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RELATÓRIO

 

A Coligação O Povo Feliz de Novo (PT/PCdoB/PROS) ajuizou, com fundamento nos arts. 14, §
9º, da Constituição e 22 da Lei Complementar n. 64, de 1990, ação de investigação judicial eleitoral, por abuso
de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação, contra Jair Messias Bolsonaro e Antonio
Hamilton Martins Mourão – candidatos, nessa ordem, a Presidente e Vice-Presidente da República nas
Eleições de 2018 –, Luciano Hang, Quick Mobile Desenvolvimento e Serviços Ltda., Yacows
Desenvolvimento de Software Ltda., Croc Services Soluções de Informática Ltda., SMSMarket Soluções
Inteligentes Ltda. (SMSMarket Mobile Solutions) e WhatsApp (Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.).

Alegou que os representados teriam praticado abuso de poder econômico e uso indevido dos
veículos e meios de comunicação digital, ao se beneficiarem “diretamente da contratação de empresas de
disparos de mensagens em massa”.

Pontuou que, segundo reportagem do Jornal Folha de S. Paulo de 18.10.2018, haveria “indícios
de que foram comprados pacotes de disparos em massa de mensagens contra o Partido dos
Trabalhadores, e a Coligação ‘O Povo Feliz de Novo’, pelo aplicativo de mensagens instantâneas
WhatsApp”, por empresas que apoiavam publicamente o candidato representado, entre elas a Havan Lojas de
Departamentos Ltda., e direcionados a contatos registrados pela campanha de Jair Bolsonaro e a outros
contatos, vendidos pelas contratadas.

Assinalou que as referidas condutas seriam ilegais, por consubstanciarem, a um só tempo,
“doação de pessoa jurídica, utilização de perfis falsos para propaganda eleitoral e compra irregular de
cadastros de usuários”.

Asseverou que o caráter eleitoral dos fatos narrados seria evidente, a demonstrar potencial
suficiente para comprometer o equilíbrio do pleito de 2018, considerando tratar-se de “propaganda eleitoral
ilegal em favor do candidato Jair Bolsonaro, por parte de empresas a serem aqui investigadas, contratantes dos
serviços das representadas”.

Aduziu que seria claro o abuso do poder econômico na medida em que a campanha do
candidato representado teria ganhado reforço financeiro não contabilizado nos gastos oficiais de campanha,
possivelmente de origem vedada, com “os resultados do abuso perpetrado [...] por ele usufruídos”.

Argumentou que a candidatura dos representados se aproveitaria das “mentiras disseminadas”,
com comentários negativos contra os candidatos da coligação representante e positivos em relação a Jair
Bolsonaro e Hamilton Mourão.

Afirmou que não seria “crível atribuir apenas à militância orgânica de Jair Bolsonaro e
Hamilton Mourão a capacidade [de] produzir e disseminar com tamanha eficácia todas as notícias falsas
editadas em detrimento da Coligação noticiante”.



Apontou que o candidato à Presidência investigado teria requerido a alteração de regras contra
as fake news, o que configuraria outro indício de que os representados saberiam da “importância e [da]
necessidade dessa estrutura de mentiras para o seu sucesso eleitoral, o que não pode ser aceito dentro do
jogo democrático [...]”.

Destacou que esta ação teria como objetivo preservar o interesse público, evitar o desequilíbrio
do pleito e o abuso do poder econômico, haja vista o potencial da prática descrita para “comprometer o
equilíbrio do pleito eleitoral de 2018”.

Consignou que estaria evidente o caráter omissivo do primeiro representado, “uma vez que
continua a fazer campanha junto à [sic] Luciano Hang”.

Esclareceu que o fato comentado beneficiaria diretamente os candidatos representados em sua
campanha, causando desequilíbrio no processo eleitoral, “além de projetar uma imagem que atende a alguns
anseios populares”, sendo prejudicial à isonomia do processo eleitoral.

Sustentou que a utilização de tais mensagens para divulgar fatos sabidamente inverídicos seria
“capaz de exercer forte influência perante o eleitorado, o que é suficiente para configurar o crime tipificado no
art. 323 do Código Eleitoral”.

Expôs que a conduta dos representados seria dotada de evidente gravidade, “pois atenta contra
elementos basilares da democracia ao influenciar, em situação de evidente abuso do poder econômico e dos
meios de comunicação digital, o resultado do pleito eleitoral”.

Requereu, ao final:

 

42.1. O recebimento e a instauração da presente Ação de Investigação Judicial
Eleitoral e a citação dos representados, a fim de que, no prazo de 5 (cinco) dias,
ofereçam defesa, nos termos do art. 22, inciso I, alínea a, da Lei Complementar nº
64/1990;

42.2. Em sede de medida cautelar:

a. Nos termos do art. 100, da Resolução nº 23.553/17, do Tribunal Superior Eleitoral,
que seja decretada a busca e apreensão de documentos na sede de empresa Havan e
na residência Luciano Hang que possuam relação com empresas de comunicação
digital, principalmente daquelas elencadas acima, e com a campanha de Jair Messias
Bolsonaro;

b. Ainda, nos termos do art. 22, inciso I, alínea “b” da Lei Complementar nº 64/1990,
seja determinado ao serviço do Whatsapp que apresente, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, plano de contingência capaz de suspender o ato que dá causa a
presente ação, qual seja, ao disparo em massa de mensagens ofensivas ao candidato
a Presidência da República Fernando Haddad e aos partidos que integram a Coligação
“O Povo Feliz de Novo”, sob pena de suspensão de todos os serviços do aplicativo de
mensagens Whatsapp até cumprimento da determinação;

c. Nos termos do art. 22, inciso VIII, da Lei Complementar
nº 64/1990, seja ordenado o depósito ou requeridas cópias ao Senhor LUCIANO
HANG acerca de toda documentação contábil, financeira, administrativa e de gestão,
referente atos, atividades e gastos por esse praticado em contribuição prestados por
sua pessoa e por suas empresas em apoio direto ou indireto ao candidato a
Presidência da República Jair Bolsonaro;

d. Em caso de negativa do pedido supra, nos termos do art. 22, inciso IX, da Lei
Complementar nº 64/1990, seja expedido mandado de prisão contra o Senhor
LUCIANO HANG e instaurado processo por crime de desobediência;



42.3. Nos termos do art. 22, inciso VI, da Lei Complementar
nº 64/1990, a quebra de sigilo bancário, telefônico e telemático de:

a. do senhor LUCIANO HANG;

b. da empresa QUICK MOBILE DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS LTDA.;

c. da empresa YACOWS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA.;

d. da empresa CROC SERVICES SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA LTDA.; e

e. da empresa SMSMARKET SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA. (SMSMARKET MOBILE
SOLUTIONS.

42.4. Nos termos do art. 22, inciso VII, da Lei Complementar
nº 64/1990, a oitiva das seguintes pessoas:

a. LUCIANO HANG;

b. do proprietário da QUICK MOBILE DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS LTDA.;

c. do proprietário da YACOWS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA.;

d. do proprietário da CROC SERVICES SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA LTDA.;

e. do proprietário da SMSMARKET SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA. (SMSMARKET
MOBILE SOLUTIONS;

f. do representante da empresa “WHATSAPP” (FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO
BRASIL LTDA.);

g. dos jornalistas JOANA CUNHA e WÁLTER NUNES, podendo ser encontrados no
endereço Alameda Br. de Limeira, 425, Campos Elíseos, São Paulo/SP, CEP 01202-900.

