EXCELENTÍSSIMO

SENHOR

MINISTRO

CORREGEDOR-GERAL

ELEITORAL, TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL – TSE. BRASÍLIA/DF.

COLIGAÇÃO VAMOS SEM MEDO DE MUDAR O BRASIL (PSOL/PCB) –
DRAP 0600806-50.2018 - e GUILHERME CASTRO BOULOS, candidato ao cargo
de Presidente da República, CNPJ 31.114.189/0001-77 e CPF 227.329.968-07 , vêm
diante de Vossa Excelência, por seus advogados, com fundamento no art. 14, §9º da
CF/88 e art. 22 da Lei Complementar 64/90, a presente
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL,
em face de JAIR MESSIAS BOLSONARO, candidato a Presidente da República,
CNPJ 31.214.261/0001-38 (pedido de registro de candidatura PJE 0600866-23.2018) e
ANTONIO

HAMILTON

MOURÃO,

candidato

a

Vice-Presidente,

CNPJ

31.213.406/001-86 (pedido de registro de candidatura PJE 0600865-38.2018) pelas
seguintes razões de fato e direito.
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Dos Fatos
Um grupo virtual criado no Facebook denominado “Mulheres Unidas
contra Bolsonaro” reuniu nas últimas semanas milhares de mulheres, talvez mais de 2,5
milhões de participantes, conforme a imprensa1 noticiou.
O grupo, manifestação não anônima na internet e expressão lídima da
cidadania no debate democrático e eleitoral, foi criado e funcionava expressamente contra
as propostas do candidato à Presidência da República, JAIR BOLSONARO. Cingidas na
liberdade de expressão e opinião política, as circunspectas postagens do grupo contra a
“política” de Bolsonaro criticam as propostas do candidato, como o desarmamento, suas
declarações reiteradas em relação ao gênero, como a desigualdade salarial de gênero. As
postagens e “debates” do grupo também são relativos à violência doméstica e relações
abusivas e de mulheres trans, dentre inúmeros outros temas concernentes.
Segundo constava da descrição do grupo solidário (atualmente o aceso é
permitido apenas aos membros) ele foi criado com a intenção de “união das mulheres de
todo o Brasil contra o avanço e fortalecimento do machismo, misoginia e outros tipos de
preconceitos representados pelo candidato Jair Bolsonaro e seus eleitores". Ainda de
acordo com a descrição do Facebook, o grupo “Mulheres Unidas contra Bolsonaro” teria
nascido com a intenção de agregar os discursos de eleitoras indignadas com os
posicionamentos do candidato relativos aos direitos das mulheres.
Todavia, deixando de lado a via institucional da representação ao TSE
ou de via judicial outra, à manu militari propria e fazendo “justiça” com as próprias mãos,
apoiadores e possíveis pessoas ligadas à sua campanha passaram a desferir ataques e
ameaças à administradoras do grupos2 e a realizar ataques cibernéticos no endereço do
grupo no Facebook.
Após as ameaças e o rompimento de sigilo de dados pessoais culminou
que os apoiadores do candidato – hackers - “invadiram” o perfil do Facebook e mudaram o
1
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nome da mobilização coletiva e colocaram no lugar uma denominação em favor de Jair
Bolsonaro.
O grupo foi invadido a primeira vez na última sexta-feira (dia 14/09),
por volta das 14 horas.
A administradora do grupo, Maíra Motta, foi a primera vítima dos
criminosos e a que teve primeiramente seu perfil do Facebook hackeado. Conforme se
verifica da prova juntada, Maíra foi notificada pelo Facebook do cadastro de um novo
telefone em sua conta (55.14.99125.5246 – DDD da macro-região de Bauru, interior de
São Paulo). O IP do fraudador é dos Estados Unidos, localizado em San Francisco,
Califórnia. Com este novo número o criminoso pode solicitar a “recuperação de senha”.
Possivelmente, a administradora teve seu número de telefone “sequestrado” através da
empresa telefônica OI (veja post de WhatsApp do invasor). Essa suposição é dada porque
nas operadoras de telefonia, em regra, só há resgate de linha telefônica mediante a
apresentação de documento de identificação original e presencialmente com o cliente.
Desta forma pode o invasor, então, trocar o chip de telefone e o número na conta
Facebook. Com essa operação o criminoso pode acessar os dados pessoais, senhas e
informações.
O grupo conseguiu recuperar o domínio da página no Facebook ainda
no mesmo dia 14.
No sábado (dia 15/09) as outras administradoras foram igualmente
hackeadas. Dentre elas Ludmilla Teixeira (seguem documentos que demonstram o
hackeamento) . O grupo é novamente invadido e tem o nome trocado para “Mulheres com
Bolsonaro”.
Neste exato momento (fato importante), quando o grupo é trocado de
nome pelos invasores, o candidato Jair Bolsonaro posta em seu perfil oficial de internet o
post abaixo, com o dizer: “Obrigado pela consideração, Mulheres de todo o Brasil!”.
Após, em 16 de setembro, o grupo atacado ficou fora do ar, sendo
restabelecido a página Facebook após investigação da rede social.
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Ataque por apoiadores da campanha – benefícios diretos ao candidato – nexo
de causalidade
Os ataques à página do grupo foram efetuados pelos apoiadores da
campanha. De fato, em benefício ao candidato, retiraram as mensagens que lhes eram
contrárias e colocaram mensagens favoráveis, tecendo críticas ao grupo de mulheres.
No episódio de abuso e influência no pleito houve, ainda, atuação
indireta de membros da campanha, como o filho do candidato Eduardo Bolsonaro e
candidato a deputado federal pelo Rio de Janeiro, e o candidato a Vice, que
comemoraram o ataque3 e propagaram diversas acusações falsas (sobre a falsidade foi
confirmada pelo site Projeto Comprova4). Uma das fake news propagadas foi de que suas
criadores alteraram o nome de outra conta para simular um número alto de participantes.
O filho de Jair Bolsonaro foi um dos que espalhou essa informação fake:
"uma página qualquer do Facebook tinha 1 milhão de seguidores quando foi
vendida para a esquerda. Então, sem qualquer vergonha, eles mudaram o
nome dela para 'Mulheres Unidas Contra Bolsonaro' e saiu alardeando por aí
que havia uma onda de mulheres contra o presidenciável".
"Resultado: a página contra Bolsonaro está em queda vertiginosa, tanto que
passou a ser página privada e em resposta foi criada a página MULHERES
COM BOLSONARO #17 (OFICIAL), que já conta com mais de 1.100.000
seguidoras"
Também o candidato à Vice, Hamilton Mourão, propagou notícia falsa
contra as administradoras da página. Segundo ele:
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“Essa rede aí que apareceu dizendo que tinha 800 mil mulheres contra o Bolsonaro, a gente
sabe que aquilo ali é uma coisa fake. Ela era um site, foi comprado por um grupo de
opositores que se apropriou daquilo ali. Essa é a realidade e nós estamos até aprofundando os
nossos dados sobre isso” (entrevista ao jornal A Crítica, de Manaus/AM, no
sábado)5.
E, por fim, o próprio candidato a Presidente, que em seu perfil oficial no
Twitter posta mensagem de comemoração, minutos depois do hackeamento (as 10:57
horas do dia 15/09) já com o nome do grupo alterado (hackeado) para mulheres com
Bolsonaro6:
Jair Bolsonaro
1 ⃣ 7 ⃣Verified account @jairbolsonaro
FollowFollow @jairbolsonaro
Obrigado pela consideração, Mulheres de todo o Brasil!

