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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DIRETOR-GERAL DA POLÍCIA FEDERAL, 

ROGÉRIO GALLORO 

 

 

 

 

 

 

A COLIGAÇÃO PARA A CANDIDATURA À PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

“O POVO FELIZ DE NOVO”, por meio da representante da Coligação, GLEISI 

HELENA HOFFMANN, brasileira, casada, Senadora da República (PT/PR), RG nº 

3996866-5 SSP/PR, CPF sob nº 676.770.619-15, endereço funcional na Esplanada dos 

Ministérios, Praça dos Três Poderes, Senado Federal, Ala Teotônio Vilela, gabinete 04, 

CEP 70.165-900, Brasília/DF, vem, por seus advogados subscritos (Procuração anexa), à 

presença de Vossa Excelência, apresentar 

 

 

PEDIDO DE INVESTIGAÇÃO  

 

 

em face de JAIR MESSIAS BOLSONARO, brasileiro, casado, Deputado Federal, 

portador da carteira de identidade SSP/DF nº 3.032.827, inscrito no CPF/MF, sob o nº 

453.178.287-91, CNPJ 31.214.261/0001-38 (pedido de registro de candidatura nº 

0600866-23.2018) com escritório na Av. Rio Branco nº 245, 8º andar, Centro, Rio de 

Janeiro-RJ, na qualidade de candidato às eleições presidenciais de 2018, de ANTONIO 

HAMILTON MOURÃO, brasileiro, viúvo, membro das forças armadas, militar da 

reserva, portador da cédula de identidade n. 0397576216 – MD/EM//DF, inscrito no CPF 

sob n. 233.063.860-49, CNPJ 31.213.406/0001-86 (pedido de registro de candidatura nº 

0600865-38.2018) endereço SHN, Quadra 02, Bloco F, 1122, Ed. Executive Office 

Tower, Sala 1122, Asa Norte, Brasília-DF, CEP 70702-906, na qualidade de candidato à 

vice-presidente nas eleições de 2018 
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I – DAS PROVÁVEIS IRREGULARIDADES EXISTENTES DA CAMPANHA 

DOS NOTICIADOS e DA NECESSIDADE DE INVESTIGAÇÃO 

 

1. O presente pedido tem por base diversas evidências, reportagens e acontecimentos 

que envolvendo diretamente a campanha dos noticiados, que demonstram irregularidades 

de impossível superação, incutindo a necessidade de uma investigação mais aprofundada 

e, caso necessário, da tomada de todas as medidas jurídicas que objetivem a manutenção 

da higidez democrática em todo o processo eleitoral.  

 

2. Vale destacar, por oportuno, que este pedido apenas trata das possíveis 

irregularidades observadas na atuação dos noticiados na internet ou por meio de 

instrumentos demandem acesso à rede para funcionar, de modo a não ser o seu objetivo o 

esgotamento de todas as irregularidades que se tem observado em outros diversos espaços.  

 

 

 

a. Da utilização indevida de notícias sabidamente falsas 

 

3. A legislação brasileira é bastante extensa e concisa sobre os limites da propaganda 

eleitoral, sendo uma premissa básica no processo eleitoral brasileiro a proibição de 

veiculação de mensagens sabidamente falsas1, ou mais recentemente nomeadas de “fake 

news”.  

 

4. Todavia, o desenvolvimento tecnológico e a consequente dificuldade técnico-

jurídica de se promover um enfrentamento direto de tais mentiras acabam por abrir um 

campo fértil para a disseminação de inverdades, sedimentando-se como um dos maiores 

desafios postos à apreciação do Poder Judiciário Eleitoral na atualidade.  

 

5. Destaca-se, por oportuno, que isso não representa uma particularidade da realidade 

brasileira, sendo de conhecimento público a situação ocorrida nos Estados Unidos da 

                                                      
1 Lei n. 9.504/97, Art. 58: A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o direito de resposta 

a candidato, partido ou coligação atingidos, ainda que de forma indireta, por conceito, imagem ou afirmação 

caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica, difundidos por qualquer veículo de 

comunicação social.  
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América, onde o atual presidente, Donald Trump, ainda enfrenta diversas acusações em 

razão de escândalos envolvendo divulgação maciça de mentiras através da utilização de 

“fazendas de robôs”, sem falar da hipótese de furto de informações pessoais de milhões 

de perfis em redes sociais para subsidiar uma “campanha personalizada”.  

