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16/12/2020 16:06 Petição Inicial Petição Inicial

59253
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16/12/2020 16:06 Petição - veiculação de publicidade - Rosalba Ciarlini
Rosado
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648
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59253
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Seguem, em anexo, petição inicial e documentos.
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MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
PROMOTORIA ELEITORAL DA 33ª ZONA ELEITORAL

EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUÍZA ELEITORAL DA 33ª  ZONA ELEITORAL DO

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL,  por  intermédio  do órgão  de execução

que oficia perante essa 33ª Zona Eleitoral, no exercício das atribuições conferidas pelo art. 129,

inciso IX, da Constituição Federal de 1988; pelos arts. 78 e 79 da Lei Complementar nº 75/93; art.

64  da  Lei  Complementar  Estadual  nº  141/96  e  art.  22  da  Lei  Complementar  n.  64/90  vem,  à

presença de Vossa Excelência, propor a presente

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL PELA PRÁTICA DE ABUSO DO

PODER POLÍTICO

em desfavor de ROSALBA CIARLINI ROSADO, brasileira, casada, nascida em 26/10/1952, filha

de Clovis Monteiro Ciarlini  e  Maria da  Conceição Escóssia  Ciarlini,  inscrita  no CPF sob o nº

199.516984-68,  residente e  domiciliada na Rua Luiz Pereira,  61 Edifício  Spazio Di  Lauritissa,

APTO 1001 – Nova Betânia, 17590 -RN, CEP: 59612020 e JORGE RICARDO DO ROSÁRIO,

brasileiro, casado, empresário, portador do documento de identidade nº 357650 - ITEP/RN, CPF nº
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24306576434, residente e domiciliado na rua Dr. Mário Negócio, 193, Centro, Mossoró, pelos fatos

e fundamentos a seguir expostos:

1) DOS FATOS

Diante  da  crise  do  Covid-19,  que  ensejou  em  profundo  isolamento  social,  a

campanha eleitoral visando às eleições municipais intensificou o uso das internet e redes sociais, as

quais se tornaram, ainda mais, em veículo imprescindível ao sucesso eleitoral.

Visando melhor demonstrar a ocorrência de abuso do poder político, cometido no

uso da estrutura administrativa municipal na campanha eleitoral da então prefeita Rosalba Ciarlini,

a presente peça será dividida em tópicos.

1.1) VIOLAÇÃO DO ARTIGO 37, §1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL C/C 74 DA LEI

9.504/97

Durante o período da pré-campanha eleitoral,  a candidata Rosalba Ciarlini, então

prefeita  da  cidade  de  Mossoró,  utilizou  as  redes  sociais  institucionais  para  se  promover

pessoalmente. Eis algumas das postagens, cujo conteúdo ofende frontalmente o preceito do artigo

37, §1º da Constituição Federal c/c 74 da Lei 9.504/97:
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(https://www.prefeiturademossoro.com.br/prefeita-rosalba-anuncia-pagamento-de-40-

deinsalubridade-  para-servidores-da-saude-na-linha-de-frente-da-covid-19/  )

Eis o conteúdo da publicidade institucional da postagem acima:

“A prefeita  Rosalba  Ciarlini  anunciou  na  tarde  desta  terça-feira
(19),no Palácio da Resistência, o pagamento de 40% de gratificação
referente à insalubridade de servidores municipais que trabalham na
linha  de  frente  da  covid-19  nas  três  UPAs,  SAMU  e  Vigilância
Sanitária. A Prefeitura está investindo meio milhão de reais por mês
para garantir o benefício a 760 servidores municipais. Os valores vão
ser creditados a partir deste mês.
Rosalba explicou que não tinha prometido em nenhum momento a
gratificação  aos  servidores,  entretanto,  vinha  estudando  a
possibilidade  desde  o  início  da  pandemia.  “Desde  o  começo  da
pandemia  que  nós  vínhamos  analisando,  de  acordo  com  nossas
condições, a possibilidade de fazer esse reconhecimento através de
uma  gratificação  no  salário.  A  partir  de  maio,  todos  os  760
profissionais de saúde das três UPAs, SAMU e Vigilância Sanitária
vão ter um acréscimo de 40% correspondente a uma remuneração
por exposição a riscos físicos e biológicos. Aqueles que já recebem
20%  terão  a  completação  de  mais  20%  e  os  que  não  recebiam
passarão a receber durante todo o período da pandemia.”, afirmou
Rosalba Ciarlini.
A  prefeita  reconheceu,  mais  uma  vez,  o  trabalho  sério  e
compromissado dos servidores para salvarem vidas na cidade.”Meu
agradecimento vai para o mais simples ao mais graduado, seja no
SAMU, nas UPAs ou na Vigilância Sanitária. Eles estão com muito
zelo e dedicação fazendo seus trabalhos para salvar vidas.
Colocando, inclusive, suas próprias vidas à serviço dessa missão. A
vocês também de outras secretarias, que estão atuando na linha de
frente, a nossa gratidão, mas também o nosso reconhecimento.”, disse
Rosalba.

A mesma postagem acima foi publicada na rede social instagram:
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(ULR: https://www.instagram.com/p/CBDx6U7gOed/?igshid=1u23ix9vbrvx6 ), publicada em 05

de junho do corrente ano).

Além das postagens acima, diversas outras foram publicadas, conforme se infere  da

representação n.0600012-98.2020.6.20.00331, cuja cópia segue em anexo. Lá há diversos link que

demonstram a irregularidade da postagem feita.

PERMANÊNCIA DE POSTAGENS DURANTE O PERÍODO VEDADO

Conquanto tenha removido todas as postagens realizadas antes do período vedado

pela  legislação  eleitoral  (art.  73,  VI,  “b”  da  Lei  n.  9.504/97)  do  site  institucional

www.prefeiturademossoro.com.br, o Município de Mossoró não removeu nenhuma das numerosas

postagens realizadas  antes  do período vedado de suas redes sociais  institucionais,  existentes no

instagram e no facebook. 

