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A legitimidade para a causa e o interesse processual se
aferem, segundo a teoria da asserção, a partir da
relação jurídica de direito material afirmada na inicial,
enquanto a efetiva existência desse fato constitui
Compete à Justiça Eleitoral o exame da repercussão de
fatos econômicos sobre o resultado das eleições.
Mérito. AIJES 1771-28.2018 e 1960-80.2018.
É conveniente a análise conjunta das ações, que se
fundamentam no mesmo fato essencial. Ambas as
ações têm como base a denúncia de contratação de
empresas de tecnologia para serviços de disparos em
massa de mensagens por meio do WhatsApp, de forma
irregular, à margem do controle da Justiça Eleitoral.
É admissível a prova emprestada no processo eleitoral,
desde que se resguarde o exercício do contraditório,
como

ocorreu

na

espécie.

Prova

emprestada

consistente nos elementos dos inquéritos 4.971 e 4.828,
sob a supervisão do Supremo Tribunal Federal, que
apuram a prática de atos, com o uso das redes sociais
da internet, para a divulgação de mensagens contra a
honra de ministros daquele Tribunal e contra a ordem
democrática. Elementos trazidos aos autos para
aferição de sua repercussão sobre o objeto destas ações.
MÉRITO
Não se atendeu, nos autos, a exigência de robusta
prova da alegação de contratação de empresas
especializadas em marketing digital para serviços de
disparo em massa beneficiando a chapa majoritária
representada. A prova de relação comercial entre a
empresa oficialmente responsável pela campanha do
candidato com uma empresa de marketing digital, não
constitui, por si só, comprovação de que os disparos
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em massa, de conteúdo hostil, noticiados na inicial,
foram realizados.
Argumento de uso fraudulento de nomes e CPF de
idosos para registrar chips de celular e garantir
suficiente, não sendo bastante noticiário jornalístico
para esse fim.
A existência de uma estrutura de contas nas redes
sociais, duplicadas e com nomes fictícios, relacionadas
ao nome de servidores públicos vinculados a
gabinetes

de

agentes

políticos,

inclusive

da

Presidência da República, para a divulgação de
mensagens

antidemocráticas,

não

fornece

razão

necessária, à falta de subsídios persuasivos mais
sólidos, para vincular essa organização aos fatos,
objeto desta ação.
O uso de perfis fictícios na propaganda eleitoral em
2018 não se confunde com os fatos objeto desta ação,
que menciona a existência de perfis falsos no contexto
da contratação de empresas de marketing para disparo
de mensagem em massa por meio do aplicativo do
WhatsApp. A garantia do devido processo legal não
admite conferir nova moldura à causa de pedir
estabelecida inicialmente.
Falta de prova da alegação de contratação de empresa
de marketing digital para promover disparos em
massa com cunho eleitoral, por pessoa jurídica
estranha à campanha dos representados.
A gravidade de eventos, relevante para a AIJE, é aquela
que, por sua dimensão e natureza, deslegitima o
resultado das eleições, o que não ficou demonstrado
nos autos.
Parecer pela improcedência dos pedidos.
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Exmo. Sr. Ministro Relator:

O Ministério Público Eleitoral manifesta-se na ação de
seguem.
Coligação “O Povo Feliz de Novo” ajuizou ação de
investigação judicial eleitoral contra Jair Messias Bolsonaro e Antônio
Hamilton Martins Mourão, eleitos Presidente e Vice-Presidente da
República, Flávia Alves e Lindolfo Alves Neto, sócios das empresas
Yacows Desenvolvimento de Software Ltda. e Kiplix Comunicação
Digital Ltda., e Marcos Aurélio Carvalho, sócio da empresa AM4
Informática Ltda, imputando-lhes a prática de abuso de poder
econômico e uso indevido de meio de comunicação social.
Sustentou que, segundo matéria veiculada no jornal “Folha de
São Paulo, os candidatos representados utilizaram serviços de disparos
em massa de mensagens de cunho eleitoral, pelo aplicativo WhatsApp”.
Alegou que as empresas Yacows Desenvolvimento de Software Ltda. e
Kiplix Comunicação Digital Ltda., por meio de subterfúgios ilícitos 1 ,
obtiveram meios para efetuar o disparo de milhões de mensagens para
o eleitorado. Ressaltou que as duas pessoas jurídicas foram
subcontratadas por AM4 Informática Ltda., maior fornecedora da
campanha dos representados. Salientou que a relação contratual
existente entre as empresas foi evidenciada por notificação extrajudicial
dirigida por AM4 às duas primeiras, acerca do estorno de R$ 1.680,00.
Com base nesse contexto, postulou a produção de provas,
incluindo a quebra do sigilo bancário dos representados, bem como a
condenação dos candidatos representados às sanções do art. 22, XIV, da
LC 64/90.

1

Incluindo a utilização de robôs e de dados de terceiros adquiridos ilegalmente.
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Flávia Alves e Lindolfo Antônio Alves Neto apresentaram
defesa arguindo incompetência da Justiça Eleitoral para apreciar pedido
que verse sobre o funcionamento do aplicativo WhatsApp. Sustentaram
a inépcia da inicial, por falta de indicação clara e específica de sua
das empresas apontadas na inicial, não gerentes de TI. Afirmaram que
não há provas dos fatos relatados, nem muito menos de que as empresas
teriam deles participado.
Em sua contestação, Jair Messias Bolsonaro e Antônio
Hamilton Martins Mourão ressaltaram a existência de litispendência
com a AIJE nº 0601771-28.2018.6.00.0000. Alegaram não competir à
Justiça Eleitoral promover investigação de empresas e pessoas jurídicas,
na forma intentada pela representante. Arguiram a inépcia da inicial,
por ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação. Em
razão de a petição inicial não ter explicitado a participação dos
representados nos fatos, arguiram sua ilegitimidade passiva. Cogitaram
de falta de interesse de agir quanto aos pedidos de produção de provas
referentes a fatos não relacionados ao pleito. Falaram em litigância de
má-fé, em razão de a pretensão inicial estar embasada em fatos
infundados divulgados em matéria jornalística. Noticiaram resultado de
pesquisa que apontou que 73% dos entrevistados afirmaram não ter
recebido conteúdo deturpando ou atacando campanhas no WhatsApp.
Impugnam o poder persuasivo do conjunto probatório pela sua
fragilidade e atribuem à parcialidade da jornalista a matéria de mídia
que embasou a inicial. Afirmaram desconhecimento de eventual
contratação de disparos de mensagens em massa pelo aplicativo.
Antônio Hamilton Martins Mourão apresentou contestação de
forma autônoma, porém sem inovação quanto aos argumentos da
anterior manifestação.
Marcos Aurélio Carvalho arguiu a sua ilegitimidade passiva e
inépcia da inicial, por não haver descrição da conduta a ele atribuída,
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nem indicação alguma de prova quanto aos fatos narrados. Salientou
que a matéria na qual se baseou a inicial fora subscrita por jornalista
ligada ao Partido dos Trabalhadores. Afirmou não ser ilícito o disparo
de mensagens a eleitores que, espontânea e livremente, informaram seus
Negou que os candidatos representados tenham contratados serviços
ilícitos de impulsionamento de conteúdo. Garantiu que não houve
falseamento da identidade para fins de envio de mensagens, cadastro no
aplicativo WhatsApp ou para o registro de chips telefônicos, e que não
foram comprados cadastros de dados de terceiros. Salientou que a AM4
não subcontratou qualquer pessoa física ou jurídica para a prática de
ilícitos eleitorais. Informou ter notificado extrajudicialmente a empresa
Yacows Desenvolvimento de Software Ltda., “a fim de esclarecer os relatos
de supressão de informações de seu banco de dados e sobre a realização de um
estorno financeiro, o que evidencia seu intento de provar a lisura de suas
condutas”2. Argumentou que a propositura deste feito consubstanciou
litigância de má-fé.
A representante reiterou os pedidos de produção de provas
constantes da inicial e postulou fossem requisitados elementos de
informação, decorrentes de investigações sobre disparos de mensagem
em massa com pertinência eleitoral, ao Tribunal Superior Eleitoral, ao
Ministro relator do Inquérito 4.781/DF, no Supremo Tribunal Federal, à
Procuradoria-Geral da República e à Direção-Geral da Polícia Federal.
O

Ministro

relator

proferiu

decisão

de

saneamento,

indeferindo os pedidos de produção de provas da representante,
mormente aqueles destinados à quebra de sigilos bancário, telefônico e
telemático, em razão da excepcionalidade da medida e da fragilidade do
conjunto probatório, consistente apenas em matéria jornalística. Deferiu
a juntada do depoimento de Rebeca Félix da Silva Ribeiro Alves, como

2

Id. 4192188, p. 18. O inteiro teor da notificação encontra-se no id. 12842938.
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prova emprestada, e concedeu-se vista às partes para apresentarem
alegações finais3.
Em virtude de decisão proferida nos autos da Ação de
Investigação Judicial Eleitoral 0601782-57.2018.6.00.00004, determinando
pedido da representante no mesmo sentido, a fim de possibilitar o
compartilhamento dos resultados das diligências determinadas naquele
processo5.
Como resultado das diligências, o WhastApp 6 informou que
duas contas (+55 14 998558081 e +55 14 30102175)

pertencentes à

empresa SMSmarket Soluções Inteligentes Ltda. e a Willian Esteves
Evangelista foram banidas em 25/10/2018, em razão de ter sido
identificado comportamento anormal, indicativo do envio automatizado
de mensagens em massa. Noticiou que uma conta relacionada à Yacows
Desenvolvimento de Software Ltda. (+55 11 985320336) foi banida
11/10/2018 pelo mesmo motivo. Salientou que no intervalo entre as datas
mencionadas,

enviou

notificações

extrajudiciais

para

Yacows,

SMSMarket, Quick Mobile Desenvolvimento e Serviços Ltda. e Croc
Services Soluções de Informática Ltda., por oferecerem publicamente
atividades que violavam seus termos de serviço.
Após, o Ministro relator deferiu pedido da representante no
sentido de encaminhar consulta ao Ministro Alexandre de Moraes sobre
o compartilhamento dos resultados das diligências realizadas no
Inquérito nº 4.781/DF, em trâmite no Supremo Tribunal Federal7.

3

Id. 16868738.

Que possuía causa de pedir similar a deste processo. Os pedidos foram julgados
improcedentes por meio de acórdão publicado no DJe em 11/03/2021.

4

5

Id. 17620238.

6

Id. 20035488.

7

Id. 31860738.
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Em nova decisão, foi indeferido o pedido de ingresso nos
autos, na condição de assistente simples, formulado pelo Partido
Democrático Trabalhista (PDT)8.
Autorizado

o

compartilhamento

e

encaminhada

à

4.781/DF e 4.828/DF, concedeu-se vista às partes e ao Ministério Público,
para sua análise e apresentação de alegações finais 9 . Declarou-se
prejudicado agravo interno interposto por Jair Messias Bolsonaro, contra
decisão que indeferira, em momento anterior, pedido de acesso aos
documentos10.
- II As preliminares suscitadas pelos representados, a saber,
inépcia da inicial, ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça
Eleitoral e ausência de interesse processual já foram decididas pelo
Ministro relator. O Ministério Público não vê em quê dissentir da
fundamentação apresentada.
A petição inicial narra objetivamente o suposto fato ilícito, o
disparo “em massa” de mensagens por aplicativo de mensagens em
favor das candidaturas dos representados. Assim ficou delimitada a
discussão cabível nos autos e isso é o bastante para que os representados
entendam sobre o que devem argumentar em resistência ao pedido. Vale
anotar que o art. 22, caput, da LC 64/90, dispõe ser o relato de fatos e a
indicação de provas, indícios e circunstâncias relacionadas ao ilícito
suficiente para o início ação de investigação judicial eleitoral. Não foi
comprometido o exercício do direito de defesa.

8

Id. 146408188.

9

Id. 156915865.

