominação de multa. Não provimento. Preliminar de
ausência de interesse em recorrer. Não tendo um dos recorrentes integrado o

polo passivo nem sofrido qualquer condenação, forçoso reconhecer sua ausência
de interesse em recorrer. Mérito. Nega-se provimento a recurso, mantendo-se

decisão que condenou os recorrentes ao pagamento da multa prevista no art. 33,
§ 3º da Lei das Eleicoes, haja vista a divulgação de pesquisa eleitoral sem

registro prévio.339.50433§ 3ºLei das Eleicoes
 

(13021 BA , Relator: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE, Data de Julgamento:
27/01/2010, Data de Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, Data

02/02/2010)
 

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2012. PESQUISA ELEITORAL.
DIVULGAÇÃO IRREGULAR. AUSENCIA DE REGISTRO NA JUSTIÇA

ELEITORAL. DESCUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA
NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.1. Publicação de matéria

divulgando preferência política dos eleitores, que embora não tenha divulgado
expressamente os índices das pesquisas ali mencionadas, houve divulgação de

índices de preferência a determinado candidato.2. Ausência de registro da
pesquisa junto à Justiça Eleitoral, conforme dispõe os artigos 1º e 18, caput, da

Resolução TSE nº 23.364/2011, sujeita os responsáveis ao pagamento de
multa.3. Recurso conhecido e desprovido.

 
(990 ES , Relator: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento:

25/07/2012, Data de Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
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25/07/2012)
 

Em arremate, caberá ao titular da ação penal, se o caso, requisitar sponte sua a instauração de
inquérito policial para apurar a prática do delito previsto no artigo 33, §4°, da Lei 9.504/97.

DECIDO.
Por todo o exposto, JULGO:

1) IMPROCEDENTE os pedidos em face de Facebook e do Whatsapp;
2) PROCEDENTE o pedido da presente representação em face dos representados NICHOLAS
GRAHAN DE JESUS, ARMANDO VICENTE JUNIOR, SANDRO RICARDO SALTORI, GERALDO CANGUSSU ALVES
JUNIOR, VALDECIR SOUZA DOS SANTOS, DAVI FRANCO DE GODOY, MARCELO BUENO DOMINGOS DA SILVA,

FERNANDO MARCELO BARBIZAN, MAURO BENITEZ MARQUEZ, DIEGO DA SILVA SANTOS e RICARDO

VALENTIN DE OLIVEIRA para lhes aplicar, para cada um, multa de R$ 53.205,00, a ser recolhida
na forma da lei.

Ratifico parcialmente a decisão de ID 20883247 para o fim de impor aos representados
pessoas físicas a obrigação de não compartilharem a famigerada pesquisa eleitoral não

registrada, sob pena de multa de R$ 1.000,00 para cada compartilhamento.
PRIC.
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