 

POSTAGENS DE FOTOS NAS REDES SOCIAIS DA PREFEITA E NA OFICIAL DO

MUNICÍPIO DE MOSSORÓ

1 Tendo em vista que os autos são digitais, acessíveis ao público e comum às partes, deixa o Ministério Público de
inseri-lo integralmente neste feito, mas desde já requer que suas peças, caso sejo necessário, possam ser utilizadas
para fundamentar decisões judiciais.
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Durante  o  período  da  pré-campanha  eleitoral2,  por  diversas  vezes,  a  mesma

fotografia (com sutil edição ou então fotografia de um mesmo local, porém em ângulos diferentes)

era postada, no mesmo dia, no perfil institucional do Município de Mossoró e no da prefeita de

Mossoró.  A título  de  exemplo,  citam-se  as  seguintes  postagens  que  instruíram a  representação

0600085-70.2020.6.20.0033:

url: https:// www.instagram.com/p/CCKJifYJVh9

url: https://www.instagram.com/p/CCJHgb5gUN7/

url: 

https://www.instagram.com/p/CCFKK13gf5e/

2 Se é certo que a ação de investigação judicial eleitoral somente pode ser ajuizada após a realização do registro de 
candidatura, não menos verdadeiro é que os fatos que a embasam podem ser anteriores a tal marco temporal.
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url: https://www.instagram.com/p/CCFM1l8p2Mj/

url: 

https://www.instagram.com/p/CAXoVeKgoGa/ 

url: 

https://www.instagram.com/p/CAYBqo7pKTF/
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url: 

https://www.instagram.com/p/CAvvv7hJ_pP/

url: https://www.instagram.com/p/CAvD7C2AoGY/

url: https:// www.instagram.com/p/CCKJifYJVh9

url: https://www.instagram.com/p/CCJHgb5gUN7/
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url: https://www.instagram.com/p/CCFKK13gf5e/

url: https://www.instagram.com/p/CCFM1l8p2Mj/
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url: https://www.instagram.com/p/CAXoVeKgoGa/ 

url: 

https://www.instagram.com/p/CAYBqo7pKTF/

url: 

https://www.instagram.com/p/CAvvv7hJ_pP/

url:

https://www.instagram.com/p/CAvD7C2AoGY/
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Cumpre registrar,  outrossim, que durante a  campanha eleitoral  propriamente dita,

essas fotografias, inicialmente veiculadas nos perfis institucionais do Município de Mossoró, foram

utilizadas na campanha eleitoral de rua da candidata Rosalba Ciarlini (“canal do Santa Helena- ”),

que, diante de sua irregularidade, foi apreendida pela Justiça Eleitoral, conforme se infere do termo

abaixo:

A prática  acima  revelada  é  similar  a  que  foi  apreciada  pelo  Egrégio  Tribunal

Regional Local, no julgamento do Recurso Eleitoral nº 0600043-33.2020.6.20.0029 - Assu – RN,
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Acórdão de 21/10/2020 Relator(a) Des. Cláudio Santos, cujas considerações serão tecidas mais

abaixo. Houve apenas mudança do MEIO utilizado para promoção das obras públicas realizadas.

Registre-se  ainda  que  as  postagens  quase  sincronizadas  estão  sendo apuradas  na

representação  n.0600085-70.2020.6.20.0033.  Conquanto  não  se  tenha  ainda  concluído o  acervo

probatório, pode-se verificar a existência de indícios do uso da estrutura administrativa, pois há

coincidência  de  IP  em  curto  espaço  de  tempo  entre  os  perfis  @rosalbaciarlini  e

@prefeiturademossoró, conforme se infere abaixo:

(extraído do “doc 02”, página 11, ID 6066321 do processo n. 0600085-70.2020.6.20.0033)

(extraído do “doc 04”, página 4, ID 6066421 do processo n. 0600085-70.2020.6.20.0033)

Neste momento processual, não há prova conclusiva acerca de qual a postagem a que

se refere os IPs acima transcritos. Contudo, observa-se da data acima apontada (que para o Brasil,

por conta do fuso horário, teria ocorrido no dia 24 de julho de 2020) e do confronto dos perfis

@rosalbaciarlini  e  @prefeiturademossoró,  as  seguintes  postagens  (mesma  fotografia  com  sutil

edição):
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Logo,  ante  a  possibilidade  de  utilização  de  ambos  perfis  (@rosalbaciarlini  e

@prefeiturademossoro) pelo mesmo usuário,  necessário se torna apurar a origem de cada URL,

mencionada no processo  0600085-70.2020.6.20.0033, assim como os Ips referentes às postagens

acima  (https://www.instagram.com/p/CDB-B0jgUru/?utm_source=ig_web_copy_link ;

https://www.instagram.com/p/CDC6Yj6Jt-2/?utm_source=ig_web_copy_link). 

USO DE MESMA HASTAG PARA VINCULAR A IMAGEM DA PREFEITA MUNICIPAL

ÀS AÇÕES REALIZADAS PELO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ DURANTE A PANDEMIA

DO COVID-19.

Valendo-se da possibilidade de veiculação de publicidade institucional referente à

Covid-19, durante o período denominado de vedado, o Município de Mossoró e a prefeita Rosalba

Ciarlini  passaram a  utilizar,  em cada  postagem realizada  em seus  respectivos  perfis,  a  mesma

Hastag (#mossorocontraocorona).

Aos navegar pela página #mossorocontraocorona verifica-se, de plano, a imagem e

diversas postagens para prefeita Rosalba Ciarlini. A fim de melhor compreender a controvérsia,

cita-se trecho da representação n.  0600078-78.2020.6.20.0033, ajuizada em 05 de novembro de

2020.

URL: https://www.instagram.com/p/CBQspICpPjR/
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URL: https://www.instagram.com/p/CBf-lkYjI6z/

URL: https://www.instagram.com/p/CCeBslmJWud/

URL:  https://www.instagram.com/p/CCJIeE5pEMF/

URL: https://www.instagram.com/p/CCmrrccJqrR/
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URL: https://www.instagram.com/p/CC9hEQkJZWl/

URL:

https://www.instagram.com/p/CEaWHbOBGqc/

O uso massivo da #MossoróContraOCorona ensejou na criação de uma página em

que  a  imagem  da  segunda  representada  ou  a  postagem  que  publica  em  sua  rede  social

(@rosalbaciarlini)  é  em  quantidade  razoável  nas  publicações  “mais  relevantes”,  conforme  se

observa da imagem abaixo reproduzida:
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No perfil  #MossoróContraOCorona, a  busca  pode  ser  realizada  pelas  postagens

“mais  relevantes” ou “recentes”.  Ao selecionar as postagens “mais relevantes”,  observa-se uma

quantidade razoável da imagem da segunda representada ou mensagens feitas no perfil privado da

segunda representada, conforme se infere dos “prints” abaixo feitos:
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Continuação das imagens mais relevantes com a hashtag #mossorocontraocorona3:

3 Importante  destacar  que  há  diferença  na  disposição  das  postagens  quando  se  consulta  a  página
#mossorocontraocorona pelo aplicativo de celular e pelo computador/ notebook.
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Cumpre anotar outrossim que, no início de dezembro (portanto,  após quinze dias

aproximadamente das eleições), o perfil do Município de Mossoró no instagram possuía mais oito

mil publicações aproximadamente, tendo mais de sessenta mil seguidores, ao passo que o perfil

privado da então prefeita Rosalba Ciarlini possui quase duas mil publicações e 39 mil seguidores.