Como se vê, o grupo de Facebook estava na “mira” dos candidatos.
Incomodando a campanha, a solução foi usar da “força” do “hackeamento”, e invadir a
página do Facebook, violar o sigilo de dados pessoais, fazer ameaças, adulterar e destruir
dados e informações, tudo para obter vantagem eleitoral ilícita da retirada da crítica lícita
e cidadã e da “destruição” dos opositores à margem da lei e a manu militari propria.
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https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/deutschewelle/2018/09/17/mulheres-uma-frente-contrabolsonaro.htm
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A ação criminosa, ao que tudo indica, foi coordenada. Alguns indícios
levam a crer tratar-se de uma equipe. Veja: o grupo do Facebook é do tipo moderado, só
ingressando membros autorizados e depois de passar pelo crivo da moderadoras. Ao
conseguir hackear a página, imediatamente o grupo fica repleto de perfis que postam
xingamentos, mensagens agressivas e contra o grupo.
De posse do perfil de Maíra Motta, os invasores publicaram mensagens
de ódio dentro do grupo como se fossem ela. Disseram: “ESQUERDISTAS DE
MERDA” , “ SIM SOU ESQUERDISTA, NÃO VOU NO BOLSONARO PQ ELE
NÃO VAI TIRAR MEU NOME DO SPC KKKK...” e ainda “ANONYMOUS NÃO
QUER ESQUERDISTA! BANDO DE MULHER SEM OQ FAZER” (conforme
atestam documentos juntados). Além disso publicaram os dados pessoais da
administradora, números de documento, registro negativado junto ao Serviço Proteção ao
Crédito – SPC, violando sua privacidade.
Um dos “perfis”, já controlando o grupo invadido, chama os demais e
começa a adicionar aqueles contrários às ideia do grupo original.

Neste momento Eduardo Bolsonaro, filho do candidato e ligado à
coordenação da campanha do pai, lança o post fake:
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É ilícita e abusiva a atitude narrada.
Ela configura, dentre outros, o crime tipificado no art. 154-A do CP7.
Houve ofensa brutal à liberdade de expressão.

