
11/11/2020

Número: 0600336-19.2020.6.26.0002 
 

Classe: REPRESENTAÇÃO 

 Órgão julgador: 002ª ZONA ELEITORAL DE SÃO PAULO SP 

 Última distribuição : 11/11/2020 

 Valor da causa: R$ 0,00 

 Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia  Sabidamente Falsa 

 Objeto do processo: especialista  na  disseminação  de Fake  News, "jornalista"  AFIRMA  QUE  O
REPRESENTANTE  LAVOU  DINHEIRO, PRATICANDO O CRIME TIPIFICADO NO ART. 1º DA LEI Nº
9.613/1998, por meio da contratação de empresa falsa, que afirma inexistir.Imputa-lhe, ainda, a
prática do crime de FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL, PREVISTO NO ART. 350 DO CÓDIGO
ELEITORAL 

 Segredo de justiça? NÃO 

 Justiça gratuita? NÃO 

 Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
 

Justiça Eleitoral
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes Procurador/Terceiro vinculado

Pra Virar o Jogo 21-PCB / 50-PSOL / 80-UP

(REPRESENTANTE)

FRANCISCO OCTAVIO DE ALMEIDA PRADO FILHO

(ADVOGADO)

LAIS ROSA BERTAGNOLI LODUCA (ADVOGADO)

ELEICAO 2020 GUILHERME CASTRO BOULOS PREFEITO

(REPRESENTANTE)

LAIS ROSA BERTAGNOLI LODUCA (ADVOGADO)

OSWALDO EUSTAQUIO FILHO (REPRESENTADO)

GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. (REPRESENTADO)

PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DE SAO PAULO

(FISCAL DA LEI)

Documentos

Id. Data da
Assinatura

Documento Tipo

38957
262

11/11/2020 14:31 Petição Inicial Petição Inicial

38957
263

11/11/2020 14:31 Inicial - FINAL Petição Inicial Anexa

38957
264

11/11/2020 14:31 Degravação Documentos anexos a inicial

38957
265

11/11/2020 14:31 Vídeo Reportagem Documentos anexos a inicial

38959
489

11/11/2020 14:52 Certidão Certidão

38959
491

11/11/2020 14:52 COLIGAÇÃO PRA VIRAR O JOGO Outros documentos

38959
500

11/11/2020 14:54 Certidão Certidão

38962
659

11/11/2020 18:30 Decisão Decisão



 

Documento anexo.

Num. 38957262 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: LAIS ROSA BERTAGNOLI LODUCA - 11/11/2020 14:31:09
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111114310988700000036865650
Número do documento: 20111114310988700000036865650



 

 

 
 
 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DA 2ª ZONA ELEITORAL DE SÃO PAULO/SP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URGENTE 

Pedido Liminar 

 

 COLIGAÇÃO “PRA VIRAR O JOGO” (PSOL, PCB E UP) e GUILHERME CASTRO BOULOS, seu 

candidato a Prefeito no Município de São Paulo, por seus advogados (procurações 

arquivadas), vêm, à presença de V. Exa., apresentar, com fundamento no artigo 96 da lei 

9.504/97 e nos arts. 17 e seguintes da Resolução TSE nº 23.608/19, REPRESENTAÇÃO 

ELEITORAL COM PEDIDO LIMINAR, em face de OSVALDO EUSTÁQUIO FILHO, brasileiro, 

casado, jornalista, portador da cédula de identidade n. 65017458, expedida pela SSP/PR, 

inscrito no CPF/MF sob o n. 024.572.289-05, com domicílio à Rua Delegado Miguel 

Zacarias n. 6200, Boa Vista, Curitiba/PR, CEP 82.650-090, e de GOOGLE BRASIL 

INTERNET, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o 06.990.590/0001-

23, com sede na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, andares 17º a 20º, Torre Sul; andar 

2º, Torre Norte; andares 18º a 20º, Torre Norte, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 04.538-
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133, e-mail juridicobrasil@google.com, o que fazem pelas razões de fato e de direito 

adiante expendidas. 

 Trata-se de representação contra vídeo mentiroso, produzido e veiculado pelo 

representado, conhecido especialista na disseminação de Fake News, que veicula 

gravíssimas e infundadas acusações contra a campanha dos peticionários, tudo isso às 

vésperas da eleição. 

 

1. DOS FATOS 

1.1. DAS MENTIRAS DO VÍDEO DIVULGADO ÀS VÉSPERAS DAS ELEIÇÕES COM PATENTE 

PROPÓSITO DE DIFAMAR O CANDIDATO REPRESENTANTE 

O representante GUILHERME CASTRO BOULOS é candidato a Prefeito no Município de 

São Paulo pela representante COLIGAÇÃO “PRA VIRAR O JOGO” (PSOL, PCB E UP).  