Logo, não é difícil concluir que a mesma hastag utilizada por ambos perfis aumenta

a quantidade de publicação com a citada hastag e, dessa forma, aumenta o alcance das postagens

que utilizem essa hastag, permitindo que elas apareçam como “mais relevantes”.

Importante mencionar que, finda a eleição, a partir do dia 16 de novembro  e até o

ajuizamento  da  presente  demanda,  observou-se,  em  ambos  perfis,  apenas  duas postagens de

orientação ao combate ao Covid-19  (sem o uso, contudo, da indigitada hastag), a despeito de a

imprensa reiteradamente informar dia a dia acerca do aumento do número de contágios e de mortes

pelo novo coronavirus. Por outro lado, desde o dia 15 de agosto (período vedado para publicidade

institucional, EXCETO PARA AS RELACIONADAS COM A COVID) até o dia 05 de novembro

de 2020, foram feitas 21 postagens, sendo 16 com a #mossorocontraocorona.

A  ausência  de  postagens  de  como  combater  o  covid-19  (com  a  hastag

#mossorocontraocorona), em ambos os perfis, no período após as eleições, faz incidir a presunção

de que o uso da hastag tinha o propósito de, por meio de direcionamento, promover a imagem da

então candidata Rosalba Ciarlini.

Submetida a questão em apreço à análise do GAECO- MPRN, concluiu-se que a

disposição  das  postagens  “mais  relevantes”  (documento  em  anexo)  no  perfil

#mossorocontraocorona  pode  se  dar  de  maneira  artificial,  muito  embora,  diante  dos  elementos

existentes, não fosse possível afirmar a existência de “bot”. Contudo, pontuou-se a imperiosidade de

se oficiar ao Facebook para que este  provedor de aplicação informasse a  existência ou não de

utilização de bot.

REPRESENTAÇÕES POR REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE DE OBRAS PÚBLICAS NO

PERFIL PRIVADO DA PREFEITA MUNICIPAL (PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

CONFIGURADA CONFORME ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL REGIONAL

ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE)

Durante  o  período  vedado  pela  legislação  eleitoral,  a  então  candidata  Rosalba

Ciarlini,  Prefeita de Mossoró/RN, publicou diversas fotografias em suas redes sociais particular

(facebook4 e instagram5) acerca de realizações durante seu mandato. A título de exemplo, cita-se: 

“CENTRO DE REABILITAÇÃO NO SANTO ANTÔNIO.

4 https://www.facebook.com/rosalbaciarlini
5 @rosalbaciarlini
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TRABALHO DE ROSALBA CIARLINI."

 Na postagem, a representada divulgada realização de obras do centro de reabilitação na

cidade de Mossoró, a qual abaixo se transcreve:

NO SANTO ANTÔNIO TEM TRABALHO DE ROSALBA CIARLINI! 

Você  que  mora  Santo  Antônio  deve  ter  acompanhado  o  avanço  dessa  obra  tão
importante, que é o Centro Especializado de Reabilitação. Principalmente quem mora
perto, logo ali na Estrada da Raiz. Foi na nossa gestão que esse sonho saiu do papel e
hoje está 100% construído.

O CER é o maior do RN e vai atender não só você do Santo Antônio, mas toda a
cidade. Todos os dias teremos consultas médicas, exames, fisioterapia e todo tipo de
tratamento para acidentados e pessoas com deficiência.

Peço seu voto para fazer ainda mais pelo Santo Antônio e por todos os nossos irmãos e
irmãs  mossoroenses.  O  trabalho  não  pode  parar!  #RosalbaEJorge11
#OmelhorCaminho

Em anexo, o Ministério Público Eleitoral colaciona imagens comprovando a publicação

das fotografias nas redes sociais particular da Representada, no facebook (https://www.facebook.-

com/rosalbaciarlini) e no Instagram (@rosalbaciarlini), bem como suas datas.

As fotografias comprovam o título das postagens, bem como o período em que elas

foram publicadas, ou seja, no dia 16/10/2020

Num. 59253644 - Pág. 19Assinado eletronicamente por: HERMINIO SOUZA PEREZ JUNIOR - 16/12/2020 16:05:33
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20121616053107900000056975554
Número do documento: 20121616053107900000056975554



A fotografia acima colacionada é apenas um exemplo de muitas postagens feita pela

representada, o que rendeu, inclusive, o ajuizamento de sete representações (abaixo listadas) perante

o Juízo da 34ª Zona Eleitoral, estando o feito, em grau de recurso, a espera de julgamento.

Os  processos  acima  listados,  apesar  de  já  possuírem  manifestação  da  Douta

Procuradoria  Regional  Eleitoral  no  sentido  de  prover  o  recurso  interposto  para  reconhecer  a

existência de conduta vedada (acompanhando, inclusive, o atual entendimento do Egrégio Tribunal

Regional Eleitoral)6, ainda não foram julgados pelo Tribunal Local. Logo, fica desde já requerida

a juntada posterior do acórdão a ser proferido.

Ao divulgar fotografias em seu perfil  pessoal, a então candidata Rosalba Ciarlini

avoca a publicação institucional  da Prefeitura Municipal  de Mossoró/RN para sua própria  rede

social, resultando em manifesta confusão entre o perfil oficial da Prefeitura e o seu particular, fato

esse capaz de massificar sua imagem junto ao eleitorado, enaltecendo suas qualidades e exaltando

seus possíveis méritos em obras públicas, gerando inegável possibilidade de prestígio e, de quebra,

captação de votos. Neste sentido, o Tribunal Superior Eleitoral entende que a circunstância de os

6 A título de exemplo, cita-se a ementa da manifestação exarada no processo 0600667-67.2020.6.20.0034:
       “EMENTA:  ELEITORAL.  ELEIÇÕES  2020.  RECURSO.  REPRESENTAÇÃO.  CONDUTA  VEDADA.