 

6. Contudo, frente a tais acontecimentos, a Justiça Eleitoral, sobretudo o Tribunal 

Superior Eleitoral, buscou elaborar planos que visassem impedir a disseminação de 

mentiras eleitorais durante o período de propaganda, o que, infelizmente, assim como 

reconhecem os próprios Ministros, não foi exitoso.2 

 

7. Ou seja, as fake news durante o processo eleitoral são um fato, devendo ser missão 

de todos os atores que atuam junto ao Poder Judiciário, tal como essa Polícia Federal, 

debruçar-se sobre tudo aquilo que pode ser realizado para mitigar os danos e identificar 

os responsáveis.  

 

8. Neste sentido, vale mencionar que o e. Tribunal Superior Eleitoral, apenas no que 

diz respeito aos pedidos formulados pela Coligação representante, já retirou mais de 100 

urls originais de circulação, contando com mais de 146 mil compartilhamentos e com um 

alcance de aproximadamente 20 milhões de visualizações.  

 

9. Essas mentiras, porém, se demonstram sistêmicas, de modo a sempre parecer que 

tanto a Coligação representante e o próprio Poder Judiciário estão “enxugando gelo”.  

 

10. Ademais, no que tange ao uso de mentiras como estratégia de propaganda, segundo 

indica a Agência Lupa, as candidaturas dos noticiados vem se demonstrando como as 

principais beneficiárias3. Vejamos: 

 

As 10 maiores notícias falsas flagradas pela Lupa no 1º turno: 

(Fonte: Third Party Fact-Checking Project, até 3/10/2018) 
 

1 ‘Ato pela saúde de Bolsonaro em Campinas’ x jogo da 

Copa do Mundo 
238,3 mil shares 

2 Fernando Haddad convida Jean Wyllys para ser ministro 

da Educação 
219,8 mil shares 

                                                      
2 https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2018/10/ministros-avaliam-que-comissao-do-

tse-contra-fake-news-falhou.shtml  
3 https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/2018/10/07/artigo-epoca-noticias-falsas-1-turno/  

 

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2018/10/ministros-avaliam-que-comissao-do-tse-contra-fake-news-falhou.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2018/10/ministros-avaliam-que-comissao-do-tse-contra-fake-news-falhou.shtml
https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/2018/10/07/artigo-epoca-noticias-falsas-1-turno/
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3 ‘Manifestação do #elesim em Copacabana’ x Protesto 

feito em março de 2015, contra Dilma Rousseff (Vem pra 

Rua) 

90,9 mil shares 

4 TSE deu códigos das urnas eletrônicas para os 

venezuelanos x Edital foi cancelado 
78,4 mil shares 

5 Guiné Equatorial recebeu do BNDES e Lula perdoou x 

BNDES apoiou Guiné Bissau 
57,2 mil shares 

6 Haddad diz que estado decide se crianças serão meninos 

ou meninas x TSE mandou retirar conteúdo 
51,8 mil shares 

7 ‘Vídeo de Datena apoiando Bolsonaro’ x Datena apoia 

Geraldo Alckmin 
35,3 mil shares 

8 Imagem de traficantes com cartaz sobre Bolsonaro x 

Imagem é antiga e não tem cartaz 
33,8 mil shares 

9 ‘Patrícia Pillar diz que Ciro a agredia’ x atriz nega em 

vídeo 
35,4 mil shares 

10 ‘Homem com camiseta do Brasil apanha por botar 

adesivos de Bolsonaro’ x Homem com camiseta branca 

apanha em manifestação sobre Petrobras 

24,2 mil shares 

 

 

11. Já o site “boatos.org”, que também se dedica identificar quais notícias são 

mentirosas e quais são verdadeiras, ao trazer listagem das 15 fake news mais divulgadas 

no primeiro turno também demonstrou que a principal beneficiária destas mentiras é a 

candidatura Jair Bolsonaro4. 