10

Id. 156917146.
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O tema da ilegitimidade passiva e o da ausência de interesse
processual se resolvem à luz da teoria da asserção. A legitimidade da
parte e o interesse de agir são aferidos com base nas afirmações feitas
pelo requerente na petição inicial. Se fosse necessário realizar
objeção se confundiria com tema de mérito. De outro lado, ainda que
não

haja

comprovação

da

responsabilidade

dos

candidatos

representados pelos ilícitos narrados, a mera demonstração da
materialidade dos fatos seria suficiente para que permanecessem no
polo passivo, na condição de beneficiários.
As alegações quanto à incompetência da Justiça Eleitoral
também não merecem acolhimento, dado o objetivo da ação de
investigação judicial eleitoral – apurar abuso do poder econômico e
utilização indevida de veículos ou meios de comunicação – e a
circunstância de os fatos reportados subsumirem-se, em tese, ao tipo do
art. 22, XIV, da LC 64/90. O fato de diligências, acaso impertinentes,
terem sido requeridas em nada desnatura a competência da Justiça
Eleitoral para apurar os fatos postos a debate, sendo certo que as
medidas investigatórias pretendidas, em face de pessoas físicas e
jurídicas, não constituem o objetivo principal do feito.
Vale notar que o indeferimento das gravosas providências
postuladas pela representante, mormente aquelas relacionadas ao
afastamento de sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático, revelouse acertado no momento em que a decisão foi proferida. Embora as
garantias constitucionais da privacidade e da intimidade não se revistam
de caráter absoluto, “o afastamento da incidência de direito fundamental é
providência que se reveste de caráter de exceção, a depender de um profundo
juízo de ponderação, à luz do princípio da proporcionalidade entre o interesse
público na produção da prova visada e as garantias constitucionais em
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questão”11. Levando-se em consideração que a petição inicial baseou-se
exclusivamente em matéria jornalística, carecendo de mais sólidos
elementos indiciários, não havia fundamento razoável a justificar o
afastamento de garantias constitucionais. Esta foi a compreensão do TSE

(…) 14. Não se consideram fundamento idôneo para fins
de

justificar

a

quebra

de

sigilos

protegidos

constitucionalmente matérias jornalísticas publicadas
em veículos de comunicação (TSE, AIJE nº 060196965/DF,
Relator Ministro Jorge Mussi, DJe 8.5.2020; e STF, PetAgR nº 2.805/DF, Tribunal Pleno, Relator Ministro
Nelson Jobim, DJ 27.2.2004).12

- III CONTEXTUALIZAÇÃO NECESSÁRIA

A AIJE 06017771-28.2018 e a AIJE 0601968-80.2018, no que diz
respeito ao mérito, serão analisadas conjuntamente, já que as provas
compartilhadas pelo Supremo Tribunal Federal, relativas aos inquéritos
4.781 e 4.828, têm por objetivo o exame comum dos elementos colhidos
nas investigações, objeto das duas AIJEs. As ações estão fundadas
substancialmente em idêntica causa de pedir, não obstante algumas
especificidades, que não derrubam a conveniência do julgamento
conjunto. As próprias decisões que determinaram a abertura de vista em

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 583/PB, Acórdão, Relator(a) Min. Marcelo
Ribeiro, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônico, Tomo 57, Data 24/03/2010, Página 40.

11

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 060178257/DF, Acórdão, Relator(a)
Min. Luis Felipe Salomão, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônico, Tomo 44, Data
11/03/2021.

12
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ambos os processos, para o exame dessas provas, com idêntico conteúdo,
também concorrem para demonstrar a conveniência desse arranjo13.
Antes de adentrar o exame do mérito, convém registrar que,
em decorrência do processo eleitoral de 2018, foram ajuizadas quatro
Eleitoral, apontando abuso de poder econômico e uso indevido dos
meios de comunicação social em benefício da candidatura dos
representados Jair Messias Bolsonaro e Antônio Hamilton Martins
Mourão, com desequilíbrio na disputa eleitoral.
Eis um quadro sinótico com o resumo dessas ações:
PROCESSO

AIJE 1782-57

AIJE 1779-05

AIJE 1771-28

PDT
Representant
e

Coligação Brasil
Soberano

AIJE 1968-80
Coligação

Coligação Brasil

Coligação

Soberano (PDT-Avante) “O Povo Feliz de Novo”

“O Povo Feliz de
Novo”

(PDT - Avante)

Jair Bolsonaro

Jair Bolsonaro

Jair Bolsonaro

Jair Bolsonaro

Hamilton Mourão

Hamilton Mourão

Hamilton Mourão

Hamilton Mourão

Luciano Hang

Coligação Brasil Acima

Luciano Hang

Flavia Alves

Flávia Alves

Lindolfo António

de Tudo Deus Acima de
Flávia Alves

Todos

Alves Neto
Lindolfo Alves Neto

Luciano Hang

Lindolfo Alves Neto
Marcos Aurélio

Representados

13

Antonio Pedro Freitas

Antonio Pedro Freitas

Borges

Borges

Janaína de Souza Freitas

Janaína de Souza Freitas

Ivete Cristina Fernandes

Ivete Cristina Fernandes

Wiliam Esteves

Wiliam Esteves

Evangelista

Evangelista

Carvalho

Cf ID 156915866 na AIJE 1968-80 e ID 156914297 na AIJE 1771-28
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ações de investigação judicial eleitoral (AIJE), nesse Tribunal Superior
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Contratação de
empresas de

em marketing digital

tecnologia

(Quick Mobile, Yacows,

(Yacows, Kiplix e AM 4

Contratação por pessoas

Contratação de

jurídicas (inclusive a

empresas de tecnologia

Croc Services e

Informática)
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mensagens contra o PT
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instantâneas

mensagens contra o PT

Feliz de Novo”

WhatsApp

Existência de uma

Uso fraudulento de

no WhatsApp

Cada contrato pode

“estrutura piramidal de nome e CPF de idosos

chegar ao valor de R$ 12

comunicação” para

para registrar chips de

milhões

disseminar

celular e garantir

desinformação, seja por

disparos em massa

grupos da campanha

(compra irregular de

dos representados ou

cadastro de usuários)
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Whatsapp

Suposto uso de robôs
para disparo em massa
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contratadas foi
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representados
Doação de pessoa

Reportagem Folha de SP Reportagem Folha de SP Reportagem Folha de SP
18.10.2018

18.10.2018

jurídica

18.10.2018
Reportagem Folha de
SP 02.12.2018

Ajuizamento

20.10.2018

19.10.2018

18.10.2018
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Encerrada a instrução

Encerrada a instrução

em 07.08.2019
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Andamento
processual

Alegações finais
Julgada improcedente

Julgada improcedente

Alegações finais

Parecer da PGE

05.03.2021

05.03.2021

(decisão transitada em

(decisão transitada em

Determinada a

Determinada a

julgado)

julgado)

reabertura da instrução

reabertura da

em 10 de outubro de

instrução em 15 de

2019

outubro de 2019

Compartilhamento de Compartilhamento de
prova deferido pelo STF prova deferido pelo
STF

Do exposto, é dado concluir que duas reportagens do
jornal Folha de São Paulo, realizadas respectivamente em 18.10.2018 e
02.12.2018, serviram de suporte inicial para o desencadeamento das
quatro ações de investigação judicial perante essa Corte Superior.
O fato essencial narrado nessas representações é basicamente
o mesmo: a contratação de empresas de tecnologia - Quick Mobile, Yacows,
Croc Services, SMSMarket, Yacows, Kiplix e AM 4 Informática - para
serviços de disparos em massa de mensagens de cunho eleitoral, pelo
aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp.
Cabe pontuar que esse fato essencial recebe molduras
complementares, com certas especificidades, nas diferentes ações. Assim,
por exemplo, na AIJE nº 0601968-80, cuida-se de uso fraudulento de
nome e CPF de idosos para registrar chips de celular e garantir disparos
em massa, de uso de robôs para disparo em massa e é assinalado que
algumas das agências contratadas haverem sido subcontratadas pela
AM4, a maior fornecedora da campanha dos candidatos representados.
Já na representação que deu origem à AIJE nº 0601771-28, cogita-se da
existência de uma “estrutura piramidal de comunicação” para
disseminar desinformação, seja por grupos originários da campanha dos
representados ou, mesmo, por grupos derivados de WhatsApp.
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Documento assinado via Token digitalmente por PAULO GUSTAVO GONET BRANCO, em 14/10/2021 18:38. Para verificar a assinatura acesse
http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave f6d0d350.dcd13574.dc32a0f3.f4970a1c

(24.09.2019)

PROCURADORIA-GERAL ELEITORAL
AIJE nº 0601968-80.2018.6.00.0000

A identidade entre essas demandas, não obstante os
pormenores circunstanciais, foi reconhecida no julgamento realizado
por essa Corte Superior no dia 05.03.2021. Confira-se este excerto da
ementa:
essencial e pretendam a cassação da chapa vencedora,
com a declaração de sua inelegibilidade, não há falar em
litispendência entre as AIJEs nºs 0601771-28 e 060177905, pois as partes são distintas e não há repetição de ação
que já esteja em curso. […]
7. No caso dos autos, considerados (i) a quantidade de
réus que a reunião dos processos envolveria, (ii) os
diferentes estágios processuais das quatro AIJEs e (iii)
as diligências probatórias e suas implicações ainda
pendentes em dois dos autos, a tramitação e a
apreciação em bloco gerariam tumulto processual
significativo, atrasando sobremaneira o desfecho das
ações, sobretudo daquelas que já se encontram maduras
para julgamento, como é o caso em exame.
8. Em que pese a regra geral do art. 96-B da Lei nº
9.504/97 disponha que serão reunidas para julgamento
comum as ações eleitorais propostas por partes diversas
sobre

o

mesmo

fato,

o

dispositivo

comporta

interpretação, e, no caso concreto, a celeridade, a
organicidade dos julgamentos, o bom andamento da
marcha processual e o relevante interesse público
envolvido recomendam seja mantida a separação.
Precedentes.
9. A inobservância da regra do art. 96-B da Lei nº
9.504/97 não leva, por si só, à invalidação das decisões
judiciais. O TSE possui precedentes no sentido de que,
embora sempre que possível, ações eleitorais que tratem
de fatos idênticos ou similares devam ser reunidas e
julgadas em conjunto, tal reunião não é obrigatória. (AI
nº 28.353/RJ, Relator Ministro Luís Roberto Barroso, DJe
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31.5.2019; RO nº 2188-47/ES, Relator Ministro Tarcísio
Vieira de Carvalho Neto, DJe 18.5.2018).
10. No caso em exame, além de inconveniente para o
bom andamento processual, o julgamento separado de
maneira alguma gera risco de decisões conflitantes,
relatoria do mesmo Corregedor-Geral e ao julgamento
pelo Plenário do TSE, os quais possuem visão global dos
fatos submetidos à apreciação e indubitavelmente
garantirão

a

escorreita

prestação

da

jurisdição,

assegurando a coerência e a unicidades dos julgamentos.
Tramitação e julgamento que se mantêm separados em
homenagem à celeridade e à eficiência da prestação
jurisdicional. […] (grifos acrescidos)

A

Procuradoria-Geral

Eleitoral

chegou

a

aludir

à

inconveniência de julgamento fragmentado sobre o mesmo fato
essencial e à razoabilidade de certo sacrifício na celeridade da prestação
jurisdicional14, com vistas a caracterizar a conexão entre as quatro15 ações
em andamento, propondo que se fixasse a AIJE 0601771-28, em que se
deu o despacho inicial mais remoto, como o processo principal. A
sugestão foi rejeitada pelo Plenário 16 , afastando-se a conexão das
presentes ações com as AIJEs 0601779-05 e 0601782-57.