42.5. A oitiva do Ministério Público Eleitoral;

42.6. Ao final das investigações e processamento, seja julgada procedente a presente
ação para que, nos termos do art. 22, inciso XIV, da Lei Complementar 64/90, este
Egrégio Tribunal declare a inelegibilidade do representado Jair Bolsonaro para as
eleições que se realizem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição em que se verificou.

 

Mediante a petição de ID 550563, Luciano Hang antecipou manifestação relativamente aos
pedidos cautelares constantes da inicial, defendendo que tanto a ação quanto os referidos pedidos seriam
embasados “única e exclusivamente” em notícia “claramente falsa” divulgada [...] pelo Jornal Folha de
S.Paulo.

Ponderou que o mencionado jornal não apresentou nenhuma prova ou mencionou depoimento,
tendo inventado “um factoide para acusar indevidamente desafeto político e permitir que a Coligação autora
utilize essa informação falsa para tumultuar o cenário político e movimentar indevidamente a Justiça
Eleitoral”. Por esse motivo, teria notificado o periódico com base na Lei n. 13.188, de 2015, “demonstrando a
falsidade da notícia e para que seja a ele assegurado o direito de resposta”, e elaborado ação de indenização
contra a Folha de S. Paulo.

Evidenciou a ausência de fumus boni iuris e de periculum in mora, pois “não há qualquer
indicação real de que tenham sido contratados impulsionamentos indevidos por meio de WhatsApp por quem
quer que seja e que tais mensagens estão na iminência de serem divulgadas”.

Realçou que Havan Lojas de Departamento não seria ré e, portanto, “todo e qualquer pedido
cautelar ou definitivo que possa atingir a HAVAN é claramente inadmissível”.

Pugnou pelo indeferimento de todos os pleitos cautelares formulados pela representante, os
quais seriam processualmente incabíveis e claramente improcedentes, e pela extinção sumária desta ação.



Em emenda à petição inicial (ID 550800), a coligação representante pleiteou:

 

- inclusão de Peterson Rosa Querino, Georgia Fargnoli Martins Nunes Querino, Leandro Nunes
Silva, Flavia Alves, Lindolfo Antonio Alves Neto, Antonio Pedro Jardim de Freitas Borges, Janaina de Souza
Mendes Freitas, Ivete Cristina Esteves Fernandes, Willian Esteves Evangelista e Brian Patrick Hennessy no
polo passivo da demanda, todos sócios das empresas de mídias digitais elencadas na inicial;

- “em adição ao pedido formulado no item 42.2, ‘a’”, a decretação de busca e apreensão de
computadores, equipamentos eletrônicos, servidores, hard drives e pen drives na sede da empresa Havan e na
residência de Luciano Hang;

- “em adição e emenda ao item 42.6 da petição inicial”, seja julgada procedente esta AIJE,
ainda que após a proclamação dos eleitos, para a cassação do registro ou diploma do candidato Jair Bolsonaro,
nos termos do art. 22, XIV, da Lei Complementar n. 64/1990;

- “em emenda à peça exordial”, seja julgada procedente esta AIJE, com a declaração de
inelegibilidade nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição de 2018, ainda que após a proclamação dos eleitos, e a
cassação do registro ou diploma de Antonio Hamilton Mourão, nos termos do art. 22, XIV, da Lei
Complementar n. 64/1990;

- “em aditamento à peça inicial”, em caso de provimento da ação, a declaração da
inelegibilidade pelos 8 (oito) anos subsequentes à eleição de 2018 de todos os que tenham contribuído para os
aludidos atos abusivos, nos termos do art. 22, XIV, da Lei Complementar n. 64/1990;

- “em emenda ao item 42.3 da peça inicial”, com fundamento no art. 22, VI, da Lei
Complementar n. 64/1990, a quebra dos sigilos bancário, telefônico e telemático de Peterson Rosa Querino,
Georgia Fargnoli Martins Nunes Querino, Leandro Nunes Silva, Flavia Alves, Lindolfo Antonio Alves Neto,
Antonio Pedro Jardim de Freitas Borges, Janaina de Souza Mendes Freitas, Ivete Cristina Esteves Fernandes,
Willian Esteves Evangelista e Brian Patrick Hennessy;

- “em adição à petição inicial”, a realização de perícia no material eventualmente apreendido
nas buscas e apreensões requeridas.

 

Na decisão liminar de 19.10.2018 (ID 553498), foi determinada, de ofício, a extinção do
processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, e § 3º do Código de Processo Civil,
relativamente às empresas Quick Mobile Desenvolvimento e Serviços Ltda., Yacows Desenvolvimento de
Software Ltda., Croc Services Soluções de Informática Ltda., SMSMarket Soluções Inteligentes Ltda.
(SMSMarket Mobile Solutions) e WhatsApp (Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.), porquanto as sanções
da Lei Complementar n. 64/1990 não seriam aplicáveis a pessoas jurídicas.

Considerando, ainda, não ter se estabilizado a relação jurídico-processual, foram acolhidos os
pedidos de emenda à inicial e ordenada a inclusão de Peterson Rosa Querino, Georgia Fargnoli Martins Nunes
Querino, Leandro Nunes Silva, Flavia Alves, Lindolfo Antonio Alves Neto, Antonio Pedro Jardim de Freitas
Borges, Janaina de Souza Mendes Freitas, Ivete Cristina Esteves Fernandes, Willian Esteves Evangelista e
Brian Patrick Hennessy no polo passivo deste feito.

No mesmo ato, restaram indeferidas as postulações cautelares e demais pedidos preliminares,
porquanto ausentes seus pressupostos autorizadores, sem prejuízo do exame mais aprofundado no curso da
regular instrução processual, bem como foram determinadas a notificação dos representados, para, querendo,
apresentarem ampla defesa.



Em sua defesa (ID 560253), o representado Luciano Hang arguiu a falta de fundamento legal da
ação, pois estaria embasada única e exclusivamente em notícia falsa divulgada pelo jornal Folha de S.Paulo.

Destacou que a única empresa procurada pela Folha de S. Paulo para prestar esclarecimentos
acerca do assunto, Croc Services Soluções de Informática Ltda., afirmou categoricamente ter prestado serviços
somente para a campanha de Romeu Zema (Partido Novo) ao governo do Estado de Minas Gerais.

Indicou que a demanda em tela seria mais uma tentativa irregular de atacar politicamente o
candidato melhor colocado nas pesquisas eleitorais.

Observou que a representante teria feito afirmações genéricas de que haveria uma estratégia
articulada para tentar beneficiar a candidatura de Jair Bolsonaro e não apresentou provas, indícios ou
circunstâncias relevantes, sequer a matéria de jornal foi apresentada, devendo a inicial ser indeferida de plano,
segundo determina o art. 22, I, c, da Lei Complementar n. 64/1990.

Citou orientação jurisprudencial do STJ no sentido de que matérias jornalísticas não
constituiriam prova.

Afirmou que os representantes formularam pedidos contra quem não é parte na ação, porquanto
a empresa Havan Lojas de Departamentos, de sua propriedade, não poderia sofrer pedidos cautelares, como de
busca e apreensão e de apresentação de informações contábeis e financeiras. Logo, todo e qualquer pedido
direcionado à Havan seria inadmissível.

Na sequência, frisou a inocorrência de abuso de poder econômico mediante doação não
declarada por pessoa jurídica; de uso de perfis falsos, a configurar falsidade ideológica eleitoral; de uso
indevido dos meios de comunicação e de compra irregular de cadastro de usuários.