7

Art. 154-A. Invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de computadores, mediante
violação indevida de mecanismo de segurança e com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou
informações sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo ou instalar vulnerabilidades para
obter vantagem ilícita: Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa.
§ 1o Na mesma pena incorre quem produz, oferece, distribui, vende ou difunde dispositivo ou programa de
computador com o intuito de permitir a prática da conduta definida no caput.
§ 2o Aumenta-se a pena de um sexto a um terço se da invasão resulta prejuízo econômico.
§ 3o Se da invasão resultar a obtenção de conteúdo de comunicações eletrônicas privadas, segredos
comerciais ou industriais, informações sigilosas, assim definidas em lei, ou o controle remoto não autorizado
do dispositivo invadido:
Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa, se a conduta não constitui crime mais grave.
§ 4o Na hipótese do § 3o, aumenta-se a pena de um a dois terços se houver divulgação, comercialização ou
transmissão a terceiro, a qualquer título, dos dados ou informações obtidos.
§ 5o Aumenta-se a pena de um terço à metade se o crime for praticado contra:
I - Presidente da República, governadores e prefeitos;
II - Presidente do Supremo Tribunal Federal;
III - Presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de Assembleia Legislativa de Estado, da
Câmara Legislativa do Distrito Federal ou de Câmara Municipal; ou
IV - dirigente máximo da administração direta e indireta federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal.”
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Configura abuso eleitoral, pois são atos que colocam em desequilíbrio o
pleito. Os atos caracterizam-se cometimento de irregularidade gravíssima no processo
eleitoral com a intenção a perniciosa de influenciar, abusivamente, as eleições.
Os apoiadores dos candidatos, com a ciência desses (se não prévia, com
certeza posterior) e com apoio da candidatura, que nada fez em contra - mas ao contrário
comemorou e veiculou notícia falsa e que ajudou a confundir os eleitores -, cometeram
um grave estorvo à normalidade do pleito com os abusos e ilícitos e crimes praticados. Aí
reside a autorização à ação judicial e à abertura de investigação judicial eleitoral que
apure e responsabilize pela prática dos atos e pelos benefícios colhidos pela prática ilícita.
Práticas que afetaram a normalidade das eleições e da vida democrática e em
comunidade, tudo beneficiando um candidato e sua campanha à Presidência da
República.
Reafirma-se que foi diretamente beneficiado o candidato, eis que
conseguiu seu intento de retirar do ar, pelas próprias mãos de seus apoiadores, e dificultar
um legítimo movimento cidadão de mobilização, organização e democrática expressão
política e social. Movimento que ganhava alta repercussão, inclusive internacional, não só
pelo altíssimo grau e rapidez de adesão, mas porque desferia (e desfere) críticas duras
contra o candidato e suas propostas. O grupo estava numa crescente de adesão
impressionante, mesmo em tempos de militância pelas redes: antes dos ataques houve
mais de 10 mil pedidos de adesões por minuto8!!! Esta escalada de adesões foi barrada
pelos ataques e ameaças. A tentativa de barrar o crescimento numérico é um dos ganhos
do candidato.
Outro é que o grupo se propôs a fazer um debate sério e contundente dos
graves problemas das mulheres e populações minoritárias e vulneráveis do país, debate e
temas que os candidatos não possuem respostas, ou as respostas não agradam a grande
parte do eleitorado feminino. Para muitas mulheres, a falta de propostas, o machismo, a
misoginia, o preconceito e o racismo que demonstrariam os candidatos da chapa são
indefensáveis. Para uma grande parte do eleitorado feminino nacional as propostas de Jair
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Bolsonaro são flagrante e diretamente contra as mulheres. Podem aumentar, em muito, a