97-A. Nos termos do inciso LXXVIII do art. 5o da Constituição Federal, considera-se
duração razoável do processo que possa resultar em perda de mandato eletivo o período
máximo de 1 (um) ano, contado da sua apresentação à Justiça Eleitoral. (Incluído pela Lei nº
12.034, de 2009)
15 AIJEs 0601779-05, 0601968-80, 0601771-28 e 0601782-57, reunindo-as para julgamento
comum na forma do art. 96-B da Lei nº 9.504/97.
16 […] (i) a quantidade de réus que a reunião dos processos envolveria, (ii) os

14Art.

diferentes estágios processuais das quatro AIJEs e (iii) as diligências probatórias e
suas implicações ainda pendentes em dois dos autos, a tramitação e a apreciação em
bloco gerariam tumulto processual significativo, atrasando sobremaneira o desfecho

das ações, sobretudo daquelas que já se encontram maduras para julgamento, como
é o caso em exame […]
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Em seguida a Corte, em 5.3.2021, julgou em conjunto a AIJE
0601779-0517 e a AIJE 0601782-5718, cujo representante era a Coligação
Brasil Soberano, dando pela improcedência dos pedidos. Em resumo, o
Tribunal assentou não estarem comprovados nem a contratação de
mensagens com conteúdo falso, nem os disparos em massa. Afirmou-se
não demonstrada a compra de base de dados de usuários fornecida por
empresas de estratégia digital para disseminar notícias inverídicas de
conteúdo eleitoral. Tampouco estariam demonstradas as acusações de
doação não declarada por pessoa jurídica e de uso de valores acima do
teto de gastos, apontando que apenas suposições não podem ensejar
juízo positivo sobre a ocorrência do ilícito.
Nesse cenário, então, importa rememorar o objeto das duas
ações de investigação judicial eleitoral cujo mérito agora se examina.
Como apontado no despacho exarado em 03.08.2021 pelo
eminente Ministro Relator Luís Felipe Salomão (ID 146412788 – AIJE
0601771-28), apuram-se os seguintes fatos:

a) na AIJE 0601771-28:
17

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2018. PRESIDENTE E

VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. USO INDEVIDO
DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. WHATSAPP. DISPARO DE MENSAGENS EM MASSA.
NOTÍCIAS FALSAS (FAKE NEWS). MATÉRIA JORNALÍSTICA. PRELIMINARES.
REJEIÇÃO. ACUSAÇÃO AMPARADA EM CONJECTURAS. AUSÊNCIA DE PROVAS
SEGURAS A VINCULAR A CAMPANHA ELEITORAL AOS SUPOSTOS DISPAROS.
IMPROCEDÊNCIA. [….]
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2018. PRESIDENTE E
VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. USO INDEVIDO
DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. WHATSAPP. DISPARO DE MENSAGENS EM MASSA.
NOTÍCIAS FALSAS (FAKE NEWS). MATÉRIAS JORNALÍSTICAS. PRELIMINARES.
REJEIÇÃO. ACUSAÇÃO AMPARADA EM CONJECTURAS. AUSÊNCIA DE PROVAS
SEGURAS A VINCULAR A CAMPANHA ELEITORAL AOS SUPOSTOS DISPAROS.
IMPROCEDÊNCIA. [...]
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i) a contratação de empresas especializadas em marketing digital (Quick Mobile, Yacows, Croc Services e
SMS Market) por empresas apoiadoras de Jair Bolsonaro para disparos via Whatsapp contra o PT e seus
ii) utilização indevida de perfis falsos para propaganda eleitoral;
iii) compra irregular de cadastros de usuários;
iv) montagem de uma estrutura piramidal de comunicação, com emprego de robôs e números de telefones estrangeiros;
v) doações de pessoas jurídicas.

b) na AIJE 0601968-80:
i) contratação de empresas de tecnologia (Yacows, Kiplix e AM4 Informática) para serviços de disparo em
massa de mensagens de cunho eleitoral pelo aplicativo WhatsApp;
ii) uso fraudulento de nome e CPF de idosos para registrar chips de celular e garantir disparos em massa
(compra irregular de cadastro de usuários);
iii) suposto uso de robôs para disparo em massa;
iv) subcontratação de agências pela AM4, que é a
maior fornecedora de campanha dos candidatos representados;
v) doações de pessoa jurídicas.

As duas ações ainda em tramitação (AIJEs 0601968-80 e
0601771-28) aguardaram o compartilhamento de provas sobre o
conteúdo produzido nos autos de investigações levadas a efeito pelo
Supremo Tribunal Federal. O pedido de compartilhamento fora deferido
17/55
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pelo então Ministro Relator Og Fernandes, em 12.6.2020, ocasião em que
pontuou como “inegável que as diligências encetadas no bojo do Inquérito nº
4.781/DF podem ter relação de identidade com o objeto da presente AIJE, em que
se apura a ocorrência de atos de abuso de poder econômico e uso indevido de
apoiadores dos então candidatos requeridos, de pacotes de disparo em massa de
mensagens falsas contra a coligação requerente, pelo aplicativo WhatsApp,
durante a campanha eleitoral de 2018” (ID 31860738 – AIJE 0601968).
Em 1º.7.2020, o Ministro Og Fernandes determinou que se
aguardassem o fim das perícias e diligências nos Inquéritos 4.781/DF e
4.828/DF e o envio da respectiva documentação – inclusive a
investigação interna conduzida pelo Facebook.

- IV Deve-se ter presente, de pronto, que se admite, “em AIJE, uso
de prova emprestada legalmente produzida em procedimento investigatório
criminal”19. Nessa linha, esse Tribunal Superior tem anotado que “é lícita
a utilização de prova emprestada de processo no qual não tenha sido parte aquele
contra quem venha a ser utilizada, desde que lhe seja permitido o
contraditório”20. No caso, a observância do contraditório foi preservada
pela decisão que conferiu o pleno acesso dos litigantes ao conteúdo da
prova compartilhada.
Nesse contexto, torna-se relevante expor o objeto de
investigação dos expedientes que tramitam originariamente no

19 Agravo

Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 1635 - IPUAÇU - SC - Acórdão de
22/03/2018 - Relator(a) Min. Jorge Mussi – Diário da justiça eletrônica, Tomo 76, Data
17/04/2018, Página 14/16
20 Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 958 - SABINO - SP - Acórdão de
03/11/2016 - Relator(a) Min. Luciana Lóssio – Diário da justiça eletrônica, Tomo 229, Data
02/12/2016, Página 45/46
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Supremo Tribunal Federal, os quais foram compartilhados para serem
usados como prova nas presentes ações eleitorais.
O Inquérito 4.781/DF, instaurado de ofício em 19.03.2019, tem
o objetivo de apurar a existência de notícias fraudulentas (fake news),
honorabilidade daquela Corte, dos seus Ministros e familiares.
Já o Inquérito 4.828/DF, instaurado a partir de requisição da
Procuradoria-Geral da República em 20.04.2020, voltava-se à apuração
de fatos ocorridos em 19.4.2020, relacionados com aglomeração de
pessoas na frente de quartéis do Exército, cogitando de estímulo à
animosidade entre as Forças Armadas e instituições nacionais, em tese,
tipificando crime previsto na Lei 7.170/83.
Como resulta dos autos do compartilhamento, o Inquérito
4.828/DF foi arquivado, em 1º.7.2021, pelo Ministro Relator Alexandre
de Moraes, acolhendo pedido da Procuradoria-Geral da República.
Nessa mesma oportunidade, o Ministro Relator determinou o
compartilhamento das provas do expediente investigatório arquivado
com o Inquérito 4.781/DF e a instauração de outro inquérito policial para
apurar a existência de organização criminosa, de forte atuação digital e
com núcleos de produção, publicação, financiamento e político
semelhantes àqueles identificados no Inquérito 4.781. As condutas são
investigadas pelo potencial de atentar contra a Democracia e o Estado
de Direito, o que caracterizaria os crimes previstos no art. 18, art. 22, I e
IV e art. 23, I, II e IV, da Lei 7.170/1983; art. 2 da Lei 12.850/2013; art. 1º, I
e II, art. 2º, I, ambos da Lei 8.137/1990; art. 22, parágrafo único, da Lei
7.492/1986 e art. 1º da Lei 9.613/1998.
Diante desse cenário, impõe-se examinar a relação de
pertinência entre os fatos apurados nas ações de investigação judicial
eleitoral em exame – cujo fato essencial consiste na contratação de
empresas de tecnologia para serviços de disparos em massa de
19/55
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mensagens de conteúdo eleitoral, pelo aplicativo de mensagens
instantâneas WhatsApp, em benefício da chapa majoritária dos
representados – e o conteúdo dos inquéritos policiais em tramitação no
Supremo Tribunal Federal, sem prejuízo, por evidente, de que se
dessas ações eleitorais.

-VConforme apurado nos autos das investigações levadas a
efeito pelo Supremo Tribunal Federal e estampado no relatório da
decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes em 1º.07.2021, o
relatório parcial de investigação apresentado pela autoridade policial
(SR/PF/DF 2020.0124709) em 18.12.2020, no IP 4.828/DF, indica duas
hipóteses passíveis de serem investigadas no ambiente penal:
i) agentes públicos não identificados, vinculados à
Secretaria Especial de Comunicação (SECOM), distribuíram ou permitiram a distribuição de recursos públicos aos canais incumbidos da produção e difusão
de propaganda em meios de comunicação (Twitter,
YouTube, Facebook) de processos ilegais para alteração da ordem política ou social, bem como para incitar a população à subversão da ordem política ou social e à animosidade das Forças Armadas contra o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional, no
período compreendido entre 2019 até junho de 2020;
ii) movimento on line de pessoas associadas, supostamente para promover a difusão de ideias com potencial de causar instabilidade na ordem política e social,
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identificados no relatório da Atlantic Council produzido para o Facebook, que indicou uma rede que “consistia em vários grupos com atividade conectada que utilizavam uma combinação de contas duplicadas e contas faldas por nossos sistemas automatizados – para evitar a aplicação de nossas políticas, criar pessoas fictícias fingindo serem repórteres, publicar conteúdo e gerenciar Páginas fingindo ser veículos de notícias”, no período compreendido entre meados de 2018 e junho de 2020.
Segundo afirma a decisão proferida pelo Ministro Alexandre
de Moraes, o expediente investigatório (IP 4.828/DF) permite concluir
que há organização criminosa, de forte atuação digital, estruturada em
quatro núcleos (produção do material; publicitário ou de divulgação;
político e financeiro), com a finalidade de atentar contra o Estado
Democrático de Direito. Uma das peças centrais desse organismo,
conforme diz a decisão, é Allan Lopes dos Santos, por opera o Canal
Terça Livre, mantido pela empresa Terça Livre Produções Ltda. Ele teria,
a partir da participação ativa na campanha eleitoral de 2018, passado a
organizar reuniões em sua residência, com agentes políticos (inclusive
Deputados Federais) e servidores públicos (muitos comissionados que
também participaram da última campanha eleitoral para a Presidência
da República). O decisum aponta indícios de que Allan dos Santos atua
como um dos organizadores dos diversos atos antidemocráticos, com
ataques à Constituição Federal, aos Poderes de Estado e à Democracia,
valendo-se, principalmente, de meios digitais. Anota, ainda, que Mauro
César Cid (Tenente-Coronel, ajudante de ordem da Presidência da
República), em depoimento na esfera policial, confirmou ter alertado o
Presidente da República sobre a atuação da Polícia Federal na residência
de Allan dos Santos, o que, conforme a decisão, reforça “indícios de
existência de alguma relação subjetiva entre ambos, já que o fato, objetivamente,
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não demonstraria qualquer relevo para o Chefe do Poder Executivo da União”.
A decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes também ressalta
a tentativa de Allan dos Santos de interferir na Secretaria de
Comunicação do Governo Federal, influenciando junto à Deputados
Radiodifusão da SECOM, com o objetivo de facilitar a criação de uma
emissora de televisão, bem como o direcionamento de verbas públicas
por meio de anúncios, feitos pelo Governo Federal e por meio da
plataforma Google Adword, em benefício do canal TERÇA LIVRE. Indica,
ainda, a possibilidade de remessas de valores ao exterior por parte de
Allan dos Santos, por meio de pessoas jurídicas interpostas (BBTV), para
recebimento de monetização obtida pelo referido canal de comunicação,
inclusive com o retorno de determinados valores ao Brasil via Paypal. A
decisão alude à “existência de suposta parceria ilícita ‘público-privada’”,
além da obtenção de benefícios ilícitos do Governo Federal. Quanto à
empresa Inclutech Tecnologia da Informação LTDA., de propriedade de
Sérgio Lima, asseverou que uma análise bancária preliminar, no período
compreendido entre 19.04.2019 a 03.05.2020, indicou o recebimento de
repasses de diversas pessoas físicas (inclusive parlamentares federais) e
jurídicas. Igualmente foi referida a criação, em 29.10.2019, da empresa
TLTV LCC, no Estado de Delaware, Estados Unidos da América,
indicando a possibilidade de que essa empresa pertença ao mesmo
grupo de Allan dos Santos e seja destinatária de valores obtidos pelo
canal TERÇA LIVRE através a conexão Google Ads e BBTV. Afirma,
ainda, a decisão ser notório o aumento de rendimentos do canal TERÇA
LIVRE e do jornal A CIDADE ON LINE a partir do ano de 2019, bem
como que estar comprovado que o empresário Otávio Oscar Fakhoury
efetuou pagamento de material de campanha eleitoral (adesivos e
panfletos) para a chapa Bolsonaro-Mourão diretamente à Gráfica Criart
(empresa Isabel Cristina Costa Correa), assinalando uma “estranha
negociação” entre o referido empresário e a PETROBRÁS, em uma
situação “altamente suspeita”, envolvendo a locação de um imóvel.
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Esclareceu, ainda, conforme relatório produzido pela Atlantic Council
para o Facebook, a existência de três núcleos de atuação de páginas nessa
rede social com comportamentos inautênticos, a partir de combinação
de contas duplicadas e contas falsas (inclusive com pessoas fictícias
simulando serem veículos oficiais), sendo que algumas dessas contas,
empregadas para ataques a opositores individuais e instituições,
vinculam-se a servidores com cargos de assessoramento político21. Narra
que restou demonstrado que várias dessas páginas foram acessadas a
partir de IPs da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e da própria
Presidência da República.
De todos os fatos exaustivamente indicados na decisão
proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes e que são objeto do
compartilhamento deferido por essa Corte Superior, pondera-se que a
relação da pertinência com a causa de pedir em análise na presente ação
eleitoral será realizada quando do exame individual de cada uma das
imputações – sem embargo de se ressaltar, desde logo, a dissonância
cronológica entre os fatos apurados no STF e os momentos relevantes
para o objeto das ações em curso no TSE.
Vale rememorar, a propósito, e para servir de guia à análise do
que consta dos processos eleitorais, que, nos termos do que decidido
pelo TSE no caso “Dilma-Temer”, “o pedido formulado pelo autor, na inicial
da ação, delimita o seu objeto, não se admitindo a sua ampliação posterior para
incluir elementos ou fatos que deixaram de figurar na petição inaugural”. Bem
como que, “segundo o princípio jurídico processual da congruência, adstrição
ou correlação, o julgamento judicial fica adstrito ao pedido e à causa de pedir
postos na inicial da ação, pela iniciativa do autor”, de modo que “não compete
21 Nesse

contexto, o relatório da autoridade policial cita, exemplificativamente: Fernando
Nascimento Pessoa, assessor parlamentar do Senador Flávio Bolsonaro; Vanessa do
Nascimento Navarro, assessora parlamentar do Deputado Estadual do Rio de Janeiro
Andeson Moraes; Carlos Eduardo Guimarães, assessor parlamentar do Deputado Federal
Carlos Bolsonaro; Tércio Arnaud Tomaz, assessor especial da Presidência da República.
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ao órgão julgador modificar, alterar, retocar, suprir ou complementar o pedido
da parte promovente” 22 . No mesmo precedente, o Tribunal assentou a
interpretação devida do art. 23 da LC 64/90, vinculando a sua
compreensão aos limites objetivos definidos pelo autor da ação, como