Desde o dia 26 de setembro vêm, assim, regularmente, realizando campanha pelo 

município para promover sua candidatura. Sempre prezou pela boa-fé na condução de 

sua campanha, cuidando pela observação da legislação vigente. 

Procedem à anotação de recursos e despesas no SPCE, observando todas as 

determinações da Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições), do Código Eleitoral (Lei nº 

4.737/1965) e da Res. TSE nº 23.607/2019, que regulamentou a prestação de contas 

para as Eleições de 2020.  

Qual não foi a surpresa, assim, quando se depararam com a existência de vídeo 

no canal de YouTube do representado Oswaldo Eustáquio, intitulado “O laranjal de 

Boulos: PSOL utiliza empresas fantasmas para lavar dinheiro na corrida eleitoral 

em SP”.  

O vídeo faz imputações GRAVÍSSIMAS ao representante Guilherme Boulos, 

que nunca sequer foi investigado pelas práticas delituosas mencionadas. 

O “jornalista” AFIRMA QUE O REPRESENTANTE LAVOU DINHEIRO, 

PRATICANDO O CRIME TIPIFICADO NO ART. 1º DA LEI Nº 9.613/1998, por meio da 

contratação de empresa falsa, que afirma inexistir. Imputa-lhe, ainda, a prática do 
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crime de FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL, PREVISTO NO ART. 350 DO CÓDIGO 

ELEITORAL.  

Para tanto, afirma que duas das empresas contratada pela campanha de Boulos 

não existem, e que o dinheiro a elas destinado – alegadamente oriundo de recursos 

públicos -, teria sido apropriado pelo representante.  

Falseia uma reportagem jornalística. Conversa com moradores, disseminando, 

também aos residentes, mentiras e falsas acusações a respeito de Guilherme 

Boulos, com clara afronta à legislação eleitoral.  

 O representado afirma, em diversas ocasiões, no vídeo, que está diante de “UM 

CRIME EM CURSO”, como aos 2´35´´: 

(2´35´´) “ESTAMOS EM UM CRIME EM CURSO. Porque está no 

Divulga Contas, o site oficial do TSE, que o candidato Boulos 

contratou a empresa que deveria estar nessa casa por 28 mil 

reais, pra não fazer nada e pra estar num lugar teoricamente 

fantasma.” 

Em outro trecho, o representado afirma: 

(5´09´´) "A empresa "Kyrion Consultoria e Comunicação" foi a que mais 

recebeu dinheiro da campanha de Boulos, ao todo foram pagos meio 

milhão de reais para os donos dessa empresa que foi aberta em Maio de 

2020, sim, Maio, mês cinco, para LAVAR dinheiro para a campanha 

comunista." 

O vídeo, como se verifica pelos trechos degravados, apresentados em anexo, é 

integralmente dedicado à propagação de mentiras sobre o representante. Pode ser 

acessado por meio da URL: https://www.youtube.com/watch?v=P1j-

31JifbM&ab_channel=OswaldoEust%C3%A1quio. 

Foi publicado estrategicamente, justamente no momento em que Guilherme 

Boulos participava de debate eleitoral pela Folha/UOL. Quiçá não por acaso, no instante 

em que o também candidato à Prefeitura, CELSO RUSSOMANNO, mencionou o fato, que NÃO 

Num. 38957263 - Pág. 3Assinado eletronicamente por: LAIS ROSA BERTAGNOLI LODUCA - 11/11/2020 14:31:10
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111114311003900000036869051
Número do documento: 20111114311003900000036869051



 

 
 
 

 

FOI NOTICIADO POR NENHUM VEÍCULO DE MÍDIA PROFISSIONAL, como bem apontado 

pela jornalista Vera Magalhães em sua conta no Twitter: 

. 

URL: https://twitter.com/veramagalhaes/status/1326525907121688576 

 

1.2. CONTRATAÇÕES REGULARES 

Embora seja desnecessário para comprovar a flagrante ilegalidade do vídeo 

impugnado, esclarecem os peticionários que a empresa de CNPJ nº 15.512.603/0001-40, 

de nome fantasia “Filmes de Vagabundo” foi regularmente contratada pela campanha do 

representante, e vem realizando, normalmente, os serviços que foram objeto do 

contrato.   