Sobre a acusação de doação por pessoa jurídica, reiterou que a Empresa Havan não é parte na
demanda e, mesmo que fosse, impor-se-ia o julgamento pela improcedência, porque o abuso do poder
econômico deve ter potencialidade de gerar desequilíbrio entre os candidatos de uma eleição.

Insistiu que o bem jurídico tutelado pela norma não teria sido violado, inexistindo nexo de
causalidade entre a suposta conduta e algum resultado prático aferível. Também não se teria configurado o
risco ao resultado das eleições, nos termos dos arts. 237 e 323 do Código Eleitoral.

Relativamente à inexistência de uso de perfil falso (falsidade ideológica eleitoral), alegou que,
em momento algum, foram apresentadas provas de que o representado adquiriu os serviços ou sequer de que
participava de referidos grupos de WhatsApp.

Quanto à acusação de compra irregular de cadastro de usuários, gizou, igualmente, não haver
provas mínimas ou indícios desse fato; ao contrário, a própria matéria divulgada pela Folha de S.Paulo, com
entrevista de um dos sócios da empresa Croc Services Soluções de Informática Ltda., comprova que tais
serviços não foram oferecidos ou utilizados pelo candidato investigado, seja diretamente ou por intermédio de
empresários.

Por fim, realçou haver abuso do direito de petição por parte da autora, na medida em que teria
movimentado o Poder Judiciário de forma indevida e formulado acusações levianas e improcedentes sem
qualquer prova, limitando-se a mencionar matéria jornalística falsa, sem cuidado de aferição prévia da
veracidade das imputações. Ademais, pugnou pela extinção e pelo arquivamento imediato da ação ou, no
mérito, pela sua total improcedência.

Na defesa apresentada conjuntamente por Jair Messias Bolsonaro e Antônio Hamilton Mourão
(ID n. 569384), foram alegadas, preliminarmente, a incompetência absoluta da Justiça Eleitoral, a
ilegitimidade passiva ad causam, a ausência de interesse processual e a inépcia da inicial.



Aduziram os investigados que a tese sob a qual a autora sustenta a ação – uma única matéria
(que sequer consta dos autos) de um único jornal – seria frágil, pois não foi corroborada por nenhum outro
veículo, nem embasada em quaisquer outros meios comprobatórios.

Também haveria, segundo defenderam, incompetência absoluta da Justiça eleitoral para apurar
os fatos, uma vez que investigar empresas e pessoas físicas não seria competência eleitoral, tampouco a forma
adotada se prestaria a cumprir requisitos de processamento sequer perante Tribunais. Nesse sentido,
requereram a extinção do feito sem julgamento do mérito.

Argumentaram que a inicial não descreveria como e quando cada uma das pessoas insertas no
polo passivo da presente demanda teria contribuído para a irregularidade eleitoral. A narrativa estaria limitada
a manifestar apenas aborrecimento com o sucesso do candidato Jair Messias Bolsonaro nas redes sociais e a
atribuir, por não aceitar tal fato, o êxito da campanha oponente a robôs eletrônicos financiados com recurso
empresarial.

Articularam que a autora não descreveu minimamente a conduta de cada um dos réus,
carecendo gravemente de indicar de que modo teriam contribuído para o alegado abuso de poder econômico e
uso indevido dos meios de comunicação social.

A petição inicial, segundo sublinharam, limitar-se-ia a aventar a hipótese de utilização de meio
eletrônico ilegal para justificar o número de mensagens que transitam pelas redes sociais e aplicativos de
mensagens instantâneas acerca das eleições presidenciais e dos candidatos que disputam o 2º turno.

No mérito, pontuaram que o empresário Luciano Hang, proprietário das empresas Havan,
ostensivo apoiador da campanha eleitoral do candidato Jair Messias Bolsonaro, teria sido usado para tentar
criar um liame entre a denúncia do jornal e a inicial infundada.

Afirmaram que o apoio de pessoa física a campanhas é permitido pela legislação eleitoral, além
de decorrer da livre prática do direito constitucional de expressão, preconizado pelo art. 5º, IX, da Constituição
Federal.

Destacaram que a parcialidade da matéria assinada pela jornalista Patrícia Campos Mello “salta
aos olhos”, em razão de sua declaração: “Eu sou uma pessoa de esquerda, sempre votei no PT”.

Concluíram ser o fato gravíssimo, pois um jornal de grande circulação, como a Folha de S.
Paulo, valeu-se de uma jornalista – que é filha de dono de revista, citada na Operação Lava Jato por receber
recurso desviado da Odebrecht para publicar matérias favoráveis ao governo petista da época – para ir a
público criar notícia infundada, utilizada pela coligação integrada pelo Partido dos Trabalhadores para
embasar esta ação, desestabilizando o pleito eleitoral.

Assinalaram que a candidata a Vice-Presidente pela coligação autora, Manuela D’Avila,
descreveu com detalhes, 23 dias antes dos fatos, aquilo que a Folha de S. Paulo veio a transformar em notícia
para embasar a ação levada ao Tribunal Superior Eleitoral em 18.10.2018.

Quanto ao pedido de perícia, observaram que os autores não questionam a origem dos disparos
e das contratações, pois teriam plena ciência de que atribuir tal conduta à campanha do candidato Jair Messias
Bolsonaro é uma falácia; e os disparos, cujo modus operandi a autora demonstra conhecer tão bem, seriam
praticados por ela.

Enfatizaram que o “ápice do desespero político” de Fernando Haddad foi a assertiva de que os
representados foram eleitos, na disputa de 2018, pelos 100 mil “robôs” de Jair Messias Bolsonaro,
“parlamentares de whatsapp”, “que ninguém conhece, que não têm currículo, podendo eleger até governador”.

Sustentaram que a presente ação não passaria de uma imensa fake new produzida pela autora
para criar fato político, utilizando-se de militante petista atuante em jornal de grande circulação, em grave
abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação, com publicação de matéria não calcada



em provas.

Realçaram que a própria autora teria passado a realizar disparos de mensagens em massa para
se promover e, posteriormente, invertido a temática, no único intuito de atribuir culpa ao candidato Jair
Messias Bolsonaro.

Ressaltaram que os requeridos não tinham ciência da existência de empresas custeando
propagandas eleitorais contrárias ao opositor ou favoráveis ao candidato investigado, sendo surpreendidos pela
matéria publicada no jornal Folha de S. Paulo.

Arremataram que não bastaria a alegação vazia de suposta prática de atos alheios ao
conhecimento dos representados para configuração de abuso de poder econômico, sem demonstração de
provas robustas e incontestáveis de benefício eleitoral e gravidade da conduta.

Pugnaram, preliminarmente, pelo acolhimento da incompetência absoluta da Justiça Eleitoral,
da ilegitimidade passiva ad causam, da ausência de prova e de interesse processual, bem como pela reunião
desta ação, por conexão, com a AIJE n. 0601779-05.2018.6.00.0000 e, ao final, pela improcedência das ações,
com o encaminhamento de cópia à PGE, para apuração de crime e a aplicação de multa por litigância de má-
fé.

Antônio Hamilton Martins Mourão, em peça defensiva autônoma (ID 557959), requereu,
preliminarmente, o indeferimento da inicial, em razão de ausência de documento comprobatório, porquanto
suas alegações estariam baseadas em meras matérias jornalísticas.

No mérito, assinalou a ausência de provas da contratação de disparos em massa de mensagens
via WhatsApp contra a campanha do PT, sequer indício sobre tal fato, como fotografias, prints de conversas
em mídias sociais, áudios, vídeos, mensagens, e-mails ou testemunhas, mas apenas matéria veiculada pelo
Folha de S.Paulo em 18.10.2018.