[…] b) A formação da convicção judicial, também em sede
eleitoral, elabora-se livremente, mediante a apreciação do
acervo probatório trazido aos autos, mas nos limites da
moldura fixada no pedido posto na inicial da ação. O Julgador
eleitoral pode valer-se da prova encontrável nos chamados
fatos públicos e notórios, bem como na valoração dos indícios
e presunções, prestigiando as circunstâncias relevantes da
causa, mas não as estranhas a ela, ainda que não tenham sido
indicadas ou alegadas pelas partes, tudo de modo a dar
primazia à preservação do interesse público de lisura do
pleito eleitoral, como enuncia o art. 23 da LC 64/90.

c) No entanto, esse art. 23 da LC 64/90, ao alargar a atividade
probatória, não autoriza a prolação de juízo condenatório
que não seja fundado diretamente na prova dos fatos que
compuseram o suporte empírico da iniciativa sancionadora.
Em outros termos, esse dispositivo legal não elimina do
mundo do processo as garantias clássicas das pessoas
processadas nem detona os limites da atuação judicial, como
se abrisse a sua porta ao ingresso de procedimentos
indiscriminados ou mesmo à inclusão de fatos que não foram
apontados na peça inaugural do processo. Numa ação
sancionadora isso seria fatal para o sistema de garantias
processuais.

d) A ampliação dos poderes instrutórios do Juiz pelo art. 23
da LC 64/90 e pelo Código Fux deve ocorrer nos limites do

22

TSE - AIME 7-61.2015.6.00.0000 – j. 09.06.2017 – DJe de 12.9.2018
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que predefinido como pedido e causa de pedir pelo autor da
ação, uma vez que cabe às partes descrever os elementos
essenciais à instrução do feito, e não ao Juiz, que não é autor
da ação. Ao declarar a constitucionalidade do referido art. 23
da LC 64/90, o Supremo Tribunal Federal assentou que a
moderno não serve a tornar o Magistrado o protagonista da
instrução processual. A iniciativa probatória estatal, se levada
a extremos, cria, inegavelmente, fatores propícios à
parcialidade, pois transforma o Juiz em assistente de um
litigante em detrimento do outro. As partes continuam a ter a
função precípua de propor os elementos indispensáveis à
instrução do processo, mesmo porque não se extinguem as
normas atinentes à isonomia e ao ônus da prova (ADI
1.082/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe 30.10.2014).

e) A atividade estatal repressora de desvios ou de ilícitos de
qualquer natureza somente é exercida com legitimidade,
quando se desenvolve nos padrões jurídicos e judiciais
processuais previamente delineados e aceitos como regedores
dessa mesma atividade. Em razão disso, não são toleráveis
surpresas desconcertantes, causadoras de prejuízo à ampla
defesa da parte, no contexto do justo processo jurídico. Não
demonstra reverência aos ditames do Direito a atividade
sancionadora que se afastar do plexo das garantias que
resguardam a pessoa processada contra excessos ou demasias
dos agentes operadores da repressão.

f) Uma das garantias processuais mais relevantes, integrante
do justo processo jurídico, é aquela que diz respeito à ciência,
pela pessoa acionada, de todos os fatos e argumentos
alegados contra si pela parte promovente. Por isso se diz que
a petição inicial define os polos da demanda e delimita o seu
objeto, em face do qual se desenvolve a resposta à lide e se
instala a atividade probatória. A instrução visa ao
convencimento do Julgador, quanto à materialidade e à
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autoria dos atos postos na imputação (inicial da ação
sancionadora), sendo a sua produção o núcleo ou o centro da
solução da questão. Não se pode aceitar (nem se deve aceitar)
decisão judicial condenatória sem prova concludente dos

g) Na presente ação, serão apreciadas as provas produzidas
até a estabilização da demanda, de modo que é somente o rol
daqueles fatos, com a exclusão de quaisquer outros, que
compõe o interesse da jurisdição eleitoral e demarca o
exercício da atividade das partes relativamente às provas.
Nem mais e nem menos, sob pena de o processo se converter
num campo minado de súbitas armadilhas e surpresas.

h) Os princípios constitucionais do contraditório exigem a
delimitação da causa de pedir, tanto no processo civil comum
como no processo eleitoral, para que as partes e também o
Julgador tenham pleno conhecimento da lide e do efeito
jurídico que deve ser objeto da decisão. Colhe-se da
jurisprudência do colendo STJ que o Juiz não pode decidir
com fundamento em fato não alegado, sob pena de
comprometer o contraditório, impondo ao vencido resultado
não requerido, do qual não se defendeu (REsp 1.641.446/PI,
Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 21.3.2017).

i) As garantias processuais interessam às partes do processo e
também a toda a coletividade, pois instituem preceitos
protetores dos direitos e das liberdades de todos os
integrantes do grupo social, além de se tratar de elemento
estruturante do conceito funcional do justo processo jurídico.

j) Assim, no Direito Eleitoral, o Juiz Eleitoral, ao exercer o seu
poder-dever de iniciativa probatória na busca da verdade real,
precisa observar os freios impostos pela Constituição quanto
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à duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII), pela
legislação eleitoral quanto ao prazo decadencial das ações
eleitorais (art. 97-A da Lei 9.504/97) e pelo Código de Processo
Civil no que concerne ao princípio da congruência (arts. 141 e

k) Estas ações são de direito estrito, que não podem ser
conduzidas pelo procedimento civil comum ordinário, e
exigem prova pré-constituída para a retirada de candidato
investido em mandato, de forma legítima, pelo voto popular.
O curtíssimo prazo para a realização de atos processuais
eleitorais busca preservar a soberania popular, ou seja, o voto
manifestado pelo titular da soberania e o exercício do
mandato de quem ganhou a eleição, democraticamente, nas
urnas.

l) Preliminar acolhida, para afastar os elementos ou fatos que
deixaram de figurar nas petições iniciais e extrapolaram as
causas de pedir das demandas. […] (grifos acrescidos)

Vale dizer que o exame da pertinência temática entre os fatos
referidos não pode servir de causa para ultrapassar os limites objetivos
fixados pelo autor na propositura das ações de investigação judicial
eleitoral em análise. Sob essa baliza essencial, passa-se a avaliar as
questões de fundo das ações eleitorais em debate.

- VI DO MÉRITO DAS AIJES 1771-28 E 1968-80.
A matéria em debate cinfe-se à suposta ocorrência de
abuso de poder. A figura jurídica do abuso de poder – em quaisquer de
suas vertentes – é definida, na tipologia dos ilícitos eleitorais, como um
tipo eleitoral aberto, cuja definição é fixada pela previsão de um nomen
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iuris (v.g., uso indevido dos meios de comunicação social). É dizer, com
o autorizado magistério de Rodrigo López Zílio, que essa espécie de
ilícito eleitoral somente ganha “uma densificação quando os fatos narrados
na petição inicial, pelas circunstâncias do caso concreto, possam ser amoldados
ordenamento jurídico”23.
Com efeito, de acordo com o firme entendimento do TSE,
“as modalidades de abuso previstas no art. 22, caput, da LC nº 64/90
consubstanciam cláusulas abertas, as quais devem ser interpretadas em
consonância com o telos constitucional, mormente no que diz respeito à
preservação do sistema democrático e dos valores tutelados pelo art. 14, § 9º, da
CF, que visa proteger a normalidade e a legitimidade das eleições contra a
influência do poder econômico, bem como o exercício de função, cargo ou
emprego na administração direta ou indireta”24.
Tratando-se de ação de investigação judicial eleitoral,
cuja causa de pedir é o abuso de poder econômico e o uso indevido dos
meios de comunicação, torna-se necessário também demonstrar que os
fatos apresentam gravidade em suas circunstâncias (art. 22, XVI, da LC
64/9

25

) suficientemente elevada para abalar a legitimidade e

normalidade da competição eleitoral (art. 14, §9, da CFRB26); portanto
bastante intensa a ponto de atingir esse que é o bem jurídico tutelado. A

23

ZILIO, Rodrigo López. Decisão de cassação de mandato: um método de estruturação (os
critérios de conformação democrática). Salvador: Editora Juspodivm, 2020, p. 205.

Recurso Especial Eleitoral nº 060020456 - SÃO FRANCISCO DO SUL - SC - Acórdão de
18/06/2020 - Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto – Diário da justiça eletrônica, Data
17/08/2020

24

25

Art. 22 […] XVI – para a configuração do ato abusivo, não será considerada a potencialidade
de o fato alterar o resultado da eleição, mas apenas a gravidade das circunstâncias que o

26

caracterizam [...]
Art. 14 […] § 9º Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos
de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para

exercício de mandato considerada vida pregressa do candidato, e a normalidade e
legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício
de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. (Redação dada pela
Emenda Constitucional de Revisão nº 4, de 1994)
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hipótese de ilícito eleitoral que motiva esta ação exige ser corretamente
dimensionada “a partir de uma análise comparativa e relacional, uma vez que
o seu resultado típico, qual seja a modulação irregular da orientação eleitoral, é
menos previsível, menos intuitivo e, como consequência, menos preciso”27. Por

[…] 14. O abuso de poder (i.e., econômico, político, de
autoridade e de mídia) reclama, para a sua configuração,
uma análise pelo critério qualitativo, materializado em
evidências e indícios concretos de que se procedera ao
aviltamento da vontade livre, autônoma e independente
do cidadão-eleitor de escolher seus representantes.
(...)
16. O fato de as condutas supostamente abusivas
ostentarem potencial para influir no resultado do pleito
é relevante, mas não essencial. Há um elemento
substantivo de análise que não pode ser negligenciado:
o grau de comprometimento aos bens jurídicos
tutelados pela norma eleitoral causado por essas
ilicitudes, circunstância revelada, in concreto, pela
magnitude e pela gravidade dos atos praticados.28

Reconhece-se, portanto, uma presunção de legitimidade
do mandato eletivo obtido nas urnas; a sua desconstituição exige
conjunto probatório harmônico, coeso e robusto de fatos extremamente
graves e reprováveis, que hajam abalado a própria legitimidade e
normalidade da eleição. É necessário demonstrar a ocorrência de um
abuso de poder gravemente qualificado.

27

ALVIM, Frederico Franco. Abuso de poder nas competições eleitorais. Curitiba: Editora
Juruá, 2019, p. 368.