Há inúmeras amostras, na internet, de material produzido pela empresa para a 

campanha, como o seguinte vídeo: 
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https://www.youtube.com/watch?v=wNl-cRkOU-o&ab_channel=LuizaErundina 

A contratação – como todas as que foram feitas pela campanha - ocorreu 

regularmente, com toda a transparência que se exige numa prestação de contas 

eleitoral. Houve anotação da despesa no SPCE nos termos em que determina o art. 36, 

§1º da Res. TSE nº 23.607/2019 – até por isso, o representado pode identificá-la. 

A empresa existe desde 2012 e sempre funcionou regularmente. Possui página no 

Vimeo: 

 

URL: https://vimeo.com/filmesdevagabundo 
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Foi responsável, em 2017, pela produção de filme premiado no Festival de 

Cinema de Gramado e selecionado para exibição internacionalmente no 20º Festival 

Internacional de Cine de Punta Del Leste. 

 Também absolutamente regular a contratação da KYRION CONSULTORIA E ANÁLISE EM 

COMUNICAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS LTDA., CNPJ/MF 37.083.203/0001-07, para os serviços 

de consultoria em planejamento estratégico e inteligência em comunicação, consultoria 

em análise de pesquisas, bem como a elaboração e entrega de relatório de 

monitoramento e performance em ambientes digitais. 

 Tudo absolutamente regular e devidamente declarado. 

 

1.3. O REPRESENTADO OSWALDO EUSTÁQUIO 

O representado é figura carimbada no mundo da política. É conhecido por 

trabalhar com a “destruição de reputações” por encomenda, como noticiado pelo 

jornal The Intercept: 

 

DIFAMAÇÃO SOB ENCOMENDA 

Jornalista preso pelo STF também é suspeito de 

vender ataques contra empresas que disputam 

contratos públicos milionários 

 

O jornalista, ativista e militante bolsonarista Oswaldo 

Eustáquio Filho é acusado na justiça de publicar 

reportagens mentirosas para atacar a reputação de ao 

menos duas empresas que disputam licitações públicas. 

Os textos acusam as firmas de serem “laranjas” de uma 

das maiores companhias do mercado financeiro brasileiro 
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e de participarem de fraudes. A suspeita é de que 

Eustáquio agiu em favor de uma concorrente dessas 

empresas, a Infosolo, que disputa um mercado de pelo 

menos R$ 100 milhões ao ano.1 

 

Já foi preso em razão da disseminação de “Fake News”, por determinação do 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no Inquérito nº 4828: 

Alexandre de Moraes prorroga prisão de 

jornalista por mais cinco dias 

Ministro também entendeu que prisão não será renovada após 

esse prazo 

Publicado em 30/06/2020 - 17:26 Por André Richter - Repórter da Agência Brasil - Brasília 

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes 

decidiu hoje (30) prorrogar por mais cinco dias a prisão temporária do 

jornalista Oswaldo Eustáquio, investigado no inquérito aberto para 

apurar atos antidemocráticos. Moraes atendeu ao pedido de 

prorrogação feito pela Procuradoria-Geral da República (PGR) e a Polícia 

Federal (PF).  

No decisão, o ministro também entendeu que prisão do jornalista não 

será renovada e que ele deverá ser solto após o fim do prazo. Segundo 

Moraes, a manutenção temporária da custódia foi necessária para não 

prejudicar as investigações.  

“A pertinência da medida, imprescindível para que a autoridade policial 

avance na análise do material apreendido e na elucidação das infrações 

 

1  Fonte: https://theintercept.com/2020/07/20/fake-news-oswaldo-eustaquio-damares-sandra-terena-
infosolo/ 
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penais atribuídas à associação criminosa em toda a sua extensão”, 

decidiu o ministro. 2 

Segundo a investigação, que corre em sigilo, há, naqueles autos, indícios de que 

o “blogueiro” participa de “fatos que estão sob apuração e guardam relação com 

atos de potencial lesivo considerável”.  

As condutas praticadas pelo representado, assim, são gravíssimas e 

recorrentes.  

 São patentemente irregulares e passíveis de punição criminal, razão pela qual, ao 

fim da presente, os representantes protestam também pela remessa de ofício ao 

Ministério Público relatando os fatos apurados.   

 

2. DO DIREITO 

2.1. DA IRREGULARIDADE DA VEICULAÇÃO DAS ACUSAÇÕES FALSAS COM CLARO PROPÓSITO DE 

PREJUDICAR A IMAGEM DO REPRESENTANTE ÀS VÉSPERAS DAS ELEIÇÕES – ART. 243, IX E 

§1º DO CÓDIGO ELEITORAL, ART. 57-D, §3º DA LEI Nº 9.504/97 E ARTS. 27, §1º E 30, 

§2º DA RES. TSE Nº 23.610/2019  

A volatilidade da informação na era da pós-verdade, aliada aos sofisticados 

algoritmos desenvolvidos pelos provedores de internet, provoca severos riscos à 

democracia. E a Justiça Eleitoral brasileira vem, desde 2016, empreendendo esforços 

para tentar mitigá-los, firmando compromisso pelo combate à desinformação.  