PUBLICIDADE  INSTITUCIONAL.  DIVULGAÇÃO  DE  ATOS  E  REALIZAÇÕES  DA  ADMINISTRAÇÃO
MUNICIPAL NO PERFIL PESSOAL DO(A) PREFEITO(A). ERA DIGITAL. ESPAÇOS PÚBLICOS. QUEBRA DE
PARADIGMA.  PUBLICIDADE  INSTITUCIONAL  TRADICIONAL OU  CONVENCIONAL.  SURGIMENTO  DE
UMA NOVA ORDEM. CONFIGURAÇÃO DA CONDUTA VEDADA, SOB PENA DE SE ESVAZIAR O COMANDO
NORMATIVO (ART. 73, VI, “B”, DA LEI N.º 9.504/97), INSTITUÍDO PARA PRESERVAR A IGUALDADE DO(A)
CANDIDATO(A) À REELEIÇÃO COM OS DEMAIS CONCORRENTES. PARECER PELO CONHECIMENTO E
PROVIMENTO DO RECURSO”. 
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atos  de governo serem divulgados em redes  sociais  pessoais de candidato não descaracteriza a

publicidade institucional:

“AGRAVOS  REGIMENTAIS.  RECURSOS  ESPECIAIS.  ELEIÇÕES
2018.  GOVERNADOR.  REPRESENTAÇÃO.  CONDUTA  VEDADA.
ART. 73, I e II e VI, B, DA LEI 9.504/97. DESVIRTUAMENTO DE
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. PERÍ-
ODO VEDADO. UTILIZAÇÃO DE BENS, SERVIDORES E MATERI-
AIS  EM  BENEFÍCIO  DA CAMPANHA.  REEXAME  DE  FATOS  E
PROVAS. SÚMULA 24/TSE. MULTA. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO.
DESPROVIMENTO. 1. No decisum monocrático, manteve-se aresto
unânime no qual o TRE/PR impôs multa de R$ 21.282,00 aos primei-
ros agravantes (Governadora do Paraná não reeleita em 2018, Vice-
Governador e a respectiva coligação) e de R$ 10.641,00 ao segundo
(titular da Secretaria de Estado da Comunicação Social à época dos
fatos) por uso de materiais e serviços custeados com recursos públi-
cos em benefício das respectivas candidaturas e, ainda, publicidade
institucional nos três meses que antecederam o pleito (art. 73, I, II e
VI, b, da Lei 9.504/97). 2. Extrai-se da moldura fática do aresto que a
primeira agravante promoveu inúmeras reuniões públicas visando em
princípio debater a redução das tarifas de pedágio rodoviário, porém
se adotaram de forma maciça os slogans “tarifa justa” e “Paraná
forte”, a revelar publicidade institucional em período vedado. 3. Os
encontros e o material de divulgação foram produzidos com recursos
públicos financeiros e de pessoal, e, , aproveitados pela candidata em
postagens a posteriori em redes sociais, inclusive com os símbolos do
Governo do Paraná, em inegável liame com a campanha – que, aliás,
possuía cores, tipologia e termos muito semelhantes aos que se em-
pregaram para discutir o tema do pedágio. 4. Concluir em sentido di-
verso demandaria reexame de fatos e provas, inviável em sede extra-
ordinária (Súmula 24/TSE), em especial quanto às alegações de que
não houve desvirtuamento dos encontros e de que foram realizados
com recursos de natureza privada e sem uso de bens ou servidores pú-
blicos.  5. Não descaracteriza a publicidade institucional a circuns-
tância de os atos de governo terem sido divulgados apenas nas redes
sociais da candidata. Precedentes.  6. A responsabilidade do secretá-
rio de Comunicação Social é inequívoca, pois, como administrador
da pasta, autorizou os gastos com a propaganda estatal impugnada.
Nova incidência da Súmula 24/TSE. 7. Constitui indevida inovação de
tese o argumento do segundo agravante – visando afastar sua respon-
sabilidade – envolvendo decreto estadual e, de outra parte, ofício que
alertava para a prática das condutas vedadas. 8. Quanto à dosimetria
das multas, extrai-se do acórdão que os ilícitos foram cometidos por
quase dois meses no curso no período crítico de campanha, merecen-
do destaque, ainda, a circunstância de se tratar de três condutas ve-
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dadas (incisos I, II e VI, b, do art. 73 da Lei 9.504/97). 9. A tipifica-
ção das condutas vedadas independe do marco cronológico previsto
em lei para o registro de candidaturas. Precedentes. 10. Agravos regi-
mentais providos. (RESPE - Agravo Regimental em Recurso Especial
Eleitoral nº 0602135-53.2018.6.16.0000 - Curitiba – PR Acórdão de
12/12/2019 Relator(a) Min. Luís Felipe Salomão, publicação DJE –
Diário  de Justiça  Eletrônico,  Tomo 56,  Data  23/03/2020) –  grifos
acrescidos”.

O Tribunal Regional Eleitoral, em julgado recentíssimo, aderiu a tal entendimento:

“RECURSO ELEITORAL – REPRESENTAÇÃO – ELEIÇÕES 2020
– CONDUTA VEDADA – CONFIGURAÇÃO – PUBLICIDADE INS-
TITUCIONAL – PERÍODO VEDADO – UTILIZAÇÃO DA IMAGEM
DO PREFEITO – CONFUSÃO ENTRE PÚBLICO E PRIVADO –
DESNECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS
– PROPAGANDA ANTECIPADA – PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO
DE FORMA CONTEXTUALIZADA – REDUÇÃO DA MULTA PARA
O  MÍNIMO  LEGAL –  PROVIMENTO  PARCIAL  DO  RECURSO.
Embora a postagem de publicidade na página do Instagram não te-
nha sido custeada com recursos públicos nem formalmente autori-
zada por agente público, é fato que, em sendo o protagonista do ví-
deo e autor da postagem o próprio Prefeito Municipal, uma autori-
zação formal seria totalmente desnecessária, além do que, uma fil-
magem realizada sem uso do aparato público não requer custo sig-
nificativo, o que não quer dizer, por outro lado, que não tenha o al-
cance e a repercussão por ele desejados, enquanto candidato à ree-
leição. Ainda que o vídeo constante dos autos configure divulgação
das ações do então prefeito em seu perfil particular de rede social,
referido perfil  é  aberto a  todo  e  qualquer  interessado,  contando
atualmente com 20.000 (vinte mil) seguidores, sendo a quase totali-
dade das postagens de conteúdo político, relacionadas, inclusive, a
sua candidatura à reeleição.  Há, de fato,  um aspecto nebuloso e
confuso entre público e privado, ao divulgar em perfil pessoal seus
feitos administrativos como Prefeito de Assu/RN, contornando, dessa
forma, a proibição legal prevista no art. 73, VI, b, da LE. A posta-
gem noticiada na representação demonstra a intenção do recorrente,
ainda que de forma sutil,  de iniciar a sua campanha eleitoral em
momento anterior ao dia 27 de setembro do ano em curso, tendo em
vista a sua clara intenção em divulgar imagens de obras e serviços
realizados pela Prefeitura, de forma a lhe proporcionar visibilidade
à reeleição. Embora os dizeres do candidato no vídeo postado não
tenham sido  expressamente  no  sentido  de  pedir  à  população  que
nele votasse, entendo que tal explicitude do pedido de voto não pre-
cisa ser equiparada à literalidade, cabendo, em cada caso concreto,
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a interpretação da norma tentando alcançar seu intuito. Reveste-se
de nítida conotação eleitoral a divulgação de vídeo no perfil pessoal
do recorrente na rede social Instagram, notório pré-candidato, com
evidente autopromoção da imagem, a qual pode sim ser considerada
como pedido explícito de voto, ante a tentativa de angariar o voto
do eleitor, antes de iniciada a campanha, em detrimento dos demais
concorrentes. Em razão inexistência de fato anterior semelhante que
tenha sido promovido pelo recorrente e com base nos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, reduzo a multa para o míni-
mo legal. Conhecimento e provimento parcial do recurso. (RE – Re-
curso Eleitoral nº 0600043-33.2020.6.20.0029 - Assu – RN, Acórdão
de 21/10/2020 Relator(a) Des. Cláudio Santos) – grifos acrescidos”.

Em seu voto, o relator faz importante observação, a qual trascrevo:

De fato, a figura do Prefeito ao divulgar obras por ele realizadas
durante o mandato é uma  imagem, por si só, extremamente forte e
apelativa aos expectadores e potenciais eleitores daquele município,
sobretudo  porque  realizadas e  divulgadas  exatamente  dentro  desse
curto período de 3(três) meses que a lei estipulou para que essas pu-
blicidades sejam proibidas.
Um questionamento que nos leva a uma reflexão a respeito do com-
portamento do recorrente seria: a título de que estaria o Prefeito, em
pleno dia 25 de agosto de ano de eleição municipal, no trimestre que
antecede o pleito, divulgando vídeo a respeito de obras e serviços rea-
lizados durante sua gestão e publicando-o em seu perfil pessoal na
rede social Instagram?
Ademais, ainda que tal vídeo constante dos autos configure divulga-
ções das ações do então prefeito em seu perfil particular de rede so-
cial, referido perfil é aberto a todo e qualquer interessado, contando
atualmente com 20.000 (vinte mil) seguidores, sendo a quase totalida-
de das postagens de conteúdo político, relacionadas, inclusive, a sua
candidatura à reeleição.

Logo,  há,  de  fato,  um aspecto  nebuloso  e  confuso  entre  público  e  privado,  ao

divulgar  em perfil  pessoal  seus  feitos  administrativos como Prefeito  de  Assu/RN,  contornando,

dessa forma, a proibição legal prevista no art. 73, VI, b, da LE.

DO DIREITO E DA GRAVIDADE DA CONDUTA

Preocupada com a normalidade e a legitimidade das eleições, a Constituição Federal

previu no artigo 14, §9º que:
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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.

A Lei Complementar n. 64/90, por sua vez, no artigo 22 prevê que:

Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério
Público Eleitoral poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente 
ao Corregedor-Geral ou Regional, relatando fatos e indicando 
provas, indícios e circunstâncias e pedir abertura de investigação 
judicial para apurar 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, obedecido o seguinte rito 

Diferentemente de outrora, em que se exigia a potencialidade lesiva da conduta do

infrator da legislação eleitoral7 atualmente a legislação pátria exige apenas a gravidade da conduta

para configuração do abuso.

Com efeito, assim dispõe o artigo 22, XVI da Lei Complementar n. 64/90:

 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 

Comentando o aludido dispositivo legal, cumpre trazer à baila a lição abalizada do 
eminente doutrinador Edson Resende de Castro, na obra “Curso de Direito Eleitoral, 

“A LC  135/2010,  chamada  ´lei  da  ficha  limpa´,  acrescentando  o
inciso XIV ao art. 22, da LC n.64/90, diz que o ato abusivo estará
caracterizado quando a conduta for grave, não mais se podendo falar
em potencialidade para afetar o resultado das eleições. Avalia-se a
gravidade  da conduta tendo em conta a imperiosa  necessidade de
preservar os bens jurídicos protegidos pela norma constitucional (art.
14, §9º), ou seja, a normalidade e a legitimidade do pleito. Será grave
o  fato  que  puder-  em  tese,  ou  seja,  em  análise  abstrata  e  sem
estabelecer nexo com o resultado das urnas- afetar a lisura do pleito
e a desejada igualdade de chances dos competidores”  (p. 483).

7 Verdadeira prova diabólica, diga-se passagem, diante da sigilosidade do voto.

Num. 59253644 - Pág. 24Assinado eletronicamente por: HERMINIO SOUZA PEREZ JUNIOR - 16/12/2020 16:05:33
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20121616053107900000056975554
Número do documento: 20121616053107900000056975554



A gravidade da conduta é manifesta. Diversos dispositivos constitucionais e legais

foram violados  com  o  objetivo  de  promover  a  então  prefeita  municipal  para  o  pleito  que  se

avizinhava,  desequilibrando  as  condições  de  igualdade  que  devem  permear  durante  toda  a

campanha eleitoral.