Recurso Especial Eleitoral nº 298 - BOA VISTA DO RAMOS - AM - Acórdão de 02/05/2017 Relator(a) Min. Luiz Fux – Diário da justiça eletrônica, Tomo 153, Data 08/08/2017, Página 9/11
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- VII –

No

caso

em

apreço,

as

imputações

contra

os

i) contratação de empresas especializadas em marketing digital (Quick Mobile, Yacows, Croc Services e SMS
Market) por empresas apoiadoras de Jair Bolsonaro
para disparos via Whatsapp contra o PT e seus candidatos, e contratação de empresas de tecnologia (Yacows, Kiplix e AM4 Informática) para serviços de disparo em massa de mensagens de cunho eleitoral pelo
aplicativo Whatsapp, além da subcontratação de
agências pela AM4, que é a maior fornecedora de
campanha dos candidatos representados;
ii) uso fraudulento de nome e CPF de idosos para registrar chips de celular e garantir disparos em massa;
iii) uso de robôs para disparos em massa, inclusive
com a montagem de uma estrutura piramidal de comunicação;
iv) compra irregular de cadastros de usuários;
v) utilização indevida de perfis falsos para propaganda eleitoral e
vi) doações de pessoas jurídicas.
Há que se proceder a um exame mais pormenorizado de
cada um desses fatos, ainda que agrupados por um contexto de
afinidade.
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i) Contratação de empresas especializadas em marketing digital para
serviços de disparo em massa beneficiando os candidatos
representados
A representante afirma, a partir de reportagem veiculada
PT e seu candidato Fernando Haddad, na eleição presidencial de 2018, a
partir da estratégia de contratação de empresas de marketing digital
para realizar disparos em massa, via Whatsapp, contendo “mentiras
dissimuladas”, sendo que esses recursos foram bancados por empresários
vinculados ao candidato Jair Bolsonaro, entre os quais Luciano Hang,
proprietário da Havan Lojas de Departamentos Ltda.
Esse fato foi analisado pelo Tribunal Superior Eleitoral no
âmbito das duas AIJEs protocoladas pela Coligação Brasil Soberano,
cujo julgamento de improcedência ocorreu no dia 05.03.2021. Naquela
ocasião, o voto condutor enfatizou não existir nem “um único elemento
apto a comprovar a suposta contratação do serviço de impulsionamento de
mensagens, seja diretamente pelos candidatos, seja por pessoa jurídica”.
Anotou que não foi apresentado “qualquer documento que comprovasse o
disparo de mensagens com conteúdo favorável a Jair Bolsonaro ou em desfavor
de seus opositores pelas empresas em questão”. Acrescentou que “a autora não
logrou comprovar, ao longo da instrução, a contratação das empresas Quick
Mobile, Yacows, Croc Services e SMSMarket para realizar impulsionamento de
conteúdo”, indicando que a circularização realizada junto às empresas
WhatsApp, Google, Facebook, Twitter e Instagram, no âmbito da
prestação de contas do candidato investigado (TSE, PC nº 060122570/DF,
Relator Ministro Luís Roberto Barroso, PSESS de 4.12.2018), redundou
em “respostas negativas por parte dessas empresas quanto ao candidato eleito
Jair Messias Bolsonaro e seu partido”.
A testemunha Rebeca Félix, responsável pela produção
de conteúdo de mensagem de campanha dos candidatos representados,
ouvida em juízo, como apontado na manifestação anterior dessa
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Procuradoria-Geral Eleitoral, disse que nunca foi cogitada como
estratégia o disparo em massa de mensagens, “havendo apenas divulgação
da plataforma de arrecadação do partido (PSL) por meio de lista de pessoas
cadastradas (ID 16439688, p. 5-10)”. O voto condutor daquelas ações
mensagens por parte da AM4, empresa para a qual trabalhava e que era
oficialmente responsável pela propaganda eleitoral da chapa do representado
Bolsonaro” e que a AM4 realizou “apenas um impulsionamento junto ao
Google para divulgação de uma plataforma e este teria sido declarado à Justiça
Eleitoral”.
De outra parte, a notificação extrajudicial encaminhada
pela empresa AM4 Informática Ltda. à pessoa jurídica Kiplix
Comunicação Digital Ltda. ME29, em 28/10/2018, revelou a existência de
relação

comercial

Desenvolvimento

entre
de

elas.

Software

As

empresas

Ltda.

tinham

Kiplix
como

e

Yacows

sócios

os

representados Flávia Alves e Lindolfo Alves Neto. O WhatsApp
informou que uma conta relacionada à Yacows Desenvolvimento de
Software Ltda. (+55 11 985320336) foi banida em 11/10/2018, por ter sido
identificado comportamento anormal, indicativo do envio automatizado
de mensagens em massa. Estes fatos, embora constituam indícios de que
algumas empresas sob investigação procederam ao disparo maciço e
automatizado de mensagens em outubro de 2018, não demonstram a
ocorrência dos fatos reportados pela representante. O conteúdo das
mensagens é desconhecido, não se podendo afirmar, com o grau de
certeza exigido para as drásticas consequências visadas pela demanda,
que se tratava de propaganda eleitoral, positiva ou negativa. Além disso,
não há elemento de prova a revelar a natureza e o objeto da relação
comercial travada entre as aludidas empresas. Vale registrar que o TSE,
com base nas mesmas evidências, concluiu não comprovada a prática do

29

Id. 12842938 da AIJE 0601771-28.2018.
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ilícito em tela, por ocasião do julgamento da AIJE 0601782-57.2018,
conforme excerto da decisão proferida no referido processo:
Com a devida vênia, a resposta da WhatsApp
quanto à verificação, pela tecnologia de detecção de
de propriedade de duas pessoas jurídicas e uma
física

apontadas

na

inicial,

que

tiveram

“comportamento anormal indicativo do envio
automatizado de mensagens em massa” e de
“suspeita de spam”, as quais teriam sido banidas
pela empresa em razão de afronta a seus Termos de
Serviço, não configura fato novo a se traduzir como
“indícios suficientes” e “fundadas suspeitas”. Com
efeito, o fato de apenas três contas, vinculadas a três
linhas telefônicas, num universo de centenas de
linhas de propriedade das pessoas físicas e das
empresas indicadas – pouco mais de 600 (seiscentas)
indicadas pelas operadoras de telefonia oficiadas –
não pode, a meu juízo, ser tido como fundada
suspeita, antes sim, mera conjectura, simples ilação,
de que houve disparo em massa de mensagens “com
possível conteúdo de desinformação” durante a
campanha eleitoral, que jamais poderia justificar o
grave rompimento das garantias constitucionais de
sigilo. Reitere-se que nenhuma dessas mensagens
indicadas foi anexada aos autos, tampouco se
vinculou tal procedimento aos representados.
Assim, a demonstração de relação comercial entre a
empresa oficialmente responsável pela campanha do candidato com
empresa de marketing digital foi tida como insuficiente para, por si só,

33/55

Documento assinado via Token digitalmente por PAULO GUSTAVO GONET BRANCO, em 14/10/2021 18:38. Para verificar a assinatura acesse
http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave f6d0d350.dcd13574.dc32a0f3.f4970a1c

spam, de contas vinculadas a três linhas telefônicas

PROCURADORIA-GERAL ELEITORAL
AIJE nº 0601968-80.2018.6.00.0000

comprovar os disparos em massa de conteúdo eleitoral noticiados na
representação.
O ponto a ser equacionado é se os novos documentos,
decorrentes do posterior compartilhamento de provas inseridas em
firmadas na decisão colegiada já produzida.
Neste ponto, não se tem evidenciado que o conteúdo
daquelas investigações induza a que se passe a referendar a tese dos
representantes sobre a contratação de empresas especializadas em
marketing digital para efetuar disparos em massa nas eleições
presenciais de 2018.
A esse propósito, convém ressaltar que nenhuma das
linhas investigatórias prosseguidas nas investigações que correm no STF
apresenta vetor de convergência com a causa de pedir delineada na
presente demanda.
A atuação de agentes públicos não identificados,
vinculados à SECOM, para distribuir recursos públicos para canais de
comunicação que disseminam ou reproduzem desinformação, além de
voltado a apurar atos antidemocráticos, não se refere à eleição de 2018 e
se concentra em acontecimentos relativos a período posterior ao pleito,
abarcando lapso temporal compreendido entre 2019 até junho de 2020.
As investigações do STF no que tange à existência de
grupos com atividade conectada na rede social Facebook, por meio do
uso de contas duplicadas e falsas, não obstante abranjam condutas que,
em parte, coincidem com o período da campanha eleitoral de 2018 (já
que aludem a fatos ocorridos entre meados de 2018 e junho de 2020)
pretende apurar a difusão de propaganda com potencial de causar
instabilidade na ordem política e social. Bem se vê que o seu foco está
voltado para interesse outro, que não o da regularidade das eleições de
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2018. Isso explicará a sua relativamente apoucada influência sobre o
objeto das ações eleitorais em exame.
Há que se concordar, igualmente, que o exame dos
relatórios de análise de apreensão do material colhido, realizado pela
não é suficiente para se afirmar a contratação de quaisquer das empresas
de marketing digital indigitadas nas petições iniciais (Quick Mobile,
Yacows, Croc Services, SMS Market, Yacows, Kiplix e AM4 Informática).
Tampouco as provas compartilhadas indicam referência, mesmo que
indireta, às pessoas físicas que respondem às ações eleitorais30. Se há, ali,
breves menções ao Presidente da República, elas não se contém no
domínico das eleições de 2018.
A alegada subcontratação das agências Yacows e Kiplix
pela AM4 – empresa oficialmente responsável pela campanha do
candidato investigado, que recebeu R$ 650.000,00 pelos serviços
prestados – igualmente carece de demonstração sólida. Conforme se vê
do exame das contas dos candidatos representados, a unidade técnica
referiu um financiamento coletivo da AM4, sem cadastro prévio, por
contrato com a empresa Aixmobil (arrecadadora responsável, via
financiamento

coletivo,

devidamente

cadastrada

no

TSE);

a

impropriedade não impediu, como quer que seja, a aprovação das contas
com ressalvas. De toda sorte, cabe anotar que essa subcontratação não
guarda pertinência com a descrita na inicial, que limita a discussão
cabível neste feito.
Nesse contexto, ainda, as observações pertinentes à
atuação de Allan Lopes dos Santos (por meio do CANAL TERÇA LIVRE)
– sua tentativa de interferência na SECOM, recebimento de verbas
públicas via Google Adword, criação de pessoa jurídica no exterior,
Jair Bolsonaro, Hamilton Mourão, Luciano Hang, Flávia Alves, Lindolfo Alves Neto,
Antonio Pedro Freitas Borges, Janaína de Souza Freitas, Ivete Cristina Fernandes, Wiliam
Esteves Evangelista, Brian Patrick Henessy e Marcos Aurélio Carvalho.
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aumento de recebimento de verbas públicas no atual Governo Federal,
possível direcionamento no aporte desses recursos – e do empresário
Sérgio

Lima

(pela

empresa

INCLUTECH

TECNOLOGIA DA

INFORMAÇÃO LTDA) – com uma “suposta parceria ilícita público-privada”
de alguns parlamentares – não guardam relação de pertinência com os
fatos e propósitos que motivam esta ação.
Conquanto a inicial afirme que Luciano Hang seria um
dos principais financiadores da contratação de empresas digitais para
disparos em massa em benefício da chapa majoritária representada, não
há referência na prova compartilhada que corrobore essa suspeita. Não
vejo razão, por isso, para emenda qualquer à manifestação de meu
antecessor que, em 7.10.2019, concluiu que “não há sequer demonstração de
liame mínimo [de Luciano Hang] com os supostos ilícitos narrados” e
tampouco se encontrou, nos autos, “estrutura financeira paralela ou prática
de caixa 2 com recursos do empresário”.
Não há, portanto, elementos de convicção bastantes,
mesmo após o compartilhamento de dados obtidos de inquéritos do STF,
para, observado o rigor exigido pela natureza das ações propostas,
assentar-se a realidade da contratação pelos representados, por si
mesmos ou por terceiros (pessoas jurídicas apoiadoras), de empresas
digitais para disparos em massa, via Whatsapp, contra o PT e seus
candidatos.

ii) Uso fraudulento de nome e CPF de idosos para registrar chips de
celular e garantir disparos em massa
A imputação de ter havido, na campanha eleitoral de
2018, uso fraudulento de nome e CPFs de idosos para registrar chips de
celular e, assim, garantir a realização dos disparos em massa, em
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benefício dos candidatos representados, também enfrenta dificuldades
probatórias para resultar em juízo de procedência.
A petição inicial que embasa a AIJE 06001968-80 narra
que, conforme reportagem da Folha de São Paulo de 2.12.2018, Hans
narrado que “uma rede de empresas recorreu ao uso fraudulento de nome e
CPF de idosos para registrar chips de celular e garantir o disparo de lotes de
mensagens em benefício de políticos”, acrescentando que Hans River teria
entregue aos repórteres do jornal uma “relação de 10 mil nomes de pessoas
nascidas entre 1932 e 1953”. A artimanha se centraria na suposição de que,
nessa faixa etária, há menos propensão para o controle do uso por
terceiros de informações pessoais.
Em 3.10.2019, os mesmos representantes, quando
apresentaram alegações finais na AIJE 0601960-80, restringiram-se a
pontuar que “há indícios de que foram comprados dados de 10 mil pessoas, os
quais foram utilizados para registros de chips de telefonia móvel e consequente
criação de contas em aplicativos de mensagens”, com o objetivo de “envio de
milhões de mensagens, em disparos em massa, a título de propaganda eleitoral”.
A análise das provas compartilhadas não induz a conclusão diferente.
Somente restaram nos autos, a respeito dessa arguição, indícios de
cunho jornalístico sem reforço probatório suplementar.
Vale anotar que o TSE é firme em ter por inviável a
comprovação do abuso de poder com base restrita a matérias
produzidas pela imprensa. Confira-se:
[…] 4. Sobre o abuso de poder, restou decidido que este
não pode ser comprovado apenas com base em matéria
jornalística. [...]31