Além dos esforços empreendidos internamente, a comunicação com o Legislativo 

tem rendido frutos. Inúmeros dispositivos foram introduzidos pela minirreforma de 

2017 (Lei nº 13.488/2017) no Código Eleitoral e na Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições).  

 

2  Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br/justica/noticia/2020-06/alexandre-de-moraes-prorroga-
prisao-de-jornalista-por-mais-cinco-dias 
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Em 2017, houve a inclusão de expressa previsão de vedação à propaganda 

realizada com intenção de falsear identidade (art. 57-B, §2º da Lei nº 9.504/97), pela Lei 

nº 13.488/2017.  

Em 2019, houve a tipificação do delito de “denunciação caluniosa eleitoral”, tipo 

penal instituído no art. 326-A do Código Eleitoral (Lei nº 4.737/65) pela Lei nº 

13.834/2019. 

O art. 57-D da Lei nº 9.504/97 resguarda a livre manifestação do pensamento, em 

âmbito eleitoral, mas veda o anonimato e a divulgação de agressões e ataques a 

candidatos em sítios da internet.  

O art. 243 do Código Eleitoral, igualmente, prevê expressamente que: 

“ Art. 243. Não será tolerada propaganda: 

(...) IX - que caluniar, difamar ou injuriar quaisquer pessoas, bem como 

órgãos ou entidades que exerçam autoridade pública. 

§ 1º O ofendido por calúnia, difamação ou injúria, sem prejuízo e 

independentemente da ação penal competente, poderá demandar, no 

Juízo Civil a reparação do dano moral respondendo por êste o ofensor e, 

solidariamente, o partido político dêste, quando responsável por ação ou 

omissão a quem que favorecido pelo crime, haja de qualquer modo 

contribuído para êle. 

§ 2º No que couber aplicar-se-ão na reparação do dano moral, referido no 

parágrafo anterior, os artigos. 81 a 88 da Lei nº 4.117, de 27 de agôsto de 1962.” 

Assegurando, como se vê, o direito à indenização civil por danos morais sofridos 

e resguardando a possibilidade de apuração dos fatos para fins de imputação penal – 

todas, providências que serão oportunamente adotadas.  

No presente caso, por todo o narrado, a violação ao dispositivo é inequívoca. 

Houve patente veiculação de conteúdo com acusações FALSAS a respeito do 

representante, com imputação de condutas criminais.  

Houve patente difamação da imagem de Guilherme Boulos e calúnia. O 

representado imputa-lhe, diretamente, a prática dos crimes de lavagem de 
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dinheiro (tipo previsto no art. 1º da Lei nº 9.613/1998) e de falsidade ideológica 

eleitoral (art. 350 do Código Eleitoral) 

Houve, assim, patente violação ao 57-D §3º da Lei nº 9.504/97 (art. 30, §2º da 

Res. TSE nº 23.610/2019) e ao art. 27, §1º da Res. TSE Nº 23.610/2019, que reconhecem 

a irregularidade de mensagens que ofendam a imagem de candidatos e divulguem fatos 

sabidamente inverídicos.  

Igualmente patente a violação do art. 243 do Código Eleitoral, que preconiza que 

não será tolerada propaganda que caluniar ou difamar candidato (justamente o que 

ocorreu no caso concreto).  

A gravidade da conduta, aliás, é evidente.  

No presente caso, o que houve não foi mera divulgação de mensagens 

caluniosas e difamatórias, mas verdadeira divulgação de vídeo com roupagem 

jornalística em que é imputada ao representante a prática de crime pelo qual 

NUNCA foi investigado.  

A conduta acarretou severos danos à imagem dos representantes e pode 

configurar crimes outros, como os de divulgação de informações inverídicas (art. 

323 do CE), calúnia (art. 324 do CE) e difamação (art. 325 do CE) a serem 

averiguados pelo Ministério Público, órgão competente. 

Isso além do fato de que a publicação poderia acarretar a instauração de 

processos para averiguação das condutas em face destes peticionários.  

 

2.2. DA PREMÊNCIA DE APURAÇÃO DAS CONDUTAS PARA FINS DE IMPUTAÇÃO PENAL – ARTS. 

323, 324 E 325 DO CE  

Os arts. 323, 324 e 325 tipificam os delitos contra a honra em âmbito eleitoral. 