Destacou que a inclusão de Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan, no polo passivo da
demanda teria sido uma tentativa de constranger e inibir o seu apoio.

Afiançou que o voto em sua coligação seria a manifestação de quem quer mudança e de quem
“não aguenta mais assistir aos erros dos governos anteriores”, de modo a obter adesão gratuita e espontânea de
milhões de brasileiros que têm “sede de renovação”, tanto que, segundo defendeu, o grito que mais se ouve
nas ruas é: “Eu vim de graça”.

Aclarou que não se pode dizer o mesmo da popularidade da Coligação O Povo Feliz de Novo,
dada a rejeição do PT desde o impeachment da ex-Presidente Dilma e da prisão de Luiz Inácio Lula da Silva
por esquemas de corrupção.

Consignou também não haver responsabilidade do réu nas condutas ilegais apontadas na inicial,
com base no art. 40-B da Lei n. 9.504/1997.

Citou a jurisprudência desta Corte no sentido de exigir participação ou anuência no ato abusivo
para aplicação da sanção de inelegibilidade, em razão de sua natureza personalíssima.

Ao concluir, assentou que, por todos os ângulos que se avalie a lide, tanto do ponto de vista
legal como jurisprudencial, seria indubitável não ter o representado qualquer responsabilidade sobre os fatos
relatados na inicial, pois não haveria nexo causal entre os supostos abusos de poder econômico e o uso
indevido dos meios de comunicação social e os danos eventualmente originados das práticas ilegais apontadas
pela autora.

Postulou, ao fim, o acolhimento das preliminares e, no mérito, a total improcedência da ação,
com aplicação de multa por litigância de má-fé e remessa de cópias à PGE, para averiguação de condutas
ilegais e dolosas praticadas pela autora.



Lindolfo Antônio Alves Neto e Flávia Alves apresentaram defesa conjunta (ID 673288),
alegando, em sede de preliminar, a ilegitimidade de parte e a ausência de justa causa, porquanto não teriam
nenhuma ingerência ou participação nos fatos, por serem somente sócios da Empresa Yacows
Desenvolvimento de Software Ltda., que presta serviços por intermédio de plataforma digital, de livre acesso
pela rede mundial de computadores, utilizada direta e largamente por seus inúmeros usuários.

Esclareceram que qualquer interessado no uso da ferramenta poderia acessar a plataforma
digital pela internet, cadastrar-se para adquirir créditos para a utilização dos serviços on-line e enviar as
mensagens para os seus contatos, sem que a empresa tenha qualquer ingerência ou contato direto com os
aludidos clientes e usuários.

Rechaçaram a afirmação feita pela representante, com fundamento em mera matéria jornalística,
de que foram realizados disparos em massa para inúmeros grupos de WhatsApp, porque a tecnologia
disponibilizada pela empresa Yacows funcionaria exclusivamente com envios individuais de mensagens – ou
seja, uma linha com conta ativa no WhatsApp faria a seleção individual do contato cadastrado previamente
pelo cliente para envio do conteúdo desejado.

Registraram ser tecnicamente impossível para a empresa Yacows realizar essa quantidade de
envios ou disparos de mensagens via WhatsApp, porque sua tecnologia digital não o permitiria.

Acentuaram que, conquanto a empresa possuísse o cadastro dos clientes, os responsáveis pelo
conteúdo e pelos envios das mensagens seriam os usuários, não havendo como controlar a real identidade e o
conteúdo divulgado, por não caber à empresa fiscalizar eventuais infrações à legislação eleitoral.

Em reforço, grifaram que a ação careceria da necessária justa causa, haja vista estar lastreada
única e exclusivamente em mera reportagem de veículo de imprensa, desacompanhada de qualquer prova de
materialidade e mínimos indícios de autoria.

Opuseram-se à existência dos contratos no valor de R$ 12 milhões citados na matéria, assim
como ao envio de 150 milhões de mensagens, algo tecnicamente impossível de ser realizado devido aos
mecanismos de controle e bloqueio de antispam do próprio WhatsApp.

Afirmaram tratar-se de inicial inepta e faltarem pressupostos de desenvolvimento válido e
regular do processo pela inobservância do art. 22 da lei de regência, a exigir indicação de provas, indícios e
circunstâncias.

Quanto ao mérito, negaram a probabilidade ou mesmo a possibilidade de influência no pleito,
porquanto a prática dita como irregular foi supostamente utilizada por ambos os candidatos, não havendo falar
em suposto crime eleitoral e muito menos em abuso de poder econômico.

Argumentaram que a matéria jornalística publicada pela Folha de S. Paulo é assinada pela
jornalista Patrícia Campos Mello, declarada militante do Partido dos Trabalhadores, o que bem demonstra a
sua falta de isenção e total parcialidade.

Sinalizaram também serem abusivas e inconstitucionais as medidas excepcionalíssimas
pretendidas pela autora, por envolverem restrição dos direitos de privacidade e intimidade, destituídas de
qualquer início de prova material e de autoria.

Concluíram pelo acolhimento das preliminares de inépcia da inicial, ilegitimidade passiva e
falta de justa causa e, no mérito, pela improcedência da ação.

Na defesa apresentada por Willian Esteves Evangelista e Ivete Cristina Esteves (ID 825288),
sócios da empresa SMSMarket Soluções Inteligentes Ltda., salientaram que nunca trabalharam para nenhuma
empresa ou coligação durante o referido período eleitoral, o que seria comprovado por meio de apresentação
de dados fiscais da empresa dos últimos 12 meses.



Refutaram as supostas contratações por meio do chamado “caixa 2”, alegando que são emitidas
notas fiscais de todos os serviços prestados. Tampouco possuiriam rendimentos anuais de R$12 milhões,
conforme notas fiscais de serviços prestados.

Mencionaram nunca terem sido contratados por pessoas físicas ou jurídicas para prestar
serviços em favor do candidato eleito Jair Bolsonaro ou de sua coligação.

Sobre as fake news, ressaltaram não saber os motivos pelos quais teriam sido incluídos na
investigação, bem como na reportagem lançada indevidamente pela Folha de S. Paulo, sem prova clara a
embasar as consequentes apurações.

Ao fim, requereram o sigilo dos documentos anexados, em razão da concorrência existente
entre as empresas envolvidas, e, no mérito, a isenção de qualquer responsabilidade sobre os fatos articulados
no pedido de investigação eleitoral.

Na decisão de 31.10.2018 (ID 959588), deferi o pedido para determinar o sigilo dos
documentos de IDs 826588, 826638, 82688, 826738, 826888, 826988, 827038, 827238, 827288 e 827488,
relativos a livros fiscais de serviços prestados pela empresa SMSMarket Soluções Inteligentes Ltda. e o seu
desentranhamento, mantendo-se acautelados em Secretaria, em meio digital, com a exclusão do banco de
dados do Processo Judicial Eletrônico.

Antônio Pedro Jardim de Freitas Borges e Janaína de Souza Mendes Freitas alegaram (ID
1708438), em sua defesa, a ilegitimidade passiva e a inépcia da inicial, a qual estaria baseada, exclusivamente,
em reportagem publicada pelo periódico Folha de S. Paulo, sem trazer aos autos nenhum elemento concreto,
ainda que indiciário, acerca do envolvimento dos representados nos supostos disparos de mensagens por meio
do aplicativo WhatsApp em desfavor dos representantes.