31Embargos

de Declaração em Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 196412 VITÓRIA - ES - Acórdão de 07/06/2016 - Relator(a) Min. Luciana Lóssio – Diário da justiça
eletrônica, Data 19/08/2016, Página 124-12
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iii) Uso de robôs para disparos em massa, inclusive com a montagem
de uma estrutura piramidal de comunicação
A petição inicial da AIJE 0601968-80 apoiou-se na
reportagem da Folha de São Paulo a respeito do uso, na campanha
digital para disseminar disparos em massa, via WhatsApp. A
reportagem que incentivou o ajuizamento da demanda falava em
números significativos (milhões) de mensagens. Segundo Hans River do
Rio Nascimento, ex-funcionário da empresa Kiplix, teria havido uso
ilegal de robôs na campanha, ensejando, apenas nos sete celulares
registrados na empresa, o envio de “38.769 mensagens diariamente”.
Não há, contudo, nos autos o que conforte essa denúncia.
Provavelmente por isso, os representantes, em suas alegações finais de
3.10.2019, apenas enumeraram dados obtidos pela ferramenta do
Congresso em Foco, que identifica e monitora o comportamento de
prováveis robôs no Twitter, indicando número que identificam o
candidato Jair Bolsonaro como o maior beneficiado por essa atuação
irregular no mundo digital. Nesse cenário, observa-se que a inicial versa
sobre eventuais ilícitos consistentes em disparo em massa por meio do
WhatsApp (pertencente ao Facebook Serviços On Line do Brasil Ltda), e
Twitter. Esse não é, contudo, assunto que compõe a causa de pedir da
inicial, não cabendo ser equacionado nesta oportunidade.
A prova emprestada das investigações originárias do STF
não serve para corroborar a realidade dos fatos expostos. O relatório
produzido pela Atlantic Council para o Facebook, que dali se colhe,
conquanto aponte a existência de núcleos com comportamentos
inautênticos nessa rede social – noticiando a combinação de contas
duplicadas e contas falsas (inclusive com pessoas fictícias fingindo ser
repórteres e publicando conteúdo e gerenciando páginas simulando
serem veículos oficiais) – não guarda vínculo de pertinência com a
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compra de disparos em massa de Whatsapp. Transborda, desse modo,
os limites objetivos da lide.
Ainda que se desprezasse essa limitação de objeto da
causa, o fato de eventualmente algumas das contas viciadas vincularemregistrarem acesso a partir de IPs da Câmara dos Deputados, do Senado
Federal e da própria Presidência da República, tampouco seria suficiente
para se dar por provado que havia conteúdo eleitoral nessas postagens,
beneficiando a chapa representada, com referência ao pleito de 2018. Há
que se ter presente, ainda, que boa parte dos acessos aludidos ocorreram
depois das eleições.
Na petição inicial também é narrada a estratégia de
disseminação de mensagens de disparo em massa, por meio de uso de
robôs (e número de telefones estrangeiros), adotando uma estrutura
piramidal de comunicação. Nesse ponto, mais uma vez, é relevante
anotar que o TSE, nas ações eleitorais cujo mérito já foi apreciado,
analisou esse mesmo relato. A acusação não foi, então, acolhida, porque
amparada em meras conjecturas e porque “inexiste nos autos qualquer
elemento que demonstre, mesmo de forma inicial, a existência da complexa
estrutura de comunicação descrita na inicial, tampouco a compra de base de
dados de terceiros ou que evidencie que pessoas não inscritas para receber
notícias da campanha de Jair Bolsonaro tenham sido alvo dos disparos em
massa”.
A prova compartilhada, de outra parte, não permite
chegar a conclusão diversa, tanto pela falta de contemporaneidade dos
eventos que motivaram a investigação eleitoral e aquela em curso no STF,
como também pela ausência de identificação dos seus objetos. Se é certo
que a investigação do Supremo Tribunal Federal mira a existência de um
“gabinete do ódio” (Inquérito 4.781/DF), não é dado se deduzir daí que
esse suposto gabinete terá sido o responsável pela “estrutura piramidal”
narrada pelos representantes, até porque – frise-se – a inicial registra que
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a estrutura organizada teria atuado mediante o uso de robôs para
disparo em massa de Whatsapp.
É importante realçar que o denominado “gabinete do ódio”
tem sua atuação investigada quanto à prática de atos para desestabilizar
episódica com o processo eleitoral de 2018 (como será analisado adiante)
e com contas inautênticas, a prova do uso de robôs para disparo de
Whatsapp não é confirmada pelo teor do relatório apresentado pelo
Facebook na investigação do STF. Assim, no atual cenário probatório,
somente por presunção, de lassa necessidade lógica, seria possível
cogitar da atuação desse grupo organizado por meio do uso de robôs em
disparos em massa na última campanha presidencial. Mesmo assim,
para que o pedido fosse julgado procedente, ainda faltaria a prova do
elevado nível de gravidade da conduta, no sentido de ser apto para
comprometer a autonomia do eleitor, inerente à legitimidade do pleito.
Isso tampouco os autos retratam.
É firme a jurisprudência desse Tribunal Superior no
sentido de que “não se admite a condenação pela prática de abuso do poder
econômico ou político com fundamento em meras presunções quanto ao
encadeamento dos fatos impugnados e ao benefício eleitoral auferido pelos
candidatos”32.
De sua parte, a existência de movimentação em contas
duplicadas no Facebook não comprova, por si só, os fatos imputados aos
representados nestas ações. O dado aponta para uma participação de
pessoas

que

foram

relacionadas

na

investigação

por

atos

antidemocráticos nas redes sociais também na campanha eleitoral,
mediante o uso de contas no Facebook. Daí, porém, não se deduz com o
grau de persuasão que a procedência de uma AIJE exige, que a mesma
32Agravo

Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 28634 - ITAPISSUMA - PE - Acórdão de
02/04/2019 - Relator(a) Min. Og Fernandes – Diário da justiça eletrônica, Tomo 75, Data
23/04/2019, Página 17-18
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estrutura terá servido para realizar disparos em massa por meio do
WhatsApp na forma como a inicial destes autos descreve.
A realização de disparos em massa por meio do
WhatsApp normalmente é realizada por meio de empresas que
autos da contratação desses serviços, nem de sua efetiva realização; não
se tem sequer para análise o conteúdo das mensagens. Não há assim,
mesmo que se admita alguma atuação do grupo, como aquilatar a
gravidade do seu comportamento no plano da repercussão sobre a
legitimidade do pleito. Trata-se de um obstáculo a mais para um juízo
de procedência da ação eleitoral ajuizada.

iv) A compra irregular de cadastros de usuários.
Os representantes afirmam que houve compra irregular
de cadastro de usuários, para fins de disparo em massa de conteúdo nas
eleições presidenciais de 2018. A prática visaria a contornar a prática do
Whatsapp de, por segurança, bloquear usuários que enviam grande
volume de mensagens.
Esse mesmo fato foi alegado nas anteriores ações
originárias julgadas pelo TSE. A Corte assentou que “não há lastro
probatório no que diz respeito às acusações de utilização irregular de cadastro
de usuários fornecido por empresas de estratégia digital”. Na mesma ocasião,
o TSE afirmou que, “para além de não anexar prova do conteúdo das
mensagens, a fim de comprovar o seu teor negativo, também não citou ou
mostrou uma única base de dados utilizada para a prática do impulsionamento
ilícito”.
A prova compartilhada tampouco aqui socorre os
representantes, máxime tendo em conta que os fatos examinados nos
inquéritos – ainda que possam apresentar um vínculo ocasional com os
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disparos em massa na campanha presidencial de 2018 – guardam
pertinência com fatos posteriores e com outro objeto (financiamento de
atos antidemocráticos). Cabe anotar que houve o indeferimento dos
pedidos de quebra de sigilo bancário, telefônico e telemático dos sócios
Yacows, Kiplix e Deep Marketing, conforme decisão prolatada pelo
então Ministro Relator Jorge Mussi em 07.08.2019, o que igualmente
anuvia o horizonte argumentativo centrado no aporte de recursos
financeiros para negociações espúrias.
v) Utilização indevida de perfis falsos para propaganda eleitoral
Segundo a inicial, a reportagem da Folha de São Paulo,
de 18.10.2018, indicou a contratação de pacotes de disparo em massa,
realizado por aplicativo Whatsapp, contra o Partido dos Trabalhadores
e seus candidatos. Transcreve trecho da reportagem em que se diz que
“as mensagens direcionadas aos pacotes de disparos estariam sendo direcionadas
a contatos registrados pela campanha dos candidatos e, ainda, para outros
contatos que seriam vendidos pelas empresas contratadas”. Sugere, assim, ter
havido uso de perfis falsos para veiculação de propaganda eleitoral
negativa, dando margem a sanção pelo uso indevido dos meios de
comunicação.
A prova produzida nos autos, entretanto, não conforta a
tese. Exceto pelas notícias jornalísticas colacionadas pela inicial, nada
surgiu para robustecer a tese dos representantes.
Cabe, agora, perquerir que efeitos o compartilhamento
de provas produz quanto a este tópico.
No âmbito do Inquérito 4.828/DF, o relatório de análise
de material apreendido – RAMA 11/2020, produzido pela Polícia Federal
(INQ4828

SIGILOSO;

apenso

12parte

2p.180PDF

até

apenso

12parte3p.66PDF) –, quando examina os dados fornecidos pelo
Facebook sobre as redes de contas inautênticas de apoiadores do
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representado Jair Bolsonaro que foram removidas das redes, traz
elementos com aparente vínculo de pertinência com a campanha
eleitoral de 2018.
Em resumo, o relatório da Polícia Federal, reportando-se

33 Cabe

uma transcrição mais detalhada do próprio relatório que embasou a remoção das
contas pelo Facebook. Conforme tradução 1.327 (INQ4828 SIGILOSO; apenso 12parte 4p. 250288PDF), que transcreve o conteúdo da informação prestada pelo Facebook, essa rede social,
em 09.01.2020, anunciou a remoção de uma contas e páginas de um grupo próximo ao
Presidente do Brasil Jair Bolsonaro e do Partido Social Liberal (PSL), que totalizavam um
conjunto de mais de dois milhões de seguidores, esclarecendo que essa rede está ligada a
funcionários dos gabinetes do próprio Jair Bolsonaro, de seus filhos Eduardo e Flávio
(respectivamente, Deputado Federal e Senador), bem como a dois deputados estaduais do PSL,
Allan Passos e Anderson Moraes, além de Carlos Bolsonaro (vereador) e do Deputado
Estadual Coronel Nishikawa.
O relatório do Facebook afirma textualmente que “no curso de sua campanha eleitoral de 2018, os
rivais políticos de Bolsonaro – incluindo antigos aliados e ex-membros de seu governo – foram visados,
sofrendo ataques e assédio online”, estratégia que se manteve após a posse de Bolsonaro, com
“legitimidade institucional” e, conforme pessoas anteriormente próximas a Bolsonaro, “um grupo
de apoiadores denominado ‘Gabinete do ódio’ está atualmente envolvido na coordenação de campanhas
de assédio e desinformação”, sendo que “uma parte central dessa estratégia é a manipulação da
informação, inclusive desinformação”.
Ainda conforme esse relatório, havia um conjunto de 88 contas – 14 páginas no Facebook, 35
contas pessoais, 38 contas no Instagram e um grupo – com “comportamento inautêntico
coordenado ao operar uma rede direcionada a engajar sistematicamente o público nacional ocultando as
identidades dos operadores”. Essa rede atuava com uma combinação de contas falsas e duplicadas,
com criação de pessoas fictícias fingindo ser repórteres e gerenciamento de páginas com
aparência de veículos de notícias, cujos conteúdos publicados envolviam notícias e eventos
locais, “incluindo política e eleições, memes políticos, críticas à oposição política, organizações de mídia
e jornalistas, e mais recentemente sobre a pandemia do coronavírus”.
Aponta o relatório que “parte da rede foi criada antes das eleições de 2018 e atuou para promover
Bolsonaro e atacar seus oponentes durante a campanha, às vezes empregando meios de comunicação
hiperpartidário” em um comportamento compatível “com relatos de como o suposto Gabinete de
Ódio opera”. O aludido relatório, em síntese, indica uma atuação entre os diferentes grupos que
gerenciavam essas contas, conforme a cidade dos funcionários que as operavam: Brasília, Rio
de Janeiro (maior subconjunto) e São Bernardo do Campo. Esses subconjuntos “empregavam
estratégias únicas que os diferenciavam um do outro”: os conjuntos Rio e São Bernardo fizeram uso
de contas duplicadas e falsas operando meios de comunicação externos hiperpartidários,
enquanto identificou-se poucos perfis falsos no grupo de Brasília. Esse mesmo relatório, ainda,
aponta ligações dos referidos grupos com familiares vinculados ao representado Jair
Bolsonaro, na seguinte forma: os grupos de São Bernardo e Brasília são vinculados ao
Deputado Federal Eduardo Bolsonaro, e o Rio de Janeiro tem vínculo com o próprio Jair
Bolsonaro e seus filhos Carlos e Flávio.
Aponta o relatório que “as páginas do Bolsonaro News, principalmente no Instagram, também
usaram memes para atacar ex-aliados de Bolsonaro, uma tática do suposto Gabinete do Ódio revelado
no curto período da investigação no inquérito parlamentar. Esse comportamento persistiu durante a
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PROCURADORIA-GERAL ELEITORAL
AIJE nº 0601968-80.2018.6.00.0000