violência, o machismo e os graves problemas que elas sofrem, fazendo retroceder algumas
conquistas obtidas com muito penar e luta. Isso não interessa aos candidatos criticados. O
silêncio das opositoras lhes interessa.
Por isso procuraram silenciar o debate, e obter, por conseguinte, os
ganhos eleitorais, as espúrias benesses do silêncio das opositoras. Este um segundo ganho
eleitoral óbvio.
Havendo um eleitorado feminino grande (como dizem as pesquisas
eleitorais e o grupo de Facebook) que é contra as ideias e práticas que o candidato e sua
chapa defendem, ele não pode ser calado à força de uma invasão cibernética e de
ameaças. A expressão deste eleitorado deve estar imune a ataques e a censura. Neste
ponto se insere a postura agressiva, violenta e criminosa dos apoiadores dos candidatos,
que visaram e acabaram lhes proporcionando benefícios indevidos, contudo, diretos à suas
candidaturas. Interferiu-se deleteriamente nas eleições, beneficiando a chapa de Jair
Bolsonaro.
E esse movimento das mulheres tem crescido muito e poderia ter
crescido ainda mais, não fosse a interferência ilegal e abusiva dos apoiadores dos
candidatos, com vista a, prejudicando o movimento, beneficiar-lhes eleitoralmente. E tem
a importância, dentre outros, de ter alavancado a campanha do #elenão #elenunca, tudo
associado a enorme rejeição que tem o candidato Jair Bolsonaro e seu vice entre as
mulheres9.
Interessa à democracia e à normalidade do pleito a manutenção íntegra
de movimentos como os do grupo de Facebook em comento. Invadindo-o e beneficiando
um candidato, feriu-se a democracia. Hackear um espaço de debate político e social é um
desrespeito à vida em comunidade. Este convívio em sociedade pressupõe o respeito ao
direito alheio e a tolerância às opiniões contrárias, notadamente quando expressadas,
como no caso, de forma lícita, espontânea e constitucional e legalmente desejada.
9
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Este valor, o de participação social ativa e dentro dos marcos legais no
pleito, é o que deve ser preservado e garantido. Quando atacado, como foi e em benefício
de um candidato, deve ser coibido e responsabilizado.
Do exposto, verifica-se que a presente ação relata fatos, indica provas,
indícios e circunstância de fato e direito. Fixam, pois, o nexo causal entre os candidatos e
os benefícios diretos que usufruíram por ato ilícito praticado pelos apoiadores do
candidato, com sua ciência prévia e/ou posterior. Autorizada está à Corregedoria Geral
Eleitoral de instaurar, nos termos e pelo rito do art. 22 da LC nº 64/90, a presente Ação
de Investigação Judicial Eleitoral que, apurando as práticas de hackeamento do grupo das
mulheres em página no Facebook, atribua aos candidatos beneficiados com o abuso e
desarmonia nas eleições, recebam a responsabilização devida.
Do direito
A participação do povo na eleição não se resume a presença na urna
eletrônica no dia da eleição. É ampla a possibilidade de participação social nas eleições e o
que abarca, dentre outros aspectos, o efetivo envolvimento no debate eleitoral-político
pelos eleitores.
Como ensina o prof. Paulo Bonavides10, “a participação ocupa, aí, um
lugar decisivo na formulação do conceito de Democracia, em que avulta, por conseguinte,
o povo - povo participante, povo na militância partidária, povo no proselitismo, povo nas
umas, povo elemento ativo e passivo de todo o processo político, povo, enfim, no poder.
Eis, descrita genericamente, a essência da democracia abraçada com a dinâmica do
movimento e da ação, ou materializada em aspectos que presumem já sua manifestação
concreta ou objetiva, posto que em dimensão fugaz, de contornos ainda por definir, na
esfera conceitual. Não há democracia sem participação. De sorte que a participação
aponta para as forças sociais que vitalizam a democracia e lhe assinam o grau de eficácia e
legitimidade no quadro social das relações de poder, bem como a extensão e abrangência