Aduziram que nem a inicial nem seu aditamento se ocuparam de esclarecer a participação da
empresa Croc Services Soluções de Informática Ltda. e de seus sócios no suposto beneficiamento à
candidatura de Jair Messias Bolsonaro e Antônio Hamilton Mourão, figurando na matéria jornalística por ser
uma empresa especializada em marketing digital.

Informaram não ter realizado qualquer tipo de contrato de prestação de serviços para os
candidatos Jair Messias Bolsonaro e Antônio Hamilton Martins Mourão, seja diretamente, por meio da
empresa Havan Lojas de Departamentos Ltda. ou por intermédio de seu sócio proprietário, Luciano Hang.

Ressalvaram que todos os serviços de facilitação da divulgação de mensagens eleitorais
prestados pela Croc Services nas eleições de 2018 teriam sido contratados diretamente pela campanha dos
candidatos, mediante a emissão das respectivas notas fiscais, e foram devidamente declarados nas prestações
de contas.

Por fim, arguiram que os ilícitos eleitorais que constituem a causa de pedir da AIJE deveriam
estar perfeitamente delineados na petição inicial, cabendo à autora também apresentar as provas para
demonstrar a verdade das alegações, consoante dispõe o art. 319, III e VI, do Código de Processo Civil.

Demandaram o indeferimento da inicial por inépcia ou por ilegitimidade passiva dos
representados, com a consequente extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I e VI,
do Código de Processo Civil, e, no mérito, a total improcedência da ação.

Mediante despacho de 26.11.2018 (ID 2418288), concedeu-se à autora o prazo de 3 dias, para
manifestação quanto às notificações devolvidas pelos Correios em relação aos representados Peterson Rosa
Querino, Leandro Nunes da Silva e Georgia Fargnoli Martins Nunes Querino, com as respectivas anotações de
“mudou-se”, “desconhecido” e “não procurado”, bem como informações sobre a condição de Brian Patrick
Hennessy, cidadão estrangeiro, residente nos EUA e sem direitos políticos no Brasil, sob pena de exclusão do
polo passivo.



A coligação investigante (ID 2617988) indicou novos endereços para a regular notificação dos
representados e, em relação a Brian Patrick Hennessy, declinou seu endereço nos Estados Unidos da América,
objetivando sua notificação via carta rogatória.

Mediante decisão de 4.12.2018 (ID 2767188), determinou-se a extinção do processo sem exame
de mérito em relação a Brian Patrick Hennessy, em razão de sua cidadania americana, a torná-lo infenso aos
efeitos da presente ação, de modo a revelar, para ele, a falta de utilidade e de necessidade do provimento
jurisdicional e, no mesmo ato, a notificação dos demais litisconsortes para defesa, nos termos e para os fins do
art. 22, I, a, da Lei Complementar n. 64/1990.

A defesa de Georgia Fargnoli Martins Nunes deduziu (ID 3320188), inicialmente, ser parte
ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, porquanto desde 19.4.2018, antes dos fatos, não
mais comporia o quadro societário da empresa Quick Mobile Desenvolvimento e Serviços Ltda., transferindo a
totalidade de suas cotas para o sócio Peterson Rosa Querino, conforme documento anexo de alteração
contratual averbado na Junta Comercial de Minas Gerais.

A representada informou não possuir nenhum outro tipo de contrato com a mencionada
sociedade empresária, não ter firmado nenhum contrato com os candidatos à eleição de 2018 e nunca ter
prestado serviço para campanha eleitoral, de modo que não poderia ser responsabilizada por atos praticados ou
fatos ocorridos posteriormente à data da averbação da sua retirada dos quadros societários.

No mérito, aduziu que a ação teria base em uma única matéria divulgada, em 18.10.2018, pelo
jornal Folha de S.Paulo, que noticiou a existência de indícios de compra de pacotes de disparos em massa de
mensagens contra o Partido dos Trabalhadores e a Coligação O Povo Feliz de Novo por meio do aplicativo de
mensagens instantâneas WhatsApp. Não apresentou, contudo, qualquer  justificativa ou liame causal para
inclusão da representada no polo passivo, nem qualquer narrativa que pudesse justificar concretamente sua
vinculação aos fatos.

Não haveria falar, desse modo, em seu entendimento, na apresentação de documentos fiscais,
contábeis e administrativos ou em quebra de sigilos bancário, telefônico e telemático, ante a inexistência de
conduta que possa ser considerada crime eleitoral imputável à representada.

Diante disso, rogou a extinção do feito sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva e,
quanto ao tema de fundo, a improcedência da ação.

Em 10.01.2019, por meio de petição (ID 3503238), a autora formulou pedido para a oitiva de
Brian Patrick Hennessy, representante da empresa WhatsApp no Brasil, na qualidade de testemunha,
considerada a sua exclusão do polo passivo da demanda.

Leandro Nunes da Silva, em sede de preliminar, pugnou (ID 4044388) pelo reconhecimento de
sua ilegitimidade passiva em razão de ter-se retirado, em 19.4.2018, da sociedade Quick Mobile
Desenvolvimento e Serviços Ltda., ocasião em que teria transferido a totalidade de suas cotas para o sócio
Peterson Rosa Querino, conforme documento anexado.

Registrou que possuía 22% do capital social da empresa, exercendo função exclusivamente
técnica, haja vista que se ocupava tão somente da parte operacional da plataforma de disparo de SMS, e as
demais atividades de gestão eram exercidas pelo sócio Peterson Rosa Querino.

Esclareceu que a Quick Mobile se dedicava a disparos de mensagens de SMS de qualquer
natureza (tais como cobrança, mídia, alertas, etc.), podendo afirmar que nunca teria trabalhado com
impulsionamento de conteúdo nas redes sociais, mas unicamente com disparos de SMS via telefone celular.

Atestou não haver nos autos qualquer elemento que respalde as alegações, nem nexo causal
entre a suposta ação delitiva e os frágeis fatos indicados na inicial.



Considerou que a pretensão da representante não encontraria abrigo lógico ou jurídico a ensejar
a responsabilização do peticionário, de forma que não se poderia falar em apresentação de documentos fiscais,
contábeis e administrativos, quebra de sigilos bancário, telefônico e telemático, à míngua de conduta que possa
ser considerada crime eleitoral a ser cominada ao peticionário.

Ao fim, postulou a extinção do feito sem resolução do mérito, ante a sua ilegitimidade passiva,
e, no mérito, a total improcedência da ação.

Em nova decisão (ID 6320838), indeferiu-se a petição inicial em relação ao representado
Peterson Rosa Querino, para determinar sua exclusão do polo passivo da ação, tendo em vista que a autora não
se desincumbiu do ônus no fornecimento do endereço para citação. Concedeu-se, outrossim, prazo a Leandro
Nunes da Silva para regularizar sua representação processual, mediante juntada de instrumento de mandato.

Decorrido o prazo em 21.3.2019, o representado Leandro Nunes da Silva não providenciou o
instrumento de mandato, a gerar, em consequência, a desconsideração de sua peça de defesa.

Georgia Fargnoli Martins Nunes repisou (ID 6949838) ser parte totalmente ilegítima para
figurar no polo passivo da ação, uma vez que se retirara do quadro societário da empresa em 19.4.2018, data
anterior aos fatos narrados na inicial, supostamente ocorridos no período de 12 a 26.10.2018.

Sublinhou, ainda, o fato de o representado Peterson Rosa Querino, sócio remanescente da
empresa, ter sido excluído do processo em razão de notificação frustrada em três oportunidades.