Tratam os artigos dos crimes de divulgação de informação sabidamente inverídica, 

difamação e calúnia, realizados com propósito eleitoral.  
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No caso, o vídeo mencionado constitui prova contundente da prática dos 

delitos. Há, no mais, claro propósito eleitoral, de denegrir a imagem do 

representante, que já aparece como segundo colocado nas pesquisas realizadas.  

 Não cabe aos representantes, é certo, apurar a ilicitude das condutas para a 

adoção de eventuais outras providências, como a instauração de investigação para 

apuração dos crimes descritos ou o ajuizamento de ação penal. Tais providências, no 

direito eleitoral – regido por ações penais públicas incondicionadas -, são exclusivas do 

Ministério Público Eleitoral. 

Por esta razão, os representantes requerem, adicionalmente, ao final desta, a 

expedição de ofício ao Ministério Público Eleitoral para apuração das condutas 

descritas.  

 

3. DA PREMÊNCIA DE IMEDIATA SUSPENSÃO DO VÍDEO IMPUGNADO – ART. 300 DO CPC 

A irregularidade das condutas narradas, por todo o exposto, é evidente.  

Houve inequívoca divulgação de material com informações inverídicas, calúnia e 

difamação a respeito da pessoa do representante Guilherme Boulos. 

No caso, vislumbram-se ambos os elementos necessários para a concessão da 

tutela de urgência genericamente prevista no art. 300 do CPC, para fins de determinar a 

imediata retirada da página do ar. 

A probabilidade do direito foi suficientemente demonstrada nos tópicos 

precedentes.  

O perigo do dano, para o candidato, decorre da proximidade do pleito eleitoral. O 

candidato teria sua imagem irremediavelmente prejudicada em razão da não suspensão 

do vídeo veiculado.  

Assim, é que se requer, liminarmente, a intimação de GOOGLE BRASIL INTERNET, 

com determinação de imediata suspensão/exclusão do vídeo publicado na URL 

https://www.youtube.com/watch?v=P1j-

31JifbM&ab_channel=OswaldoEust%C3%A1quio. 
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4. CONCLUSÃO 

Ante todo o exposto, requer-se: 

a) Liminarmente, sob pena de cominação de multa diária e da prática do crime 

do art. 347 do Código Eleitoral (desobediência), diante da inconteste prova de 

violação aos art. 243, IX e §1º do Código Eleitoral, art. 57-d, §3º da Lei nº 

9.504/97 e arts. 27, §1º e 30, §2º da Res. TSE nº 23.610/2019, e do perigo de 

dano, a concessão de tutela genérica de urgência do art. 300 do CPC para 

intimação do GOOGLE BRASIL INTERNET para que proceda à imediata 

suspensão do vídeo publicado na URL 

https://www.youtube.com/watch?v=P1j-

31JifbM&ab_channel=OswaldoEust%C3%A1quio do ar; 

 

b) No mérito, o reconhecimento da irregularidade das condutas narradas, 

por violação aos art. 243, IX e §1º do Código Eleitoral, art. 57-d, §3º da 

Lei nº 9.504/97 e arts. 27, §1º e 30, §2º da Res. TSE nº 23.610/2019, 

confirmando-se o juízo de irregularidade do vídeo e proibindo-se, em 

definitivo, sua veiculação, sob pena de multa diária e da prática do crime do 

art. 347 do Código Eleitoral (desobediência); 

 

c) A expedição de ofício, com a comunicação dos fatos descritos na 

presente ao MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, para fins de averiguação da 

prática de crimes de natureza eleitoral e eventuais crimes conexos. 

 Termos em que, pedem deferimento. 

 São Paulo, 11 de novembro de 2020. 

 

FRANCISCO OCTAVIO DE ALMEIDA PRADO Fº  LAÍS ROSA BERTAGNOLI LODUCA 

OAB/SP 184.098      OAB/SP 372.090 
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Tempo Áudio Imagem

00:10

Oswaldo Eustáquio: "Meus amigos, aqui 

é o jornalista Oswaldo Eustáquio, hoje 

em São Paulo para desmascarar mais 

um laranjal, mais um esquema de 

corrupção, dessa vez do Psolista, 

comunista e esquerdista Guilherme 

Boulos."

Oswaldo Eustáquio frente a 

portão com expressões 

gráficas pintadas.