Com efeito, ao publicar no site institucional fotos e nome da prefeita municipal em

realizações custeadas por dinheiro público, não há dúvida de que o preceito do artigo 37, §1º da

Constituição Federal foi violado, assim como o do artigo 74 da Lei das Eleições, abaixo transcritos

respectivamente:

“Art. 37. (…)

§ 1º A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas
dos órgãos públicos deverá ter caráter  educativo, informativo ou de
orientação  social,  dela  não  podendo  constar  nomes,  símbolos  ou
imagens  que  caracterizem  promoção  pessoal  de  autoridades  ou
servidores públicos.

“Art. 74. Configura abuso de autoridade, para os fins do disposto no
art.  22  da  Lei  Complementar  nº  64,  de  18  de  maio  de  1990,  a
infringência do disposto no § 1º do art. 37 da Constituição Federal,
ficando  o  responsável,  se  candidato,  sujeito  ao  cancelamento  do
registro ou do diploma”.

Comentando o mencionado dispositivo constitucional,  José  Jairo Gomes,  em  sua

obra Direito Eleitoral, 14a Edição, editora Atlas, p. 602, assim se manifestou: 

“Ao  erigir  essa  regra,  o  Legislador  Constituinte  teve  em  mira
finalidade ética, moralizadora, de alto significado. É vedado gasto de
dinheiro público em propaganda conducente à promoção pessoal de
agentes públicos, seja por meio de menção de nomes, seja por meio
de  símbolos ou imagens  que possam de qualquer forma estabelecer
alguma conexão pessoal entre estes e o próprio objeto divulgado.

Sublinha  Moraes  (2002,  p.  341-342)  que  o  móvel  para  essa
determinação  constitucional  foi  a  exorbitância  de  verbas
despendidascom  publicidade  indevida.  Autoridades  públicas  não
podem utilizar seus nomes,  símbolos  ou imagens para, no bojo da
peça  publicitária,  custeada  com  dinheiro  público,  obter  ou
simplesmente pretender obter promoção pessoal, devendo a matéria
veiculada  pela  mídia ter  caráter  eminentemente  objetivo  para  que
atinja sua finalidade constitucional de educar, informar ou orientar e
não sirva, simplesmente, como autêntico marketing eleitoral.

(…)
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Não obstante, tanta publicidade não leva, quase nunca, informações
vitais aos cidadãos; interessa apenas aos governantes; que, graças a
esse expediente, fazem campanha eleitoral fora do período autorizado
por lei. O que os governos fazem é publicidade de governo, ou seja, a
favor  do  governo,  com  peças  publicitarias  oficiais  que  seguem
fórmulas da publicidade comercial.

A divulgação é feita sob o pretexto de informar o cidadão sobre a
inauguração de um novo hospital, uma campanha de vacinação ou o
início de funcionamento de uma estação de metrô (daqui a alguns
meses ou anos),  mas  serve apenas para exaltar  os  feitos  de quem
responde pelo Poder Executivo e para passar a mensagem de que o
prefeito, governador ou presidente, tanto faz, deve permanecer onde
está- no poder- ou deve eleger o sucessor”.

A jurisprudência pátria segue o mesmo caminho, mostrando-se rígida quanto ao 

respeito que se deve ter pelo artigo 37, §1º da Constituição Federal.

 Neste sentido, colhem-se os seguintes julgados do Guardião da Constituição Federal

(http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/publicacaoLegislacaoAnotada/anexo/constituicao.pdf):

“O caput  e  o  parágrafo  1º  do  art.  37  da  CF impedem  que  haja
qualquer tipo de identificação entre a publicidade e os titulares dos
cargos alcançando os partidos políticos a que pertençam. O rigor do
dispositivo constitucional que assegura o princípio da impessoalidade
vincula  a  publicidade  ao  caráter  educativo,  informativo  ou  de
orientação social é incompatível com a menção de nomes, símbolos
ou imagens, aí incluídos slogans, que caracterizem promoção pessoal
ou de servidores públicos. A possibilidade de vinculação do conteúdo
da divulgação com o partido  político  a  que  pertença o  titular  do
cargo público mancha o princípio da impessoalidade e desnatura o
caráter  educativo,  informativo  ou  de  orientação  que  constam  do
comando posto pelo constituinte dos oitenta. [RE 191.668, rel. min.
Menezes Direito, j. 15-4-2008, 1ª T, DJE de 30-5-2008.]

Publicidade  de  caráter  autopromocional  do  governador  e  de  seus
correligionários, contendo nomes, símbolos e imagens, realizada às
custas do erário. Não observância do disposto na segunda parte do
preceito constitucional contido no art. 37, § 1º. [RE 217.025 AgR, rel.
min. Maurício Corrêa, j. 18-4-2000, 2ª T, DJ de 5-6-1998.]

O Superior Tribunal de Justiça caminha em igual sentido:

“ADMINISTRATIVO.  CONSTITUCIONAL.  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.PUBLICIDADE.  PROMOÇÃO  PESSOAL  DO
AGENTE PÚBLICO. CUSTEIO COM RECURSOS PRIVADOS QUE
NÃO RETIRA O CARÁTER OFICIAL DA PROPAGANDA. OFENSA
AO PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE.
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1. Caso em que, independentemente de a publicidade questionada na
subjacente ação haver sido custeada com recursos privados,  ainda
assim não perde ela o seu caráter  oficial,  continuando jungida às
exigências previstas no § 1º do art. 37 da Constituição Federal, no
que  tal  comando  impõe  o  dever  de  observância  ao  primado  da
impessoalidade.

2. Ademais, é fora de dúvida que, como bem salientado pela sentença
incorporada ao acórdão recorrido,  "descabem manifestações  deste
gênero, por parte do Administrador, em razão do cargo que ocupa,
com ou sem custo aos cofres públicos, pois, traduzem publicações de
congratulações, comemorações da sociedade pelo sucesso alcançado
pela Secretaria de Desenvolvimento Regional, não havendo de forma
alguma caráter educativo,  de informação ou orientação social  que
justifique a enorme quantidade de fotografias com destaque para o
ex- Secretário, nitidamente em afronta ao princípio constitucional da
impessoalidade" (fl. 521).

3. A dicção do § 1º do art. 37 da Constituição Federal não permite
legitimar  a  compreensão  de  que  a  publicidade  dos  atos
governamentais,  ainda  que  sob  o  viés  de  prestação  de  contas  à
população,  pudesse  ganhar  foros  de  validade  caso  a  respectiva
propaganda, como na hipótese em análise, fosse custeada com verbas
de particulares, sob pena de se anular o propósito maior encartado
na regra, a saber, a defesa do princípio da impessoalidade do agente
público ou político.