justificar a remoção das contas inautênticas, indica que parte dessas
contas foi criada antes da eleição de 2018, para promover o então
candidato Jair Bolsonaro e atacar seus adversários, empregando meios
de

comunicação

hiperpartidários,

indicando

comportamento

página “Bolsonaronews” foi utilizada na campanha eleitoral de 2018.
As informações apresentam indícios de essa estrutura
organizada ter sido “criada antes das eleições de 2018 e [atuado] para
promover Bolsonaro e atacar seus oponentes durante a campanha”. Teria
atingido “um conjunto de mais de dois milhões de seguidores”.
Mesmo, contudo, que considerada essa atuação no
período de campanha eleitoral, não se pode perder de vista que, esta
ação está limitada pela causa de pedir que foca o uso de perfis falsos
para fins de propaganda em benefício dos candidatos representados,
decorrente da contratação de pacotes de disparo em massa (que, como
visto, não ficou provado nos autos), ao passo que o relatório apresentado
para o Supremo Tribunal Federal trata de contas inautênticas da rede
social Facebook (atingindo também o Instagram). Analisar o pedido
sobre esse novo ângulo importaria indevido alargamento da causa de
pedir, repelido pela jurisprudência desse Tribunal Superior (AIJE nº
1943-58/DF, julgada em conjunto com a AIME nº 761/DF e a Rp nº 846 –
j. 09.06.2017).
É certo que a Lei Complementar 64/90 estabelece no seu
artigo 23 que “o Tribunal formará sua convicção pela livre apreciação dos fatos
públicos e notórios, dos indícios e presunções e prova produzida, atentando para
campanha eleitoral de 2018 e continuou depois que Bolsonaro assumiu o cargo”, acrescentando que
“muitas dessas postagens foram publicadas durante horário de trabalho, o que pode ser uma indicação
de que Tércio Arnaud estava postando neste site – que não está oficialmente conectado à Presidência –
durante o horário oficial do gabinete”. Por fim, conclui indicando que “os aliados de Bolsonaro já
foram acusados de executar operações de informação, mas esta é a primeira vez que seus funcionários
foram achados como ligados a contas inautênticas”, e essa rede traduz “uma operação significativa e
duradoura, que remonta pelos menos à campanha eleitoral de 2018 e acumulou uma audiência de
milhões de pessoas”, tendo difundido desinformação e assédio on line direcionado.
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circunstâncias ou fatos, ainda que não indicados ou alegados pelas partes, mas
que preservem o interesse público de lisura eleitoral”, o que confere ao
julgador certa margem de liberdade para admitir fatos não apresentados
pelas partes. Essa regra, porém, deve ser interpretada sistematicamente
contraditório e o devido processo legal. Os fatos para os quais o julgador
pode atentar, ainda que não indicados ou alegados pelas partes, hão de ser os
correlacionados com os imputados na inicial. Não há, porém, como
defender que, ao término do processo, se reconfigure radicalmente a
causa petendi, com isso ensejando julgamento sem relação com os fatos
que fundamentaram o pedido originário.
O princípio da congruência, que rege o processo civil e
que fixa as fronteiras de conteúdo da sentença, exige do decisório que
respeite a correlação com o pedido e com a causa de pedir. Nessa medida,
o princípo da congruência constitui elemento inarredável da garantia do
due process of law, estabelecendo um espaço devidamente limitado para
o exercício do contraditório. O artigo 23 da LC 64/90 não expressa, assim,
autorização para se excepcionar o princípio da congruência.
Interpretação diversa, adverte José Jairo Gomes, violaria “o due process of
law, o processo justo, mormente por haver surpresa para o réu, o qual não
poderia se defender de fatos não descritos, e, portanto, desconhecidos, não
debatidos no processo. Nesse contexto, o citado artigo 23 deve ser compreendido
como uma exortação ao magistrado para imergir na realidade que circunda as
eleições, vivendo-a com interesse, sendo imperdoáveis a omissão e a apatia”.34
Ou seja, “aquele dispositivo não autoriza o juiz a julgar procedente o pedido do
autor com base em fato não narrado na petição inicial”.35
Nessa linha também, a doutrina de Rodrigo López Zílio:
Em uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral
ajuizada a partir de uma hipótese de abuso de poder
34
35

GOMES, José Jairo, Direito Eleitoral, Atlas, 14ª Edição, p. 803.
Idem, op. e p. citadas.
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econômico, é fundamental que a parte autora
proceda à narrativa fática que ampare esse ilícito.
Vale dizer, é indispensável que seja exposta a
circunstância fática que, enfim, amolda-se ao
econômico, isto é, deve-se descrever no que consiste
esse ilícito – justamente porque o contraditório se
forma a partir desses fatos descritos na peça
inaugural. 36
A propósito, essa Corte Superior, ao julgar a AIJE
0601782-57.2018.6.0000, que versa praticamente os mesmos fatos,
asseverou “que a ampliação dos poderes instrutórios do Juiz pelo art. 23 da LC
nº 64/90 e pelo diploma processual civil deve ocorrer nos limites do que
predefinido como pedido e causa de pedir pelo autor da ação, uma vez que cabe
às partes descrever os elementos essenciais à instrução do feito, e não ao Juiz”.37
Mesmo que assim não fosse, porém, ainda que, para
efeito de argumentação, se admitisse que os fatos apurados no inquérito
perante o STF mantêm relação com a causa petendi, a acolhida do pedido
do representante estaria condicionada à demonstração da aptidão da
conduta para interferir na legitimidade do processo eleitoral. Afinal, e
guardando coerência com outra manifestação desta Procuradoria-Geral,
em oportunidade anterior, sustenta-se ser “lícito o envio de mensagens aos
eleitores, inclusive veiculando opinião própria com objetivo de convencê-los. É
do jogo político, assim como o é o envio de “santinhos” pelo correio. A questão é
saber quando atitude dessa natureza alcança o campo da ilicitude”.
Ponto fundamental para o deslinde da controvérsia,
portanto, está em situar o problema concreto sob o devido critério de
aferição da inadmissível interferência na livre autodeterminação do
36

ZILIO, Rodrigo López, Decisão de cassação de mandato: um método de estruturação (os critérios de
conformação democrática). Salvador: Editora Juspodivm, 2020, p. 193/194.
37
ID 61718788
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eleitor do comportamento considerado. Cabe, sim, à Justiça eleitoral
repelir e punir atos que efetivamente desnaturem a autonomia do eleitor
na livre escolha que o pleito legítimo supõe.38 O dano a esse bem jurídico
crucial para o sistema democrático deve ser avaliado também à vista do
em certa medida, o ambiente da internet ao da imprensa escrita, quando
compara o potencial de malignidade que uma mesma conduta apresenta
conforme o fato tenha por instrumento tais meios de divulgação ou se é
difundido por emissoras de rádio e televisão:
[…] 8. Consoante as diretrizes estabelecidas pelo
Tribunal Superior Eleitoral, fatos ocorridos na mídia
impressa e eletrônica (internet) possuem alcance
inegavelmente menor em relação ao rádio e à televisão,
tendo em vista que, nesses casos, a busca pela
informação fica na dependência direta da vontade e da
iniciativa do próprio eleitor.
9. Apenas os casos que extrapolem o uso normal das
ferramentas virtuais é que podem configurar o uso
indevido dos meios de comunicação social, sem
prejuízo da apuração de eventual propaganda irregular,
que possui limites legais distintos da conduta prevista
no

art.

22

da

Lei

Complementar

n.

64/90.

Precedentes.[...]39

Dizendo de outro modo, a configuração do uso indevido
dos meios de comunicação social, sobretudo pela internet, exige
demonstração mais robusta de desequilíbrio causado entre os
competidores, com prejuízo do direito de se informar do eleitor, a partir
Decerto, contudo, que “não é papel da Justiça Eleitoral impedir que o cidadão acredite
em determinado argumento político, ainda que falso” (NEISSER, Fernando; BERNARDELLI,

38

Paula; MACHADO, Raquel. A mentira no ambiente digital: os impactos eleitorais e
possibilidades de controle. In: FUX, Luiz; PEREIRA, Luiz Fernando Casagrande; AGRA,
Walber de Moura (Coord.); PECCININ, Luiz Fernando (Org). Propaganda eleitoral. Belo
Horizonte, Fórum, 2018, p. 67 (Tratado de Direito Eleitoral, v. 4).
39 Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 060186221 - BRASÍLIA - DF
- Acórdão de
19/09/2019 - Relator(a) Min. Og Fernandes - Relator(a) designado(a) Min. Jorge Mussi – Diário
da justiça eletrônica, Tomo 227, Data 26/11/2019
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dessa atuação indevida. Nesse sentido se orienta a jurisprudência do
TSE:
[...] 6. O uso indevido dos meios de comunicação se
configura quando há um desequilíbrio de forças
meios de comunicação em detrimento de outros, de
modo apto a comprometer a normalidade e a
legitimidade do pleito (REspe nº 4709-68/RN, Rel. Min.
Nancy Andrighi, j. em 10.05.2012). Tal desequilíbrio
pode ser causado quando há uma exposição excessiva
de caráter positivo (favorecimento) ou negativo
(desfavorecimento). De acordo com o TSE, "o uso
indevido dos meios de comunicação social não pode ser
presumido e requer que se demonstre a gravidade em
concreto da conduta, com mácula à lisura do pleito"
(REspe nº 225-04/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, j. em
26.06.2018). Além disso, na análise da gravidade, deve
ser considerada a diferença de regimes jurídicos entre
os meios de comunicação, do que decorre maior
liberdade dos veículos de comunicação escrita. [...]40

Dadas essas premissas, a valoração do ilícito se revela
dependente de um standard probatório substancialmente elevado,
harmônico e coeso. Se assim é, importa reconhecer que os elementos
obtidos a partir de relatório produzido pela empresa privada que atua
na internet não vence, por si, o teste de robustez para embasar as
drásticas medidas que o juízo de procedência da ação de investigação
judicial eleitoral pressupõe. Mesmo, portanto, que, na espécie, fosse
superado o óbice do alargamento da causa de pedir, não haveria
elementos de convicção maduros para o acolhimento do pleito.