A coligação representante, em 2.4.2019, por meio de petição (ID 7212488), solicitou nova
citação de Peterson Rosa Querino, dessa vez no endereço declarado por Georgia Nunes, sua ex-cônjuge.

Em 11.4.2019 (ID 7643338), indeferiu-se o pedido formulado pela coligação autora,
observando-se estar a correspondente decisão preclusa e não se poder garantir o sucesso da nova notificação
no endereço fornecido pela representada, ante o tempo já transcorrido, de modo a tornar essa busca
interminável, com grave comprometimento à marcha processual, sendo certo o dever do juiz de dirigir o
processo, cumprindo-lhe velar por sua duração razoável (Código de Processo Civil, art. 139, II).

Dessa decisão, fora impetrado o Mandado de Segurança n. 0600230-23.

A coligação representante, em 25.6.2019, reiterou (ID 12553188) pedidos cautelares,
apresentou elementos informativos e requereu diligências.

Grifou a gravidade das fake news na eleição de 2018 e as medidas adotadas no âmbito deste
Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, da Procuradoria-Geral da República, da Polícia Federal e do
Congresso Nacional para sua repressão, anexando documentos comprobatórios

Acrescentou novos fatos tornados públicos pela imprensa, como a publicação no jornal Folha de
S. Paulo do dia 18.6.2019, segundo a qual foi veiculado que empresas brasileiras teriam contratado uma
agência de marketing na Espanha para fazer disparos em massa de mensagens pelo WhatsApp a favor do então
candidato a presidente Jair Bolsonaro (PSL).

Salientou que no dia 19.6.2019, o mesmo editorial teria publicado matéria de título “Engenheiro
boliviano diz que seu software foi usado para disparos pró-Bolsonaro”.

Confirmou que empresários brasileiros dos mais diversos ramos também teriam contratado a
Enviawhatsapps, da Espanha, para o mesmo fim, o que caracterizaria o uso de vultosos recursos com estas
contratações, a influir diretamente no pleito eleitoral, haja vista o alcance das mensagens disparadas em massa.

Ressaltou que os fatos acima descritos não alteraram a causa de pedir da ação, ao contrário, o
relato contido nas reportagens tão somente corrobora os fatos já denunciados.



Discorreu sobre os poderes instrutórios do magistrado na ação de investigação judicial eleitoral,
como instrumento por meio do qual se buscaria a reparação de condutas nocivas ao ordenamento eleitoral e ao
regime democrático, a exemplo da atividade probatória desenvolvida pelo Corregedor-Geral na AIJE n. 1943-
58.2014.6.00.0000.

Por fim, reiterou o deferimento dos pedidos de produção de provas formulados na inicial, como
quebra de sigilos, oitiva de investigados e sócios das empresas, bem como requisição dos elementos de
informação junto à Presidência e à Secretaria Geral deste Tribunal, ao Supremo Tribunal Federal sobre o
Inquérito n. 4.781, à Procuradoria-Geral da República e à Direção Geral da Polícia Federal, com a a
oportunidade, após diligências, de manifestação do MPE e dos representados.

Antes da análise dos pedidos, determinou-se, por despacho de 25.6.2019 (ID 12734638), o
aguardo do julgamento do Mandado de Segurança n. 0600230-23.2019.6.00.0000, pautado para sessão
ordinária do dia 27.6.2019, no qual se discutia o ingresso de litisconsorte passivo excluído do processo.

O referido writ foi julgado pelo Plenário desta Corte na Sessão de 27.6.2019, que, por maioria,
dele não conheceu, ante a ausência de seus pressupostos formais.

Por decisão saneadora de 7.8.2019 (ID 14455788), foram afastadas as preliminares e
indeferidos os pedidos de busca e apreensão e de quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático, sob
os fundamentos de excepcionalidade da medida e de fragilidade dos elementos probatórios, porquanto
sustentado apenas em notícias jornalísticas. Apontou-se, ainda, haver a possibilidade de utilização de outros
meios menos gravosos, além do fato de ser prerrogativa do magistrado indeferir provas inúteis ou meramente
protelatórias.

O indeferimento da requisição de documentos a este Tribunal, à Suprema Corte, à Procuradoria-
Geral da República e à Polícia Federal lastreou-se, outrossim, na circunstância de se tratar de informações
alheias ao objeto da presente ação, que não se presta a apurar fake news nas eleições.

Acerca da negativa do depoimento pessoal, observou-se a orientação jurisprudencial deste
Tribunal e da Corte Suprema quanto à falta de previsão na legislação específica e ao caráter indisponível dos
interesses envolvidos. Foi indeferida, também, a oitiva de testemunhas que não guardavam a necessária
isenção.

Encerrada a fase postulatória, à míngua de especificação de outras provas, foi designada a data
de 14.8.2019 para inquirição das testemunhas arroladas.

Por meio de petição (ID 14796038), os representados Lindolfo Antonio Alves Neto e Flávia
Alves solicitaram o adiamento da oitiva das testemunhas de defesa, marcada para o dia 14.8.2019, bem como a
realização das respectivas inquirições via videoconferência, em razão de residirem em São Paulo.

Sobreveio a interposição de agravo regimental pela coligação representante (ID 14797888)
contra a decisão interlocutória alhures referida, mediante o qual postulou a reconsideração da decisão ou a
submissão do recurso ao julgamento do Plenário deste Tribunal, bem ainda, o adiamento da audiência de
inquirição de testemunhas até a apreciação do presente recurso.

Na audiência realizada em 14.8.2019 (ID 15150338), foi ouvida a testemunha Rebeca Félix da
Silva Ribeiro Alves, depois de desacolhida a contradita contra ela formulada pela autora, dispensando-se o
depoimento de Pedro Oliveira Mendes por solicitação da parte que o arrolara.

A autora igualmente desistiu da oitiva de suas testemunhas e, ao fim, foi designada a data de
28.8.2019 para a oitiva, mediante videoconferência com o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, das
testemunhas arroladas pelos representados Lindolfo Antônio Alves Neto e Flavia Alves.



Por meio de petição (ID 15402188), os representados Lindolfo Alves Neto e Flávia Alves
desistiram da oitiva das testemunhas por eles arroladas, após o que, por despacho de 21.8.2019 (ID 15425288),
foi aberta vista à autora para manifestação, sob pena de se ter o silêncio como anuência tácita ao pedido de
desistência.

Na audiência realizada em 28.8.2019 por meio de videoconferência com o TRE/SP, os
representados Lindolfo António Alves Neto e Flávia Alves requereram a desistência da oitiva das testemunhas
por eles arroladas (ID 15402188) e, após anuência tácita da autora e ouvido o Ministério Público Eleitoral, foi
o pedido homologado.

Apresentadas contrarrazões ao agravo regimental interposto pela coligação autora contra o
indeferimento dos pedidos de produção de provas cautelares, testemunhais e depoimentos pessoais, por meio
de decisão de 9.9.2019 (ID 16404088) foi negado conhecimento ao recurso com fundamento no art. 932, III,
do Código de Processo Civil, de 2015, e no art. 36, § 6°, do Regimento Interno deste Tribunal Superior
Eleitoral.

Na sequência, foi juntada aos autos a transcrição da mídia relativa à audiência realizada em
14.8.2019, na qual foi ouvida a testemunha Rebeca Félix da Silva Ribeiro Alves (ID 16439688).

Por despacho de 10.9.2019 (ID 16447438), foi determinada a abertura de vista às partes para as
alegações (Lei Complementar n. 64/1990 art. 22, X).