 

12. Ou seja, é notório o fato de que a candidatura de Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão 

se aproveitam destas mentiras disseminadas, tendo em vista que os alvos prioritários são 

justamente os candidatos da Coligação noticiante quando os comentários são negativos, e 

a candidatura dos noticiados quando a mensagem é positiva.  

 

13. Ou seja, a sistematização das fake news, ao que se aponta, parece estar claramente 

voltada ao favorecimento dos noticiados, o que faz surgir a preocupação acerca da autoria 

e responsabilidade de quem está produzindo tais materiais.  

 

14. Ora, não é crível atribuir apenas à militância orgânica dos noticiados a capacidade 

produzir e disseminar com tamanha eficácia todas as notícias falsas editadas em 

detrimento da Coligação noticiante.  

 

                                                      
4 https://www.boatos.org/politica/checadores-15-fake-news-eleicoes-2018.html 

 

https://www.boatos.org/politica/checadores-15-fake-news-eleicoes-2018.html
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15. E, mesmo que assim o fosse, destaca-se que a própria campanha dos noticiados, aí 

incluído os apoiadores mais próximos, como os filhos de Jair Bolsonaro, está lançando 

mão de inúmeras inverdades para atacar gratuitamente os candidatos da Coligação 

noticiante, de modo a serem personagens principais em toda esta campanha mentirosa.  

 

16. Apenas para fins exemplificativo, o Tribunal Superior Eleitoral exarou decisão 

declarando que o livro levado pelo candidato Jair Bolsonaro à bancada do Jornal Nacional, 

o maior telejornal do país, jamais foi comprado pelo MEC, constituindo uma mentira 

disseminada pelo candidato5.  

 

17. Além disso, um de seus filhos, Flávio Bolsonaro, também foi alvo de decisão 

judicial eleitoral que ordenou que retirasse de sua conta da rede social Twitter um vídeo 

publicado fora de contexto, o que também configurou uma narrativa sabidamente falsa6.  

 

18. Por fim, também memorasse as inúmeras declarações dadas por pessoas 

envolvidas diretamente na campanha, inclusive pelo candidato a Vice-Presidente da 

República, Hamilton Mourão, que indicavam a participação direta do Partido dos 

Trabalhadores na fatalidade ocorrida em detrimento de Jair Bolsonaro.  

 

19. Corrobora com tal narrativa o estudo do antropólogo Piero Leirner7, professor da 

Universidade Federal de São Carlos, que explica que a tática de comunicação promovida 

pelos representados é sofisticada, baseando-se em desinformação, acabando por ser 

notória a necessidade de utilização do instrumento da disseminação de mentiras para, ao 

fim, conquistar o apoio e confiança do eleitorado.  

 

20. Dessa forma, acredita-se evidente que as notícias falsas vêm se mostrando como 

elemento central nas campanhas dos noticiados, o que deve ser seriamente averiguado por 

esta Polícia Federal.  

 

 

                                                      
5 https://www.conjur.com.br/2018-out-16/ministro-tse-determina-remocao-videos-kit-gay  

 
6 https://www.valor.com.br/politica/5918149/tse-manda-carlos-bolsonaro-tirar-do-ar-fake-news-contra-

haddad  

 
7 https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/10/comunicacao-de-bolsonaro-usa-tatica-militar-de-ponta-

diz-especialista.shtml  

https://www.conjur.com.br/2018-out-16/ministro-tse-determina-remocao-videos-kit-gay
https://www.valor.com.br/politica/5918149/tse-manda-carlos-bolsonaro-tirar-do-ar-fake-news-contra-haddad
https://www.valor.com.br/politica/5918149/tse-manda-carlos-bolsonaro-tirar-do-ar-fake-news-contra-haddad
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/10/comunicacao-de-bolsonaro-usa-tatica-militar-de-ponta-diz-especialista.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/10/comunicacao-de-bolsonaro-usa-tatica-militar-de-ponta-diz-especialista.shtml
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b. Da provável “doação” de verbas oriundas do exterior 

 

 

21. Dando seguimento às motivações deste pedido, também de faz necessário indicar 

a possibilidade de que a campanha dos noticiados estejam atuando em conjunto com 

agentes estrangeiros sem que haja a devida transparência e prestação de contas, o que 

configuraria uma doação de fonte vedada.  