02:35

Oswaldo Eustáquio: "ESTAMOS EM UM 

CRIME EM CURSO. Porque está no 

Divulga Contas, o site oficial do TSE, 

que o candidato Boulos contratou a 

empresa que deveria estar nessa casa 

por 28 mil reais, pra não fazer nada e 

pra estar num lugar teoricamente 

fantasma."

Oswaldo Eustáquio frente a 

construção residencial, 

acompanhado do morador.

03:07

Oswaldo Eustáquio: "Eu tô fazendo uma 

reportagem, que aqui do lado, em tese 

teria uma produtora chamada 

'Produtora Filmes Vagabundos'. Tá 

trabalhando pra campanha do 

Boulos e gastou 28 mil reais, que tá 

pagando com seu dinheiro inclusive, 

que é dinheiro público. 'Cê' chegou a 

ver nesse período de campanha pessoal 

trabalhando fazendo filme para o 

Boulos?"

Oswaldo Eustáquio 

dialogando com dono de 

estabelecimento da região.

05:09

Oswaldo Eustáquio: "A empresa 

"Kyrion Consultoria e Comunicação" 

foi a que mais recebeu dinheiro da 

campanha de Boulos, ao todo foram 

pagos meio milhão de reais para os 

donos dessa empresa que foi aberta 

em Maio de 2020, sim, Maio, mês cinco, 

para LAVAR dinheiro para a 

campanha comunista."

Oswaldo Eustáquio em 

estúdio.

06:59

Oswaldo Eustáquio: "Além da empresa 

de Filme de Vagabundos e Kyrion, a 

campanha de Boulos gastou ainda 

113.500 reais com a empresa Einstein 

de Tecnologia com sede no Rio de 

Janeiro para fazer testes e pesquisas, 

mesmo serviço que deveria ser 

prestado pela empresa fantasma que 

mostramos."

Oswaldo Eustáquio em 

estúdio.

07:18

Oswaldo Eustáquio: "O desvio de 

dinheiro público e a lavagem de 

dinheiro da campanha de Boulos é 

um crime iminente, desviando o 

sagrado dinheiro público."

Oswaldo Eustáquio em 

estúdio.

Degravação
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07:27

Oswaldo Eustáquio: "De fato, a empresa 
não funciona no local. O senhor Marcos 

Quintanilha nos recebeu com muito 

respeito, e disse que apenas emprestou 

o endereço fiscal para o seu amigo que 

estava morando no exterior, na Europa, 

quando abriu a empresa para o Laranjal 

de Boulos, e para o crime que está em 

curso."

Oswaldo Eustáquio em 

estúdio.

07:46

Oswaldo Eustáquio: "Sem dúvidas, o 

Laranjal de Boulos é o maior 

escândalo das eleições 2020 em São 

Paulo. A reportagem entrou em contato 

com a campanha de Boulos, mas até o 

fechamento da matéria não obtivemos 

retorno."

Oswaldo Eustáquio em 

estúdio.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO 
JUÍZO DA 002ª ZONA ELEITORAL DE SÃO PAULO SP 

 
 
PROCESSO nº 0600336-19.2020.6.26.0002 
CLASSE PROCESSUAL: REPRESENTAÇÃO (11541) 
REPRESENTANTE: PRA VIRAR O JOGO 21-PCB / 50-PSOL / 80-UP, ELEICAO 2020 GUILHERME CASTRO
BOULOS PREFEITO  
Advogado do(a) REPRESENTANTE: LAIS ROSA BERTAGNOLI LODUCA - SP372090 
Advogado do(a) REPRESENTANTE: LAIS ROSA BERTAGNOLI LODUCA - SP372090  
REPRESENTADO: OSWALDO EUSTAQUIO FILHO, GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.  
  
 

 
CERTIDÃO DE JUNTADA 

 
 
 
Certifico e dou fé que, nesta data, juntei ao presente processo procuração do representante
arquivada em cartório.
 
 
São Paulo, 11 de novembro de 2020. 
 

PRISCILA MEIRA DE VASCONCELOS SPINELLI
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PROCESSO nº 0600336-19.2020.6.26.0002 
CLASSE PROCESSUAL: REPRESENTAÇÃO (11541) 
REPRESENTANTE: PRA VIRAR O JOGO 21-PCB / 50-PSOL / 80-UP, ELEICAO 2020 GUILHERME CASTRO

BOULOS PREFEITO 
Advogados do(a) REPRESENTANTE: FRANCISCO OCTAVIO DE ALMEIDA PRADO FILHO - SP184098, LAIS ROSA

BERTAGNOLI LODUCA - SP372090 

Advogado do(a) REPRESENTANTE: LAIS ROSA BERTAGNOLI LODUCA - SP372090 
REPRESENTADO: OSWALDO EUSTAQUIO FILHO, GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. 
  