10

BONAVIDES, Paulo. O DIREITO CONSTITUCIONAL DA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA. Malheiros Editores.
SP. 2001, pp. 50 e 51.
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desse fenômeno político numa sociedade repartida em classes ou em distintas esferas e
categorias de interesses”.
E arremata dizendo que “Todo regime constitucional que se estabelecer
sem a efetiva participação do povo em grau de soberania será tão-somente formalismo,
simbolismo, nominalismo; nunca realidade, fato, substância.”
Verifica-se, a partir da doutrina jurídico-sociológica, que o caso presente
se insere no contexto da participação cidadã na democracia através de página web que
motiva o proselitismo e a militância nos temas e nas políticas das mulheres brasileiras. É
tipo de participação comunitária no processo eleitoral.
Este tipo de participação é permitida e, diria mesmo, encorajada pela
legislação eleitoral e pela Constituição Federal, bastando ver o inc. IV do art. 5º da CF,
assim como do art. 57-D da Lei 9.504, de 1997.
Em consonância e em consequência da liberdade de participação e
expressão, o bem jurídico protegido pela AIJE é a normalidade, legitimidade e
regularidade das eleições, contra abusos e influência no pleito, conforme o art. 14, §9º da
CF/88 e disposição do art. 22 da LC 64/90. “[..] o bem jurídico protegido quando se
apura o uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade, ou
utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social, em benefício de
candidato ou de partido político, é a lisura do pleito. [...]” (Ac. de 23.11.2006 no AgRgAg
no 6.416, rel. Min. Gerardo Grossi.)
No contexto da presente AIJE, o abuso que altera a normalidade e
regularidade das eleições acarreta a inelegibilidade do beneficiário e a cassação do registro
ou do diploma e é o que se deseja, após a apuração prevista no art. 22 da LC 64.
E o abuso cometido foi excessivo, com agravante do cometimento de
crimes e com a exposição de dados pessoais e veiculação de notícia falsa pelos candidatos
e pessoas ligadas à campanha, à margem dos ditames legais e da institucionalidade,
extrapolando das regras comuns de convívio social civilizado e utilizando de mecanismos
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que excedem as regras de uma disputa eleitoral legítima e desejada pela art. 14, §9º da
CF/88.
Houve, ademais, por práticas de apoiadores ou adeptos dos candidatos e
com benefícios à eles, o rompimento da isonomia que deve conduzir as eleições. Não
sendo coibida a prática, ou seu desincentivo pela responsabilização, está decretado o “vale
tudo” eleitoral, onde se permite invadir páginas de opositores e praticar todo tipo de
crimes, como divulgar dados pessoais e íntimos.
O permissivo da Constituição Federal, art. 5º inc. IV, assim como do art.
57-D da Lei 9.504 foi flagrantemente descumprido, menosprezado por adeptos dos
candidatos e trazendo benefícios eleitorais inegáveis:
Art. 5º, IV – É livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o
anonimato.
Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato
durante a campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores internet, assegurado o direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c do
inciso IV do § 3º do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de comunicação
interpessoal mediante mensagem eletrônica.
O objeto da tutela jurisdicional da AIJE sendo, pois, a “normalidade e
legitimidade das eleições”, na hipótese de não ser o candidato o agente direto da conduta,
mas tendo sido ele direta e unicamente o beneficiado, deve-se presumir o conhecimento e
reconhecer a sua capacidade de decisão em relação a prática abusiva, seja pela omissão ou
comissão frente ao fato do benefício. E aqui, como visto, os candidatos demonstraram
plena ciência, pelo menos posterior, dos fatos ilícitos e procuraram auferir ganhos
eleitorais, como de fato auferiram. O candidato é (Lei nº 9.504/97), o responsável por sua
campanha. Neste ponto, de ressaltar, ainda, o dispositivo aplicável do art. 241 do Código
Eleitoral, segundo o qual fica estabelecido a solidariedade entre o candidato, seu partido e
seus adeptos.
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Art. 241. Toda propaganda eleitoral será realizada sob a responsabilidade dos
partidos e por eles paga, imputando-lhes solidariedade nos excessos praticados
pelos seus candidatos e adeptos.
Parágrafo único. A solidariedade prevista neste artigo é restrita aos candidatos
e aos respectivos partidos, não alcançando outros partidos, mesmo quando
integrantes de uma mesma coligação.
Desta feita, e particularmente ao caso, os candidatos permitiram, de
modo conivente e passivamente, que os fatos abusivos à normalidade e legitimidade das
eleições ocorressem. E, não só não os condenaram ou intentaram combater, mas, como
visto, foram à público, por si e terceiros ligados à campanha, enaltecer comemorar a
“invasão” e criticar o grupo de mulheres, noticiando fake news. E tudo lhes aproveitando
diretamente e trazendo benefícios eleitorais.
Nos termos do caput do artigo 22 da Lei Complementar 64/90, há
indícios de que haviam interesses dos investigados na cessão da página criada pelas
mulheres contra as propostas dos investigados. Tanto que emitiram opinião
comemorando a retirada da página, bem como deixando claro que estavam
aprofundando os dados sobre a página.
Não se exige a potencialidade para influir no pleito ou sequer a
participação direta do beneficiado11 para a apuração dos fatos e a responsabilização dos
candidatos beneficiados.
E a jurisprudência foi consolidada na disposição do art. 22, inc. XVI12 da
LC 64, que expressamente não exige a potencialidade do fato no resultado das eleições.
Basta a gravidade do fato. E como visto, o fato aqui narrado é altamente grave para a
liberdade de expressão, para o direito das mulheres e para a democracia, porque, de