 

22. Em termos, conforme amplamente divulgado na imprensa – inclusive 

internacional – um dos filhos do candidato a Presidente da República, Jair Bolsonaro, se 

reuniu com Steve Bannon, um dos responsáveis pela estratégia de redes da campanha de 

Donald Trump8.  

 

23. Inclusive, o próprio filho de Jair, Eduardo Bolsonaro, publicou em sua rede social 

Twitter9 nota sobre tal encontro e, ao retornar ao Brasil, declarou à Revista Época a 

possiblidade de Bannon participar da campanha de seu pai. Vejamos:  

 

 
"Bannon se colocou à disposição para ajudar. Isso, obviamente, não inclui nada 

de financeiro. A gente deixou isso bem claro, tanto eu quanto ele. O suporte é 

dica de internet, de repente uma análise, interpretar dados, essas coisas", disse 

Eduardo Bolsonaro.10 

 

 

24.  Além disso, mais recentemente, o próprio Bannon, que hoje comanda uma 

fundação que visa desenvolver candidaturas daquilo que chama de “direita alternativa” 

pelo mundo, veio a público, por meio de entrevista à agência de notícias Bloomberg, 

afirmar que considerava a candidatura de Jair Bolsonaro como um dos seus movimentos 

de sucesso11.  

 

25. Ora, em que pese existir a afirmação do próprio Eduardo Bolsonaro de que este 

                                                      
8 https://www.foxnews.com/world/brazils-bolsonaro-denies-ties-to-strategist-steve-bannon  

 
9 https://twitter.com/bolsonarosp/status/1025718449425788929  

 
10 https://epoca.globo.com/filho-de-bolsonaro-diz-que-marqueteiro-de-trump-vai-ajudar-seu-pai-22963441   

 
11 https://br.sputniknews.com/eleicoes-2018-brasil/2018101312433669-bannon-movimento-bolsonaro/  

 

https://www.foxnews.com/world/brazils-bolsonaro-denies-ties-to-strategist-steve-bannon
https://twitter.com/bolsonarosp/status/1025718449425788929
https://epoca.globo.com/filho-de-bolsonaro-diz-que-marqueteiro-de-trump-vai-ajudar-seu-pai-22963441
https://br.sputniknews.com/eleicoes-2018-brasil/2018101312433669-bannon-movimento-bolsonaro/
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auxílio não representaria algo financeiro, imperioso o destaque que o serviço de assessoria 

de redes representa gasto eleitoral e, portanto, de necessária declaração. 

 

26. Sendo assim, caso se confirme a atuação de pessoa estrangeira, sobretudo quando 

esta se utiliza de uma organização internacional que visa justamente promover 

candidaturas políticas da mesma linha da ora noticiada, estará configurada a doação em 

valor estimável. Contudo, por se tratar de estrangeiro, tal recurso representa doação 

advinda de fonte vedada e, por conseguinte, irregularidade eleitoral.  

 

27. Ademais, destaca-se serem fortes as evidências de que a colaboração de Steve 

Bannon não parou apenas no encontro ocorrido em agosto entre ele e Eduardo Bolsonaro, 

tendo em vista existirem diversas características em comum nas campanhas presidenciais 

de Bolsonaro e Trump12.  

 

28. Portanto, considerando existirem fortes evidências, que se somam a vedação legal 

de recebimento de doações oriundas do estrangeiro, também se justifica o pedido de 

investigação aqui promovido, para fins de averiguação da participação de Bannon na 

campanha de Bolsonaro.  

 

 

 

c. Da propaganda eleitoral paga  

 

29. Outra questão que surge em reportagens que, caso confirmadas, configuram 

irregularidades eleitorais diz respeito à possível utilização de uma rede coordenada de 

páginas e perfis de redes sociais voltados exclusivamente para promover a candidatura 

noticiada e prejudicar a imagem da Coligação noticiante.  