 

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO
 
 
Certifico e dou fé que, nesta data, procedi à inclusão do objeto, bem como revisei a autuação
deste processo e conferi o cadastro realizado no Sistema PJE pelo(s) advogado(s), conforme o(s)
respectivo(s) instrumento(s) procuratório(s) juntado(s), Id. 38959491.
 
Certifico, ainda, que procedi à distribuição manual deste processo ao MM. Juiz da Propaganda da
2ª Zona Eleitoral de São Paulo/Perdizes, Dr. Emílio Migliano Neto.
 
 
São Paulo, 11 de novembro de 2020.

 
PRISCILA MEIRA DE VASCONCELOS SPINELLI
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO 
JUÍZO DA 002ª ZONA ELEITORAL DE SÃO PAULO SP 

Rua Doutor Costa Júnior, 509 – Água Branca – 05002-000 
Tel: 3130 2702 – Email: ze002@tre-sp.jus.br

 
PROCESSO nº 0600336-19.2020.6.26.0002 
CLASSE PROCESSUAL: REPRESENTAÇÃO (11541) 

REPRESENTANTE: PRA VIRAR O JOGO 21-PCB / 50-PSOL / 80-UP, ELEICAO 2020 GUILHERME CASTRO

BOULOS PREFEITO 
Advogados do(a) REPRESENTANTE: FRANCISCO OCTAVIO DE ALMEIDA PRADO FILHO - SP184098, LAIS ROSA

BERTAGNOLI LODUCA - SP372090 

Advogado do(a) REPRESENTANTE: LAIS ROSA BERTAGNOLI LODUCA - SP372090

REPRESENTADO: OSWALDO EUSTAQUIO FILHO, GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.

 
 

DECISÃO 
Vistos. 
Cuida-se de representação eleitoral com pedido de l iminar ajuizada

pela COLIGAÇÃO “PRA VIRAR O JOGO” (PSOL, PCB E UP) e GUILHERME CASTRO
BOULOS, seu candidato a Prefeito no Município de São Paulo, em face do jornalista OSVALDO
EUSTÁQUIO FILHO, RG nº 65017458 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 024.572.289-05,
impugnado vídeo na plataforma do YouTube do ora representado Oswaldo Eustáquio, intitulado “
O laranjal de Boulos: PSOL utiliza empresas fantasmas para lavar dinheiro na corrida eleitoral em
SP”, por meio do qual são feitas imputações ao representante Guilherme Boulos, que nunca
sequer foi investigado pelas práticas delituosas mencionadas. O referido representado afirma que
o o ora representante lavou dinheiro praticando crime referido na Lei federal nº 9.613/1998, por
meio da contratação de empresa falsa, que afirma inexistir. Imputa-lhe, ainda, a prática do crime
de falsidade ideológica eleitoral, previsto no artigo 350 do Código Eleitoral, afirmando que duas
das empresas contratadas pela campanha do candidato Boulos não existem, e que o dinheiro a
elas destinado, oriundo de recursos públicos, teria sido apropriado pelo mencionado candidato;
além disso o representado falseia uma reportagem jornalística; conversa com moradores,
disseminando, também aos residentes, mentiras e falsas acusações a respeito de Guilherme
Boulos, com clara afronta à legislação eleitoral. O vídeo, como se verifica pelos trechos
degravados, apresentados com a inicial, é integralmente dedicado à propagação de mentiras
s o b r e  o  r e p r e s e n t a n t e ,  p o d e  s e r  a c e s s a d o  p o r  m e i o  d a  U R L :
https://www.youtube.com/watch?v=P1j31JifbM&ab_channel=OswaldoEust%C3%A1quio, e foi
publicado estrategicamente, justamente no momento em que Guilherme Boulos participava de
debate eleitoral pela Folha/UOL; e simultaneamente, no instante em que o também candidato à
Prefeitura, Celso Russomanno, mencionou o fato, que não foi noticiado por nenhum veículo de
mídia profissional, como bem apontado pela jornalista Vera Magalhães em sua conta no Twitter; o
ora representado é figura conhecida no mundo da política, por trabalhar com a “destruição de
reputações” por encomenda; já foi preso em razão da disseminação de “Fake News”, por
determinação do Supremo Tribunal Federal no Inquérito nº 4828. Sustentando o representante a
irregularidade da veiculação das acusações falsas com claro propósito de prejudicar a imagem do
candidato adversário às vésperas das eleições, em evidente infração aos disposto no artigo 243,
IX, e § 1º, do Código Eleitoral; art. 57-D, § 3º, da Lei nº 9.504/97; e artigos 27, § 1º, e, 30, § 2º, da
Resolução TSE Nº 23.610/2019; e a necessidade da apuração das condutas ora relatadas para
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fins de imputação penal previstas nos artigos 323, 324 e 325 do Código Eleitoral, requereu em
sede de liminar, sob pena de cominação de multa diária e da prática do crime do art. 347 do
Código Eleitoral (desobediência), diante da violação aos art. 243, IX e §1º do Código Eleitoral, art.
57-d, §3º da Lei nº 9.504/97 e arts. 27, §1º e 30, §2º da Res. TSE nº 23.610/2019, e do perigo de
dano, a concessão de tutela genérica de urgência do art. 300 do CPC, com a intimação do
GOOGLE BRASIL INTERNET para que proceda à imediata suspensão do vídeo publicado na
URL https://www.youtube.com/watch?v=P1j31JifbM&ab_channel=OswaldoEust%C3%A1quio do
ar. 