40Recurso Especial Eleitoral nº 97229 - SETE LAGOAS - MG - Acórdão de 28/05/2019 - Relator(a)

Min. Luís Roberto Barroso – Diário da justiça eletrônica, Data 26/08/2019
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vii) Doações de pessoas jurídicas
Os representantes afirmam que a contratação de disparos
em massa, por Whatsapp, teria sido custeada por empresas,
configurando doação ilícita de pessoas jurídicas, evidentemente não

O fato foi analisado pelo TSE nos julgamentos havidos
das ações de investigação judicial, oportunidade em que se assegurou
que “a autora não apresentou provas, tendo se limitado a citar a empresa Havan
como sendo uma das responsáveis pela suposta contratação, sem indicação das
demais que supostamente teriam financiado o impulsionamento de conteúdo
negativo”, concluindo que “carecem de subsídios também as alegações de
doação não declarada por parte de pessoa jurídica, de caixa dois e de realização
de gastos além do limite permitido, razão pela qual rejeito também tais
imputações”.
Do material decorrente do compartilhamento das
investigações em curso no Supremo Tribunal Federal não se colhem
provas que avigorem as alegações dos representantes, para os fins
delimitados pela causa de pedir.
Com efeito, o relatório de análise do material apreendido
01/2020 (INQ4828PUBLICO-0251apenso02; fls. 12-19PDF), produzido
pela Polícia Federal a partir de documentos apreendidos em poder do
empresário Otávio Oscar Fakhoury, em cumprimento de mandado
autorizado pelo Ministro Alexandre de Moraes, indica que o empresário
efetuou o pagamento de material de campanha da chapa BolsonaroMourão diretamente para a empresa Isabel Cristina Costa Correa
(Gráfica Criart), localizada em João Pessoa/PB, e para a empresa Gráfica
e Editora Quatro Cores Eireli, localizada em Natal/RN.

49/55

Documento assinado via Token digitalmente por PAULO GUSTAVO GONET BRANCO, em 14/10/2021 18:38. Para verificar a assinatura acesse
http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave f6d0d350.dcd13574.dc32a0f3.f4970a1c

declarada à Justiça Eleitoral.

PROCURADORIA-GERAL ELEITORAL
AIJE nº 0601968-80.2018.6.00.0000

Consoante detalha a análise 41 , foram efetuados dois
pagamentos, nos valores de R$ 35.000,00 e R$ 11.000,00, para a Gráfica
Criart, relativos à confecção de adesivos, bottons e panfletos de
campanha, tendo a referida empresa emitido nota fiscal, em 23.10.2018,
produtos. É retratado ainda que o mesmo empresário efetuou o
pagamento de R$ 7.000,00, relativos à confecção de 30.000 adesivos (12
mil Bolsonaro Nordestino e 18 mil Carlos Eduardo e Bolsonaro), tendo
a empresa contratada emitido, em 25.10.2018, a nota fiscal sendo Otávio
o tomador do serviço. Também consta que Otávio Fakhoury doou a
importância de R$ 45.700,00 ao Partido Social Liberal.
Não há comprovação de doação de pessoa jurídica. Cabe
consignar, não obstante, que, considerado os valores relatados pela
prova compartilhada (sobre os pagamentos de materiais de propaganda
eleitoral diretamente aos fornecedores), a ação engendrada por Otávio
Fakhoury transborda o mero apoiamento do eleitor, que é previsto pelo
art. 27 da Lei 9.504/97 42 com teto bem mais baixo do que os gastos
realizados pelo empresário, sem que esses valores tenham transitado na
conta bancária específica dos candidatos representados.
Embora a decisão de arquivamento do inquérito
proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes aponte a necessidade de
apurar se a relação “altamente suspeita” do empresário Otávio com a
PETROBRAS foi um meio de financiamento de campanha, não há, aqui,
provas concretas a referendar a hipótese, que, como dito na própria
decisão referida, precisa ser melhor investigada. É de se admitir, todavia,
a existência do pagamento de gastos eleitorais, em benefício da chapa
41

O relatório também informa a doação realizada por Otávio para o candidato a Deputado
Federal Luiz Pilippe de Orleans e Bragança (R$38.000,00), fato que não guarda pertinência
com essa ação – até mesmo porque o empresário aparece como doador do referido
candidato

Art. 27. Qualquer eleitor poderá realizar gastos, em apoio a candidato de sua preferência, até
a quantia equivalente a mil Ufirs, não sujeitos a contabilização, desde que não reembolsados.

42
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dos representados, à margem da declaração à Justiça Eleitoral
(R$ 53.000,00 pagos por Otávio para fornecedores de material de
propaganda).
É forçoso reconhecer, por outro lado, que esse fato não se
em debate. Na crítica deduzida pelos representantes, o fato relevante
seria a doação de pessoa jurídica para a contratação de empresas de
marketing digital para disparos em massa, por Whatsapp. O relatório
produzido, que o compartilhamento revelou, se refere a eventos
substancialmente diversos nas suas feições juridicamente relevantes. Ali,
cuida-se de pagamento por pessoa natural diretamente de objetos físicos,
publicitários, de campanha dos representados.
De novo aqui, não é apenas o veto à extrapolação do
limite objetivo da causa de pedir que obsta uma conclusão favorável ao
pedido dos representantes. Com efeito, embora seja certo que a
jurisprudência do TSE se orienta no sentido de que “a caracterização da
prática cognominada de "caixa dois" interdita de per si a incidência dos
postulados fundamentais da proporcionalidade e da razoabilidade como
parâmetro normativo para aferir a relevância jurídica do ilícito, em processos de
captação ou gasto ilícito de recursos em campanhas eleitorais (art. 30-A da Lei
das Eleições)43”, a Corte reconhece espaço de mitigação dessa regra em
situações de notória ausência de impacto dos gastos ilícitos no contexto
da campanha.44 Como a presente ação apura abuso de poder econômico,
a análise da gravidade do fato torna-se elemento indeclinável para a
Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 23554 - SÃO JOSÉ DO NORTE - RS Acórdão de 25/06/2015 - Relator(a) Min. Luiz Fux – Diário da justiça eletrônica, Tomo 196, Data
15/10/2015, Página 90
44[…] 3. O percentual referente às irregularidades em questão corresponde apenas a 3,07% do
total arrecadado na campanha dos recorrentes, não sendo suficiente para ensejar a cassação dos
diplomas.
4. Nesses casos, devem ser observados os princípios constitucionais da proporcionalidade e da
razoabilidade, de modo a não se impor a grave sanção de cassação do mandato prevista no art. 30A da Lei nº 9.504/97. […] (Recurso Especial Eleitoral nº 111 - SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ - PA Acórdão de 03/05/2016 - Relator(a) Min. Luciana Lóssio – Diário da justiça eletrônica, Tomo 112,
Data 13/06/2016, Página 38/39)
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aferição do ilícito. Sendo dessa forma, a importância de R$53.000,00 –
cotejada com o total de despesas pagas pelos representados na eleição
de 2018 (R$2.456.215,03 45), conforme consta na prestação de contas
encaminhada ao Tribunal Superior Eleitoral – representa valor de

CONCLUSÃO
Os elementos carreados aos autos não são suficientes
para a procedência dos pedidos veiculados nas ações de investigação
judicial eleitoral. É certo que o abuso de poder econômico e o uso
indevido dos meios de comunicação social, para justificar a gravosa
sanção de cassação do registro ou diploma e a inelegibilidade, devem
ser comprovados por prova robusta e convergente do ilícito perpetrado.
Esse ônus, que recai sobre o representante, não pode ser dado como
atendido na espécie.
Incide, aqui, a jurisprudência do TSE:
[…] 5. Em relação ao abuso do poder econômico,
mostra-se indispensável e necessária sua demonstração,
de sorte a ser aplicável a sanção de inelegibilidade
prevista no Direito Eleitoral sancionador, por meio de
prova robusta e inconteste, o que não ocorreu neste caso.
[...]46.
[…] 4. O uso indevido dos meios de comunicação social
caracteriza-se por se expor desproporcionalmente um

45

https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2018/2022802018/BR/28000061451

7
46Recurso

Ordinário nº 66392, Acórdão, Relator(a) Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Publicação:

DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 245, Data 19/12/2017, Página 72/73
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somenos expressão no contexto da campanha.
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candidato em detrimento dos demais, ocasionando
desequilíbrio na disputa. Precedentes. [...]47.

Em síntese, ante o conjunto probatório dos autos, concluise pela não comprovação da gravidade dos ilícitos narrados em grau
eleições, o que inviabiliza o pedido de cassação do diploma. Do mesmo
modo, porque não existem elementos concretos sólidos caracterizadores
da participação ou da anuência dos candidatos representados nos atos
abusivos, não prospera a declaração de inelegibilidade postulada.
No ponto, convém rememorar que a jurisprudência desse
Tribunal Superior aponta que “o postulado da proporcionalidade,
notadamente em sua dimensão de vedação ao excesso (Übermaßverbot), é o
parâmetro normativo adequado para aferir a gravidade ou a relevância jurídica
(ou a ilegalidade qualificada) dos ilícitos em processos em que se apuram a
prática de abuso de poder econômico ou político, em AIJE, AIME e RCED, e de
captação ou gasto ilícito de recursos em campanhas eleitorais, em
Representações do art. 30-A da Lei das Eleições”48. Reserva-se, portanto, a
intervenção da Justiça Eleitoral – sobretudo quando já expressa a
manifestação da soberania popular – aos casos especialmente gravosos,
comprometedores substancialmente da higidez da eleição. Nesse
sentido:
[…] 1. Para afastar legalmente determinado mandato
eletivo obtido nas urnas, compete à Justiça Eleitoral,
com base na compreensão da reserva legal proporcional,
verificar,

com

fundamento

em

provas

robustas

admitidas em direito, a existência de graves ilícitos
eleitorais, suficientes para ensejar a severa sanção da
cassação de diploma. Para o Ministro Celso de Mello,
Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 176 - BRAGANÇA PAULISTA
– SP - Acórdão de 28/05/2019 - Relator(a) Min. Jorge Mussi – Publicação: DJE - Diário
de justiça eletrônico, Tomo 157, Data 15/08/2019, Página 48-49

47

Recurso Especial Eleitoral nº 1175 - BARAÚNA - RN - Acórdão de 25/05/2017 - Relator(a)
Min. Luiz Fux – Diário da justiça eletrônica, Tomo 126, Data 30/06/2017, Página 99/102
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apto para viciar substancialmente a legitimidade e a normalidade das
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"meras conjecturas (que sequer podem conferir suporte
material a qualquer imputação) ou simples elementos
indiciários desvestidos de maior consistência probatória
não se revestem, em sede judicial, de idoneidade
jurídica. Não se pode - tendo-se presente o postulado
eficácia a juízos meramente conjecturais, para, com
fundamento neles, apoiar um inadmissível decreto de
cassação do diploma" (REspe nº 21.264/AP, rel. Min.
Carlos Velloso, julgado em 27.4.2004). [...]49

Ainda que os autos tenham recebido novos elementos
denotativos de conduta censurável, o que deles se colhe não autoriza a
desconstituição dos mandatos eletivos dos representados, máxime
tendo em consideração os parâmetros de proporcionalidade que a causa
traça na sua realidade fática. Como destacado em voto proferido quando
do julgamento das anteriores ações relacionadas aos mesmos
representados e à mesma eleição:
[…] Para a caracterização do abuso de poder apto à
incidência das graves penalidades aqui referidas,
impõe-se estar comprovada, de forma inequívoca, a
gravidade dos fatos imputados, demonstrada a partir
da verificação do alto grau de reprovabilidade da
conduta (aspecto qualitativo) e de sua significativa
repercussão a fim de influenciar o equilíbrio da disputa
eleitoral (aspecto quantitativo).
Na hipótese dos autos, por cuidar-se de eleição
presidencial, exige-se que a lesividade da conduta para
a conformação do abuso de poder seja ainda mais
evidente, quer em razão da importância do cargo de
Presidente da República nos âmbitos nacional e
internacional, quer por se tratar de pleito de proporções
continentais, a envolver eleitorado de quase 150 (cento

49Agravo

Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 307535 - CURIMATÁ - PI - Acórdão de
08/09/2016 - Relator(a) Min. Gilmar Mendes – Diário da justiça eletrônica, Volume, Tomo 185,
Data 26/09/2016, Página 138
54/55

Documento assinado via Token digitalmente por PAULO GUSTAVO GONET BRANCO, em 14/10/2021 18:38. Para verificar a assinatura acesse
http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave f6d0d350.dcd13574.dc32a0f3.f4970a1c

constitucional da não culpabilidade - atribuir relevo e
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e cinquenta) milhões de cidadãos [...]

De outra parte, registra-se que em relação às condutas
que sugerem ilícitos de outra natureza, distinta da eleitoral, já foram
adotados os encaminhamentos necessários, por ocasião do pedido de
Inquérito 4.828/DF.
Por fim, o pedido de litigância de má-fé postulado pelos
requeridos revela-se descabido, porquanto não há, nos autos, não se
entrevendo o propósito temerário ou procrastinatório da parte autora
(art. 80 do CPC).
A Procuradoria-Geral Eleitoral opina a pela rejeição das
preliminares arguidas e, no mérito, pela improcedência dos pedidos,
bem como pelo não reconhecimento da litigância de má-fé dos
representantes.

Brasília, 14 de outubro de 2021.
Paulo Gustavo Gonet Branco
Vice-Procurador-Geral Eleitoral
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arquivamento, acolhido, no STF, pelo Ministro Alexandre de Moraes, do