Em alegações (ID 16542938), Antônio Pedro Jardim de Freitas Borges e Janaína de Souza
Mendes Freitas reafirmaram ter sua inclusão no polo passivo desta ação decorrido da circunstância de serem
sócios da empresa Croc Services Soluções de Informática Ltda.

Evidenciaram que a coligação investigante não comprovou – ônus que lhe incumbia – qualquer
conduta ilícita praticada pela empresa e que nenhuma prova fora produzida, seja documental ou mesmo
testemunhal, que pudesse corroborar as alegações da inicial.

Pontuaram que a testemunha Rebeca Félix, responsável pelo marketing digital da campanha do
então candidato Jair Bolsonaro, deixara claro sequer conhecer a empresa Croc Services Soluções de
Informática Ltda. ou qualquer de seus sócios.

À míngua de qualquer elemento probatório, ratificaram que a empresa Croc Services Soluções
de Informática Ltda. teria sido citada por sua especialização em marketing digital, sem o estabelecimento de
qualquer liame entre a sua atividade concreta e os supostos fatos descritos na reportagem.

Frisaram que a investigante não apresentou os supostos contratos que diz ter “apurado” e, de
igual forma, limitou-se a citar a empresa Havan como sendo a responsável pela pretensa contratação, sem que
fossem mencionadas, de forma específica, quais seriam as empresas alegadamente contratadas pela Havan
com a finalidade de disparo de mensagens contra o Partido dos Trabalhadores.

Renovaram a assertiva de que a Folha teve acesso à informação da contratação da empresa Croc
Services pela campanha de Romeu Zema, justamente por verificar a prestação de contas do candidato,
apresentada ao TRE/MG, a revelar prestação de serviços com objeto lícito, de forma transparente, sem
qualquer tentativa de ocultação da fiscalização da Justiça Eleitoral.

Arremataram que, após a ampla instrução processual, não foram produzidos nos autos relato de
fato concreto, prova, indício ou circunstância de irregularidade praticada pela empresa Croc Services Soluções
de Informática Ltda.

Ao fim, insistiram na total improcedência dos pedidos.



Luciano Hang reiterou (ID 16544288) o quanto sustentado na peça de defesa, para atestar que
os pedidos são uma construção retórica, embasada única e exclusivamente em notícia divulgada pelo periódico
Folha de S. Paulo, que afirmou ter “tomado conhecimento” da existência de tais contratos de
impulsionamento, mas não apresentou ou produziu uma única prova.

Suscitou que ação de tamanha gravidade como esta não poderia ser alicerçada em simples
matéria jornalística falsa e que seriam necessárias provas robustas e contundentes, as quais a representante não
teria trazido aos autos.

Assentou que a única empresa procurada pela Folha de S.Paulo para prestar esclarecimentos
acerca do assunto, a Croc Services Soluções de Informática Ltda., teria afirmado categoricamente que: “[...] só
prestou serviços para a campanha de Romeu Zema (Novo) ao governo de Minas, que gastou R$ 365 mil, e de
Alkcmin [...]”:

Em seu entender, a demanda mereceria ser sumariamente extinta, com fulcro no art. 22, I, c, da
Lei Complementar n. 64/1990, ante a falta de provas ou indícios das temerárias acusações apresentadas, tendo
sido alvitrada com o único propósito de intimidar apoiadores e prejudicar eleitoralmente a candidatura de Jair
Bolsonaro à presidência e sua chapa.

Quanto à suposta doação por pessoa jurídica ou física acima do teto legal, ratificou o fato de
que a empresa Havan não seria parte da demanda.

Tampouco o abuso de poder econômico, o uso indevido dos meios de comunicação, a compra
de cadastro e a falsidade ideológica pela utilização de perfis falsos restaram comprovados nos autos, segundo
articulou.

Acentuou que em nenhum dos casos foram produzidas provas das alegações e do nexo de
causalidade entre as supostas condutas e o resultado da eleição, não havendo que se falar em abuso de poder
econômico em qualquer de suas formas.

Apontou que o depoimento da testemunha Rebeca Félix deixara absolutamente claro nunca ter
havido participação do investigado ou de qualquer pessoa envolvida com a Havan na preparação do conteúdo
e no possível envio de mensagens pelo aplicativo WhatsApp.

Renovou o pleito de total improcedência da ação.

Jair Messias Bolsonaro ponderou (ID 16563038) que o desenrolar dos fatos demonstrou a
fragilidade dos argumentos que motivaram e nortearam esta ação, na qual a autora não teria sido capaz de
formar acervo probatório robusto, a causar espanto a pretensão de almejar tamanhas violações com base,
exclusivamente, em notícias jornalísticas, no caso, uma reportagem do veículo Folha de S. Paulo.

Reforçou que a oitiva da testemunha Rebeca Félix da Silva Ribeiro Alves corroboraria a versão
apresentada tanto na defesa do requerido como na dos demais litisconsortes passivos.

Consignou que a testemunha não é filiada ao PSL e que o WhatsApp teria sido utilizado de
forma orgânica, como meio facilitador de divulgação do conteúdo publicado nas redes sociais do partido
(Facebook, Youtube e Instagram), sendo replicados os que constavam em suas redes sociais oficiais. Além
disso, negou qualquer contato com Luciano Hang ou qualquer outra pessoa ligada à empresa Havan.

Considerou absoluta a falta de provas das alegações deduzidas na inicial e a temeridade do
presente feito, para retomar os pedidos de improcedência da ação, de aplicação de multa por litigância de má-
fé e de remessa de ofício à Procuradoria-Geral Eleitoral para adoção dos atos de persecução penal, nos termos
do art. 25 da Lei Complementar n. 64/1990.



Linfolfo Antônio Alves Neto e Flávia Alves rechaçaram (ID 16581838), a partir da prova
carreada aos autos, a ocorrência de abuso de poder político ou econômico, de uso indevido dos meios de
comunicação, disparos de WhatsApp ou de outra conduta ilícita que possa ser atribuída às empresas Yacows ou
a quaisquer outras de que os representados sejam sócios.

Reprisaram os fundamentos da defesa apresentada e, ainda, o fato de que a testemunha ouvida,
Rebeca Félix, representante da agência AM4, que prestou serviços à campanha eleitoral do Presidente Jair
Bolsonaro, negou categoricamente conhecer os representados.

Sinalizaram, ademais, que durante toda a instrução não fora acostada ao processo qualquer
prova concreta, mesmo que superficial, capaz de demonstrar a conduta ilícita dos representados e de suas
empresas e que afrontasse a legislação eleitoral, especialmente o art. 22, da Lei Complementar n. 64/1990.

Mencionou que Jair Bolsonaro se sagrou vencedor no pleito de 2018 por larga vantagem de
votos em respeito à vontade popular, e não em razão de supostos disparos de WhatsApp.

Deduziu não ser possível atribuir aos representados quaisquer condutas que sejam consideradas
crime eleitoral, tampouco demonstrar materialidade e consequente justa causa que possam minimamente
ensejar solução outra que não a total improcedência da ação.

Antonio Hamilton Martins Mourão expôs (ID 16603988) que o depoimento de Rebeca Félix
corroboraria o alegado em sua contestação, deixando ainda mais claro não haver nos autos prova de
contratação de disparos em massa de mensagens via WhatsApp contra a campanha do PT.

Também não haveria, segundo o representado, comprovação de que empresas ligadas aos
investigados foram responsáveis por tais contratações, com o intuito de financiar e alavancar a campanha de
Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão e fazer despencar a de seus opositores.