4.  Nessa  mesma  linha  de  raciocínio,  aliás,  o  voto  condutor  do
acórdão estadual, em tom de pertinente advertência, fez por "registar
a  crescente  utilização  da  mídia  paga  para  a  veiculação  de
propaganda pessoal de políticos, de forma travestida" (fl. 527).

5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(AREsp  672.726/SC,  Rel.  Ministro  NAPOLEÃO  NUNES  MAIA
FILHO,  Rel.  p/  Acórdão  Ministro  SÉRGIO  KUKINA,  PRIMEIRA
TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 04/02/2019)

A jurisprudência dos Tribunais Eleitorais perfilham o mesmo caminho:

“RECURSO  ELEITORAL  -  CONDUTA  VEDADA  -
DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - PÁGINA
DA PREFEITURA NA INTERNET - PRÉVIO CONHECIMENTO
DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO - APLICAÇÃO DE MULTA
-  ABUSO  DE  PODER  POLÍTICO  NÃO  CARACTERIZADO  -
DESPROVIMENTO. Para  a  configuração  da  conduta  vedada
prevista no art. 73, VI, alínea b, da Lei nº 9.504/97, é desnecessária a
existência de provas de que o chefe do Poder Executivo municipal
tenha  autorizado  a  divulgação  da  publicidade  institucional  no
período  vedado,  sendo  presumida  a  sua  ciência.  Mantida  multa
aplicada ao Chefe do Poder Executivo, a teor do disposto no § 4º do
art.  73  da  Lei  nº  9.504/97.  Incabível  a  aplicação  das  sanções
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previstas no art. 22, XIV, da Lei Complementar n.º 64/90, quando não
houver  na  publicidade  promoção  pessoal  exagerada,  abusiva,  de
modo  a  constituir  violação  ao  princípio  da  impessoalidade,  apta
caracterizar, além da conduta vedada, o abuso de poder político.

(TRE-RN - RE: 7915 TAIPU - RN, Relator: ALCEU JOSÉ CICCO,
Data de Julgamento: 30/11/2016, Data de Publicação: DJE - Diário
de justiça eletrônico, Data 01/12/2016, Página 07/08)”

Quanto à não remoção das publicidades institucionais de todos os canais oficias de

comunicação, dentre eles o instagram e o facebook, a jurisprudência é firme no sentido de que

configura conduta vedada, ainda que a publicação institucional tenha ocorrido antes do período dito

por vedado. Neste sentido, confiram-se os seguintes julgados:

“ELEIÇÕES  2016.  AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO.  RECURSO  ESPECIAL.  REPRESENTAÇÃO.
CONDUTA  VEDADA  AOS  AGENTES  PÚBLICOS.
PROPAGANDA INSTITUCIONAL. PERMANÊNCIA NOS TRÊS
MESES QUE ANTECEDEM O PLEITO. ART. 73, VI, B, DA LEI
Nº  9.504/97.  CONFIGURADA.  DESNECESSIDADE  DO
CARÁTER ELEITOREIRO DO ATO. RETIRADA DO MATERIAL
PUBLICITÁRIO. IRRELEVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA MULTA.
PRINCÍPIO  DA  PROPORCIONALIDADE.  RESPEITADO.
SÚMULA Nº  26/TSE.  INCIDÊNCIA.  DESPROVIMENTO.  1.  As
razões do agravo regimental consistem na mera reprodução de teses
já  lançadas  no  recurso  especial,  as  quais  são  insuficientes  para
afastar os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência
da Súmula nº 26/TSE. 2. Na espécie, o Tribunal de origem manteve a
condenação do agravante por conduta vedada, nos termos do art. 73,
VI, b, da Lei nº 9.504/97, em razão da permanência, nos três meses
que  antecedem  o  pleito,  de  propaganda  institucional  destinada  a
informar um evento, apoiado e patrocinado pelo governo municipal, a
qual continha a logomarca da gestão do ora agravante, prefeito do
Município  de Palminópolis/GO, reeleito  em 2016.  3.  Consoante já
decidido  por  este  Tribunal,  "a  permanência  de  publicidade
institucional  durante  o  período  vedado  é  suficiente  para  que  se
aplique a multa prevista no art. 73, § 4º, da Lei nº 9.504/97, sendo
irrelevante que a peça publicitária tenha sido autorizada e afixada em
momento anterior" (REspe nº 1641-77/GO, Rel. Min. Henrique Neves
da Silva, DJe de 13.5.2016 - grifei). 4. A divulgação de publicidade
institucional em período vedado constitui ilícito de natureza objetiva,
independe  do  conteúdo  eleitoreiro  e  da  retirada  do  material
publicitário. Precedentes. 5. O valor da multa imposta em razão do
ilícito - 15.000,00 (quinze mil reais) - não se afigura desproporcional,
uma vez  que,  na fixação do quantum, levou-se em consideração a
capacidade  econômica  do  infrator,  a  gravidade  da  conduta  e  a
repercussão do fato.  6.  Nos termos da jurisprudência  desta Corte,
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"cabe ao Judiciário dosar a multa prevista no § 4º do mencionado
art.  73,  de  acordo  com  a  capacidade  econômica  do  infrator,  a
gravidade  da  conduta  e  a  repercussão que  o fato  atingiu"  (Rp nº
2959-86/DF, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJe de 17.11.2010).
7. Agravo regimental desprovido.
(TSE - AI: 00000245720166090115 PALMINÓPOLIS - GO, Relator: 
Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Data de Julgamento: 
21/11/2017, Data de Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, 
Data 18/12/2017)”