É o relatório do essencial. 
Sabido é que os profissionais de imprensa, a partir da liberdade de expressão

assegurado a todos cidadãos, sem exceções, pela vigente Constituição da República, gozam do
direito de expender críticas, mesmo que revestidas de acidez, jocosidade oi contundência. 

Pois, o interesse social que alicerça o direito de criticar sobrepõe-se aos receios,
desconfortos e suscetibilidades que possam revelar aqueles que se propõem a assumir um
mandato político no âmbito municipal, principalmente pelo fato de que é na cidade onde todos
convivem socialmente e trabalham. 

A circulação de opiniões e críticas revela-se essencial para a configuração de
um espaço de debate e, consequentemente, ao Estado Democrática de Direito. 

E, por mais ácidas que possam parecer àquele que figura como seu objetivo, as
críticas de caráter político estão compreendidas, prima facie, no campo da liberdade de
expressão, passando para o domínio da ilicitude quando inegavelmente violadoras da legislação
atinente à propaganda eleitoral.    

No caso dos autos, a inicial discorre sobre fatos considerados flagrantemente
delituosos, de modo a produzir matérias  jornalísticas consideradas caluniosas e difamatórias,
imputando ao candidato Guilherme Boulos as práticas de crimes, para na sequência
serem veiculadas na campanha do candidato adversário, Celso Russomanno, tudo a exigir a
pronta intervenção da Justiça Eleitoral. 

Os autos revelam sem sombra de dúvidas, numa cognição sumária nesta fase
processual, um estratagema altamente reprovável no atual momento em que passa nosso país. 

O cenário delineado pela matéria produzida pelo representado não encontra lastro
nem sequer em indícios, como demonstrado de forma contundente na sua inicial pelo ora
representante, sendo refutado pontualmente, permitindo-se, sem temor, de ser adjetivado de
sabidamente inverídico, extravasando o debate político-eleitoral. 

Presentes os requisitos legais para a concessão da almejada tutela de urgência
genericamente prevista no artigo 300 do CPC de 2015, para fins de determinar a imediata
retirada da página do ar. 

A probabilidade do direito foi suficientemente demonstrada pelo representante ao
discorrer sobre os fatos considerados ilegais praticados pelo representado. E, o perigo do dano,
para o candidato representante, decorre da proximidade do pleito eleitoral, pois sua imagem
irremediavelmente prejudicada em razão da não suspensão do vídeo veiculado.  

Posto isso, concede-se a medida liminar para, sob pena de cominação de multa
diária e da prática do crime do art. 347 do Código Eleitoral (desobediência), determinar a
intimação da plataforma digital Google Brasil para que proceda à imediata suspensão do vídeo
p u b l i c a d o  n a  U R L
https://www.youtube.com/watch?v=P1j31JifbM&ab_channel=OswaldoEust%C3%A1quio do ar;
até ulterior deliberação judicial. 

Concomitantemente, cite-se o representado OSVALDO EUSTÁQUIO FILHO, RG
nº 65017458 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 024.572.289-05, para, em querendo,
apresentar defesa no prazo legal. 

Após colha-se a manifestação do representante do Ministério Público Eleitoral. 
Oportunamente, retornem conclusos para as deliberações necessárias. 
A presente decisão servirá de mandados de citação e intimação a serem enviados

por meio eletrônico aos destinatários, em razão do estado de pandemia.  
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Int. 
São Paulo, 11 de novembro de 2020. 
  
         EMÍLIO MIGLIANO NETO 
                    Juiz Eleitoral 
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