11

No sentido da prescindibilidade da participação do candidato beneficiado pelo ato abusivo, dentre
inúmeros outros, TSE: AgRgAg 3710, RO 1537/MG e Ac. 4317/03.
12
LC 64, 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 caracterizam.
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forma violenta houve a tentativa de se alterar a normalidade e lisura das eleições, tudo
para beneficiar os candidatos os quais pede a investigação judicial.
Em reforço da ideia de prescindibilidade, fixando o nexo causal entre o
abuso e o candidato através de sua conduta omissiva e dos benefícios auferidos, o disposto
no art. 2313 da LC, segundo o qual o TSE deve levar em conta indícios e presunções, fatos
notórios e públicos para a formação de sua convicção, tudo, obviamente, no intuito que se
reveste a presente ação, que é o de auxiliar na preservação do interesse público da lisura
das eleições.
Assim, pelos benefícios usufruídos pelos candidatos, bem como pela sua
conduta omissiva frente ao ilícito cometido, cumulada com a conduta comissiva em
comemorar o ocorrido e espalhar fake news à respeito bem como a expressa declaração de
que estavam monitorando o grupo da internet – fato que, demonstra a consciência dos
candidatos quanto ao ilícito e quanto aos benefícios do ato abusivo e ilegal –, fixado está o
nexo de causalidade e se impondo, após processamento, a responsabilidade prevista no
art. 22, inc. XIV da Lei Complementar 64/90.
Pedidos
De todo o exposto, preenchidos os requisitos do caput do art. 22 da Lei
Complementar 64/90 – o relato dos fatos e a indicação de provas, indícios e
circunstâncias – requer-se:
1. O recebimento e a autuação da presente Ação de Investigação Judicial Eleitoral
com o rito do art. 22 da Lei Complementar nº 64/90;
2. O processamento da presente AIJE, com a notificação dos investigados JAIR
MESSIAS BOLSONARO e ANTONIO HAMILTON MOURÃO, remetendo à
eles cópia da petição inicial, para que, no prazo de 05 (cinco) dias contados da
notificação, ofereçam defesa, se lhes aprouver (art. 22, inciso I, alínea “a”);