 

30. Em apertada síntese, observa-se a existência de uma rede de páginas assinadas por 

RFA, sigla que significa Raposo Fernandes Associados, pessoa jurídica especializada 

em mídias digitais, que movimentou, no último mês, as redes socias em volume superior 

ao que conseguiu os perfis dos famosos Neymar Júnior, Anitta, Madonna e Luan Santana 

                                                      
12 https://noticias.bol.uol.com.br/ultimas-noticias/internacional/2018/10/08/bolsonaro-usa-taticas-muito-

parecidas-com-as-utilizadas-por-donald-trump.htm  

https://noticias.bol.uol.com.br/ultimas-noticias/internacional/2018/10/08/bolsonaro-usa-taticas-muito-parecidas-com-as-utilizadas-por-donald-trump.htm
https://noticias.bol.uol.com.br/ultimas-noticias/internacional/2018/10/08/bolsonaro-usa-taticas-muito-parecidas-com-as-utilizadas-por-donald-trump.htm
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juntos, sendo sua movimentação exclusivamente em favor de Jair Bolsonaro e em 

detrimento do Partido dos Trabalhadores.13 

 

31. Ou seja, há uma empresa organizada capaz de gerenciar 144 páginas de internet, 

ocasionando mais de 20 milhões de interações em apenas um mês destinada a defender 

uma determinada candidatura e que não consta na prestação de contas das candidaturas de 

Bolsonaro e Mourão.  

 

32. Por outro lado, há demonstrações que aliados próximos dos candidatos, e até 

mesmo o partido do candidato a Vice-Presidente General Mourão, doaram dinheiro a esta 

empresa RFA.14 15 

 

33. Ora, mesmo mantendo-se fiel à presunção de inocência, é impossível que não se 

observe a existência de relação entre o campo político dos representados, inclusive de seus 

correligionários e partidos políticos, com uma pessoa jurídica especializada em 

comunicação digital, ao passo que não há indicação de qualquer pagamento, o que pode 

configurar pagamentos por vias escusas, capaz de configurar crimes econômicos, assim 

como ilícito civil contido no art. 57-C da Lei n. 9.504/97.  

 

34. Ou, caso não haja qualquer pagamento, há de significar, ao memos, uma doação 

em valor estimável oriunda de fonte vedada, conforme dicção do art. 24 da Lei n. 9.504/97, 

através de interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal.  

 

35. Isso porque não é crível que uma empresa, que possui todos os seus custos de 

funcionamento, aloque tamanha mão-de-obra em fazer de uma candidatura sem que haja 

uma contraprestação. 

 

36. Ou, mesmo que o improvável aconteça, o volume da atuação da referida empresa, 

capaz de gerar interação com praticamente 20% do eleitorado brasileiro, sendo 

imensurável o tamanho do seu alcance e capilaridade, faz com que os seus serviços 

                                                      
13 https://politica.estadao.com.br/noticias/eleicoes,rede-pro-bolsonaro-engaja-mais-do-que-madonna-e-

neymar,70002544629   

 
14 https://noticias.uol.com.br/politica/eleicoes/2018/noticias/2018/05/26/dono-de-sites-criticados-por-fake-

news-recebe-dinheiro-de-deputado.htm  

 
15 https://theintercept.com/2018/07/11/folha-politica-fake-news-prtb-boatos/  

https://politica.estadao.com.br/noticias/eleicoes,rede-pro-bolsonaro-engaja-mais-do-que-madonna-e-neymar,70002544629
https://politica.estadao.com.br/noticias/eleicoes,rede-pro-bolsonaro-engaja-mais-do-que-madonna-e-neymar,70002544629
https://noticias.uol.com.br/politica/eleicoes/2018/noticias/2018/05/26/dono-de-sites-criticados-por-fake-news-recebe-dinheiro-de-deputado.htm
https://noticias.uol.com.br/politica/eleicoes/2018/noticias/2018/05/26/dono-de-sites-criticados-por-fake-news-recebe-dinheiro-de-deputado.htm
https://theintercept.com/2018/07/11/folha-politica-fake-news-prtb-boatos/
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possuem impacto direto no pleito eleitoral, o que promove a necessidade se contabilizar 

seus serviços como prestados à candidatura noticiada.  

 

37. Portanto, o cenário posto indica, à primeira vista, que estaria a empresa recebendo 

valores não declarados pela campanha, ou uma espécie de doação em valor estimáveis 

oriunda de fonte vedada, uma vez que não é mais permitida a doação de pessoa jurídica.  