Insistiu não haver falar em responsabilidade do investigado nas condutas ilegais praticadas por
terceiros, nos termos do art. 40-B da Lei n. 9504/1997 e da Resolução-TSE n. 23.551/2017, que tratam da
propaganda irregular.

Indicou que, por todos os ângulos que se avalie a lide, tanto do ponto de vista legal como
jurisprudencial, seria indubitável não ter o investigante qualquer responsabilidade sobre os fatos relatados na
inicial, à míngua de nexo causal entre os supostos abusos de poder econômico e uso indevido dos meios de
comunicação social e os danos eventualmente decorridos das práticas ilegais apontadas pela autora.

Desse modo, reafirmou que meras alegações ou suposições de ilícitos, sem lastro em provas
concretas e robustas, não bastam à formação de juízo de condenação capaz de elidir a legitimidade do mandato
popular, tornando impossível o pedido de declaração de inelegibilidade e a cassação de registro ou diploma.

A coligação autora sinalizou (ID 16604588), preliminarmente, os óbices impostos à instrução
probatória.

Reforçou que a investigação deficitária e a consequente impossibilidade de responsabilizar
aqueles que agiram em abuso de poder econômico e uso indevido de meio de comunicação social representam
obstáculo à consecução dos objetivos da AIJE e violam de forma direta os bens tutelados pela ação.

Registrou que o convencimento do julgador depende do que é construído nos autos e,
considerando que o bem tutelado é de interesse comum, à autoridade jurisdicional é garantida a prerrogativa
de atuar de forma ativa no processo, inclusive determinando a produção de provas, nos termos do art. 22, VI,
da Lei Complementar n. 64/1990.

Sintetizou ser o indeferimento da produção da prova ou a não determinação de diligências no
bojo de ação de tamanha envergadura, ao comprometer a tutela da normalidade e regularidade das eleições,
violação direta dos direitos políticos, materializados nos direitos humanos e fundamentais à democracia, ao



exercício da soberania popular e ao processo eleitoral legítimo.

Arguiu a reabertura da instrução processual, haja vista o não amadurecimento da causa por
força de decisão deste juízo.

Observou, quanto ao depoimento prestado, que a referida testemunha deveria ter sido
considerada suspeita, em face do evidente interesse na causa, materializado na nomeação para cargo
comissionado no governo eleito, bem como de declaração expressa de que o Bolsonaro era o candidato de sua
predileção e de utilização de sua rede social pessoal para realização de campanha.

Ponderou que o não acolhimento da contradita foi medida desarrazoada, que, inclusive, se
contraporia ao que fora decidido em audiência de oitiva de testemunhas no bojo da AIJE n. 0601969-65, na
qual prevalecera o entendimento de que o posicionamento político pessoal manifestado em redes sociais seria
suficiente para justificar a contradita.

Alegou, ademais, que a função da depoente, no âmbito da AM4, contratada pela campanha do
representado, restringia-se à produção e ao monitoramento do conteúdo utilizado oficialmente pela campanha,
de modo que não haveria como conceber que seu depoimento fosse capaz de impugnar os fatos informados à
exordial.

Repisou que as condutas dos investigados representariam doação de pessoa jurídica, utilização
de perfis falsos para propaganda eleitoral e compra irregular de cadastros de usuários, todas ilegais.

Acrescentou que o caráter economicamente abusivo do que foi relatado residiria no fato de que
os preços por mensagem variam entre R$ 0,08 e R$ 0,40, a depender da base de dado utilizada, de modo que a
contratação de disparos em massa demanda implemento de consideráveis recursos financeiros.

Informou que a utilização de notícias falsas como método de campanha foi uma marca da
candidatura de Jair Bolsonaro. A exemplo, apresentou: o vídeo gravado pelo então candidato sobre a suposta
intenção do PT de fraudar as eleições por meio do voto eletrônico, material retirado das redes por
determinação deste Tribunal na Rp
n. 0601298-42.2018.6.00.0000; a entrevista, concedida ao Jornal Nacional, em que o representado afirmou que
o livro “Aparelho sexual e cia” teria sido utilizado como material no “kit gay”, o que foi objeto do julgado na
Rp n. 0601699-41.2018.6.00.0000; e a Agência Lupa e o site “boatos.org”, que demonstrariam ter sido a
candidatura de Jair Bolsonaro a principal beneficiária dessas mentiras.

Reiterou não ser crível atribuir apenas à espontaneidade dos apoiadores a capacidade de
produzir e disseminar com tamanha eficácia todas as notícias falsas editadas em detrimento da coligação
noticiante.

Considerou que a campanha dos representados também teria se destacado pela quantidade de
robôs nas redes, o que motivou o periódico Congresso em Foco a lançar, em setembro de 2018, o Trending
Botics, ferramenta para identificar e monitorar o comportamento de prováveis robôs na rede social Twitter.

Indicou que a Trending Botics não teria sido a única ferramenta a constatar esses dados; outros
instrumentos também teriam realizado pesquisas e análises técnicas em torno dessa forma de atuação de perfis,
identificando a campanha de Jair Bolsonaro como a maior beneficiária dos denominados bots.

Enfatizou que, não bastassem as justas razões expostas pela representante, os argumentos de
defesa igualmente não se prestariam a desconstituir o abuso de poder político e o uso indevido dos meios de
comunicação social.

Esclareceu que, na defesa apresentada pelos sócios da Yacows Desenvolvimento de Software
Ltda., Lindolfo Alves e Flávia Alves, haveria confissão expressa, no sentido de não possuir a empresa meios
de controlar a legalidade e regularidade do uso dos serviços prestados, assumindo, em juízo, serem plenamente
possíveis os fatos denunciados nesta ação.



Sob o aspecto jurídico, sublinhou que as condutas descritas, por se tratar de utilização ilegal de
meio digital para disseminação massiva de conteúdo, tiveram o condão de atingir grande número de pessoas e,
por isso mesmo, influenciar sobremaneira o resultado do pleito eleitoral.

Salientou que uso indevido dos meios de comunicação social caracterizou-se pelo emprego de
elevada quantia de dinheiro proveniente de empresas na contratação de serviços de disparos de mensagens
contendo propaganda eleitoral – inclusive fake news – para bases de dados legais e ilegais, ocasionando
desequilíbrio na disputa eleitoral.

Deduziu que a conduta dos representados é dotada de evidente gravidade, pois atentaria contra
elementos basilares da democracia ao influenciar o resultado do pleito eleitoral.

Postulou o recebimento das alegações finais e, preliminarmente, a reabertura da instrução
processual, bem como, no mérito, a procedência dos pedidos formulados à inicial.

Decorrido o prazo, deixaram de apresentar alegações os representados Ivete Cristina Esteves
Fernandes e Willian Esteves Evangelista.

A coligação representante pleiteou (ID 16692788) a suspensão do processo em razão da
pendência do julgamento do Mandado de Segurança n. 0600558-50.2019.6.00.0000, por ela impetrado contra
decisão deste relator que indeferira pedido de produção de determinadas provas.

Na decisão proferida em 19.9.2019 na ação mandamental (ID 16715038), o eminente relator
Ministro Sergio Banhos negou seguimento ao writ, com fundamento no art. 36, § 6º, do RITSE.

É o relatório.

Abra-se vista à Procuradoria-Geral Eleitoral para que se pronuncie no prazo de 48 (quarenta e
oito) horas, consoante o disposto no art. 22, XIII, da Lei Complementar n. 64/1990.

Após, voltem-me conclusos.

Brasília, 2 de outubro de 2019.
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