13

Art. 23. O Tribunal formará sua convicção pela livre apreciação dos fatos públicos e notórios, dos indícios
e presunções e prova produzida, atentando para circunstâncias ou fatos, ainda que não indicados ou alegados
pelas partes, mas que preservem o interesse público de lisura eleitoral.
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3. A produção de todos os meios de provas admitidas em direito, como a perícia
cibernética na rede social ou ambiente informático e web página em comento, e
especialmente oitiva das seguintes pessoas: LUDMILLA SANTANA TEIXEIRA,
publicitária, uma das criadoras do grupo, RG 841.989.664 SSP-BA, endereço Rua
Acácia Amarela, 353 Bl. C, Ap. 303. Jardim das Margaridas, Salvador/BA, CEP.
41.052-310;

MAÍRA

MOTTA

NUNES,

brasileira,

solteira,

professora

universitária, uma das criadoras do grupo, RG 073.386.693.0, endereço Rua
Joana Angelica, n°11, bairro Alto Maron,Vitória da Conquista/BA; do
representante legal do FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL
LTDA., CNPJ/MF sob o nº 13.347.016/0001-17, com sede na Cidade de São
Paulo/SP, na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Junior, nº 700, 5º e 6º andar,
Itaim Bibi - CEP: 04542-000; do representante legal da OI S/A, Setor Comercial
Norte, Quadra 03, Bloco A, Edifício Estação Telefônica, Brasília – DF; sem
prejuízos do arrolamento de outras pessoas no curso das investigações e do trâmite
da presente AIJE;
4. A oitiva do Ministério Público Eleitoral;
5. Nos termos do art. 22, inc. VIII, da Lei Complementar 64/90, seja determinada a
vinda aos autos de todo o processado no inquérito ou procedimento investigatório
junto ao Grupo Especializado de Repressão aos Crimes por Meios Eletrônicos, da Polícia
Civil do Estado da Bahia, que investiga o ataque à página do grupo no Facebook;
6. Após concluídas as investigações, nos termos do mesmo inc. VIII, sejam trazidas aos autos
para juntada e consideração no julgamento, as conclusões policiais do mencionado Grupo
e Repressão aos Crimes por Meios Eletrônicos da Bahia;
7. Ainda nos termos do art. 22, inc. VIII, seja determinado ao Facebook Serviços Online do
Brasil Ltda. a trazer aos autos todo o histórico do grupo, onde conste informações
pormenorizadas do grupo, dentre outros a data da criação, o número de membros, o
histórico de adesões e o histórico das invasões;
8. Ao final das investigações e processamento, seja julgada procedente a presente
ação com o fito de, nos termos do art. 22, inc. XIV da Lei Complementar 64/90,
ainda que após a proclamação dos eleitos, o Tribunal declare a inelegibilidade dos
representados e de quantos hajam contribuído para a prática do ato, cominandolhes sanção de inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos
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subsequentes à eleição em que se verificou, além da cassação do registro ou
diploma dos candidatos diretamente beneficiados pela interferência abusiva na
normalidade das eleições, determinando a remessa dos autos ao Ministério Público
Eleitoral, para instauração de processo disciplinar, se for o caso, e de ação
penal, ordenando quaisquer outras providências que a espécie comportar.
Nestes termos, pede o deferimento.
Brasília/DF, 20 de Setembro de 2018.

ANDRÉ MAIMONI
OAB/DF 29.498

ALBERTO MAIMONI
OAB/DF 21.144

ALVARO MAIMONI
OAB/DF 18.391
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