 

38. Sendo assim, tais circunstâncias, que demandam de maior esforço técnico para fins 

de comprovação, também são causa para o pedido de investigação que ora se promove.  

 

 

 

 

d. Da utilização indevida do aplicativo WhatsApp 

 

39. Por fim, também se faz necessário o destaque sobre o uso desmedido dos 

aplicativos de mensagens instantâneas, sobretudo o WhatsApp, para a divulgação de 

mentiras de toda a ordem.  

 

40. Ora, é de conhecimento público, e inclusive reconhecido pela Justiça Eleitoral, que 

a atuação do Poder Judiciário na seara privada dos aplicativos de mensagens se mostra um 

desafio, uma vez que se perde dentro de mensagens protegidas por criptografia que se 

consolidam em uma rede quase anônima de divulgadores.  

 

41. É neste espaço, porém, que a campanha dos noticiados, seja de forma declarada 

ou por meio de apoiadores próximos, vem investindo maiores esforços, sendo bastante 

temerária a atuação em massa dentro de um espaço onde a aferição da legalidade das 

mensagens postadas se mostra praticamente nula16.  

 

42. Ou seja, é legítima a dúvida acerca de qual tem sido a atuação da campanha dos 

noticiados junto aos contatos de WhatsApp, sendo bastante plausível que parte da estrutura 

direcionada aos aplicativos de mensagens acabe por, no mínimo, corroborar com a 

propagação destes boatos.  

                                                      
16 https://oglobo.globo.com/brasil/time-digital-de-bolsonaro-distribui-conteudo-para-1500-grupos-de-

whatsapp-23134588  

 

https://oglobo.globo.com/brasil/time-digital-de-bolsonaro-distribui-conteudo-para-1500-grupos-de-whatsapp-23134588
https://oglobo.globo.com/brasil/time-digital-de-bolsonaro-distribui-conteudo-para-1500-grupos-de-whatsapp-23134588
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43. Isso porque, segundo o jornalista Jeferson Miola17, há indícios que não só a 

comunicação oficial, mas também uma campanha de desinformação, vem ocorrendo 

através de uma estrutura piramidal de comunicação da seguinte forma: 

 
a. Números de telefones pertencentes aos sistemas oficiais de telecomunicações de 

países estrangeiros são usados para criar grupos originários de whatsapp [WA] da 

campanha do Bolsonaro. Cada linha telefônica pode criar dezenas de grupos de WA, e 

cada grupo de WA pode ter até 257 integrantes. Isso tudo feito com o emprego de potentes 

robôs que aumentam a replicação de dados de maneira exponencial; 

 

b. No Brasil, este procedimento é replicado na forma tanto de usuários diretos dos 

grupos originários de WA, como também de outros inúmeros grupos de WA derivados – 

definidos por critérios geográficos, temáticos, religiosos, profissionais etc; 

 

c. As instruções de campanha são produzidas maiormente pelos grupos originários 

que geram conteúdos odiosos, calúnias, mentiras, difamações, insultos, agressões, 

orientações de violência etc na forma de áudios, vídeos, textos contra Haddad, Manuela, 

Lula e o PT; 

 

d. Os conteúdos criminosos são propagados através de centenas [ou milhares] de 

grupos secundários de WA e também de usuários individuais do WA, atingindo dezenas 

de milhões de brasileiros/as que formam muitos formigueiros humanos, bombardeados 

com informações falsas e conteúdos desfavoráveis à campanha do Haddad e estimuladoras 

do ódio antipetista; 

 

e. Os bolsonaristas, além disso, infiltram cavalos de Tróia nos grupos de WA da 

campanha petista, praticando espionagem e gerando conteúdos que desorganizam, 

desinformam, confundem e desestimulam a militância petista. 

 

 

44. Contudo, vale repetir, apesar de haver indícios de tais acontecimentos, o que 

motiva o pedido de investigação junto à Polícia Federal, há chances desta estrutura 

montada pelas campanhas dos noticiados dedicada aos aplicativos de mensagens não seja 

utilizada para difundir mentiras. Entretanto, apenas o conhecimento por parte dos 

                                                      
17 https://jefersonmiola.wordpress.com/2018/10/16/a-guerra-cibernetica-contra-haddad/  

https://jefersonmiola.wordpress.com/2018/10/16/a-guerra-cibernetica-contra-haddad/
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noticiados, por meio das suas equipes de campanha, das inverdades que percorrem a 

internet de modo sistêmico, já os atribui responsabilidade. 

 

45. Isto é, considerando ser missão do candidato atuar em conformidade com a lei e, 

caso se depare com ilegalidades em propagandas cometidas a seu favor, ter a obrigação 

de adotar todas as medidas necessárias à interrupção de tal veiculação, o silêncio profundo 

e a completa inação dos noticiados significa verdadeira afronta à Democracia, além de 

ilicitude eleitoral.  

 

46. Todavia, salta aos olhos a postura completamente distinta da candidatura de 

Bolsonaro que, ao invés de buscar qualquer espécie de impedimento da disseminação 

destas mentiras e boatos, principalmente junto ao WhatsApp, vai a público reclamar dos 

limites impostos pelo mencionado aplicativo de mensagens instantâneas que visam 

impedir a divulgação astronômica de desinformação18.  

47. Em verdade, o aplicativo adotou tais medidas após a ocorrência de massacres e 

linchamentos na Índia, provocados, em grande parte, por mentiras espalhadas em 

conversas dentro do aplicativo. Ou seja, o candidato noticiado requer a alteração de regras 

que buscam impedir a própria fake news, configurando outro indício que os noticiados 

sabem da importância e necessidade dessa estrutura de mentiras para o seu sucesso 

eleitoral, o que não pode ser aceito dentro do jogo democrático eleitoral.  

 

48. Portanto, considerando a existência de empresa de comunicação paga que atua em 

mais de mil grupos de mensagens instantâneas, que, apenas de forma imediata, é capaz de 

alcançar quase meio milhão de pessoas e, de forma mediata, milhões, é seu dever vacinar 

o seu público e o seu eleitorado de mentiras veiculadas em detrimentos de seus adversários 

e em seu favor.  

 

49. Essa dificuldade estratégica de atuação junto aos aplicativos de mensagens 

instantâneas é de conhecimento da Justiça Eleitoral, do Ministério Público Eleitoral e 

mesmo dos jurídicos das campanhas. Não por outra razão que, às vésperas do segundo 

turno, todas estas forças estão se articulando para impedir que essa espécie de fraude 

                                                      
18 https://olhardigital.com.br/noticia/bolsonaro-quer-mudar-recurso-do-whatsapp-criado-para-combater-

fake-news/79211  

https://olhardigital.com.br/noticia/bolsonaro-quer-mudar-recurso-do-whatsapp-criado-para-combater-fake-news/79211
https://olhardigital.com.br/noticia/bolsonaro-quer-mudar-recurso-do-whatsapp-criado-para-combater-fake-news/79211
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sistêmica avance por todo o processo eleitoral e seja capaz de macular a escolha do 

próximo Presidente da República, mas sendo indispensável a atuação desta Polícia Federal 

e de todo o seu aparato investigativo tecnológico para aferir e confirmar as suspeitas acima 

traçadas.  

 

50. Inclusive, vale destacar que o próprio Ministério Público Eleitoral declarou estar 

aberta investigação para apurar a possível existência de uma “usina de fake news”, postura 

esta louvada pela defesa da Coligação noticiante, o que também motiva a juntada destes 

breves indícios de irregularidades para fins de providências do Polícia Federal.  

 

51. Sabe-se que o eleitorado não deve ser tratado como desinformado, tampouco a 

partir de um sentimento paternalista, mas também se sabe que as informações amplamente 

divulgadas que possuam o condão de convencer e moldar o imaginário social são passíveis 

de apuração pelo Poder Judiciário, hipótese esta que se encontram as informações acima 

repassadas e reforça a necessidade de uma investigação adequada por esta Força Polícial. 

 

 

II – DOS REQUERIMENTOS FINAIS 

 

52. Pelo exposto, requer desta Polícia Federal a imediata e célere investigação sobre 

os fatos acima listados, tendo em vista que a concretização de quaisquer das suspeitas 

levantadas significará uma verdadeira mácula à democracia brasileira, o que não deve ser 

tolerado.  

 

Nestes termos, pede deferimento  

Brasília, 17 de outubro de 2018.  
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