“ELEIÇÕES  2014.  AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO
ESPECIAL.  AÇÃO  DE  INVESTIGAÇÃO  JUDICIAL
ELEITORAL.  CONDUTA  VEDADA  A  AGENTE  PÚBLICO.
PERMANÊNCIA  DE  PUBLICIDADE  INSTITUCIONAL  NO
PERÍODO  VEDADO.  ART.  73,  VI,  B,  DA  LEI  Nº  9.504/97.
DECISÃO REGIONAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL. IMPOSIÇÃO.
MULTA.  1.  A permanência  de  publicidade  institucional  durante  o
período vedado é suficiente para que se aplique a multa prevista no
art.  73,  §  4º,  da  Lei  nº  9.504/97,  sendo  irrelevante  que  a  peça
publicitária tenha sido autorizada e afixada em momento  anterior.
Precedentes. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior e
do  art.  73,  VI,  b,  da  Lei  das  Eleicoes,  o  caráter  eleitoreiro  da
publicidade institucional é irrelevante para a incidência da vedação
legal. 3. Para a configuração do ilícito previsto no art. 73, VI, b, da
Lei nº 9.504/97, é desnecessária a existência de provas de que o chefe
do  Poder  Executivo  tenha  autorizado  a  publicidade  institucional
divulgada no período vedado, uma vez que dela auferiram benefícios
os  candidatos  aos  cargos  de  governador  e  vice-governador,  em
campanha de reeleição, evidenciando-se, das premissas do acórdão
recorrido, o conhecimento do fato apurado. Precedentes:  REspe nº
334-59, rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJe de 27.5.2015; AgR-
REspe nº 590-30, rel. Min. Luciana Lóssio, DJe de 24.11.2015; REspe
nº  408-71,  red.  para  o  acórdão  Min.  Marco  Aurélio,  DJe  de
11.10.2013; e AgR-REspe nº 355-90, rel. Min. Arnaldo Versiani, DJe
de  24.5.2010.  4.  "O  art.  73,  §  8º,  da  Lei  nº  9.504/97  prevê  a
incidência  da  multa  a  partidos,  coligações  e  candidatos  que  se
beneficiarem das condutas vedadas" (AgR-RO nº 5163-38, rel. Min.
Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 2.12.2015). 5. Considerando-
se o juízo acerca da gravidade da conduta, realizado pelo Tribunal de
origem com base nas circunstâncias fáticas, bem como a reiteração
da prática da conduta vedada, não é possível afastar a aplicação da
sanção pecuniária nem reduzi-la ao patamar mínimo legal. "A multa
fixada  dentro  dos  limites  legais  não  ofende  os  princípios  da
proporcionalidade e da razoabilidade" (AgR-AI nº 314-54, rel. Min.
Luciana Lóssio,  DJe  de  14.8.2014).  Agravo regimental  ao qual  se
nega provimento.
(TSE -  RESPE:  00014785420146070000  BRASÍLIA -  DF,  Relator:
Min.  Henrique  Neves  Da  Silva,  Data  de  Julgamento:  17/12/2015,
Data de Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 33,
Data 18/02/2016, Página 79)
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“ELEIÇÕES  2014.  AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO
ESPECIAL.  AÇÃO  DE  INVESTIGAÇÃO  JUDICIAL
ELEITORAL.  CONDUTA  VEDADA  A  AGENTE  PÚBLICO.
PERMANÊNCIA  DE  PUBLICIDADE  INSTITUCIONAL  NO
PERÍODO  VEDADO.  ART.  73,  VI,  B,  DA  LEI  Nº  9.504/97.
DECISÃO REGIONAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL. IMPOSIÇÃO.
MULTA.  1.  A permanência  de  publicidade  institucional  durante  o
período vedado é suficiente para que se aplique a multa prevista no
art.  73,  §  4º,  da  Lei  nº  9.504/97,  sendo  irrelevante  que  a  peça
publicitária tenha sido autorizada e afixada em momento  anterior.
Precedentes. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior e
do  art.  73,  VI,  b,  da  Lei  das  Eleicoes,  o  caráter  eleitoreiro  da
publicidade institucional é irrelevante para a incidência da vedação
legal. 3. Para a configuração do ilícito previsto no art. 73, VI, b, da
Lei nº 9.504/97, é desnecessária a existência de provas de que o chefe
do  Poder  Executivo  tenha  autorizado  a  publicidade  institucional
divulgada no período vedado, uma vez que dela auferiram benefícios
os  candidatos  aos  cargos  de  governador  e  vice-governador,  em
campanha de reeleição, evidenciando-se, das premissas do acórdão
recorrido, o conhecimento do fato apurado. Precedentes:  REspe nº
334-59, rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJe de 27.5.2015; AgR-
REspe nº 590-30, rel. Min. Luciana Lóssio, DJe de 24.11.2015; REspe
nº  408-71,  red.  para  o  acórdão  Min.  Marco  Aurélio,  DJe  de
11.10.2013; e AgR-REspe nº 355-90, rel. Min. Arnaldo Versiani, DJe
de  24.5.2010.  4.  "O  art.  73,  §  8º,  da  Lei  nº  9.504/97  prevê  a
incidência  da  multa  a  partidos,  coligações  e  candidatos  que  se
beneficiarem das condutas vedadas" (AgR-RO nº 5163-38, rel. Min.
Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 2.12.2015). 5. Considerando-
se o juízo acerca da gravidade da conduta, realizado pelo Tribunal de
origem com base nas circunstâncias fáticas, bem como a reiteração
da prática da conduta vedada, não é possível afastar a aplicação da
sanção pecuniária nem reduzi-la ao patamar mínimo legal. "A multa
fixada  dentro  dos  limites  legais  não  ofende  os  princípios  da
proporcionalidade e da razoabilidade" (AgR-AI nº 314-54, rel. Min.
Luciana Lóssio,  DJe  de  14.8.2014).  Agravo regimental  ao qual  se
nega provimento.
(TSE -  RESPE:  00014785420146070000  BRASÍLIA -  DF,  Relator:
Min.  Henrique  Neves  Da  Silva,  Data  de  Julgamento:  17/12/2015,
Data de Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 33,
Data 18/02/2016, Página 79)”

Como se nota, desde o período da pré-campanha e sobretudo na campanha eleitoral

houve a utilização de bens, serviços e servidores públicos municipais na campanha da então prefeita

Rosalba Ciarlini, sendo este fato extramamente grave e desequilibrador do pleito municipal. Aliás, o

Egrégio Superior Tribunal Superior Eleitoral, por ocasião do julgamento do Recurso Ordinário n.

265041, em 05.04.2017, qualificou o abuso do poder político “quando a estrutura da administração

pública  é  utilizada  em  benefício  de  determinada  candidatura,  para  prejudicar  a  campanha  de

eventuais adversários ou para coagir servidores a aderirem a esta ou àquela candidatura”.
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Os  fatos  descritos  e  demonstrados  nesta  peça  configuram,  em  tese,  ato  de

improbidade administrativa, além de conduta vedada. Seja na improbidade administrativa, seja na

conduta vedada, o legislador, ao prever a punição para cada infração, já considerou abstratamente as

condutas como assaz graves.

Não se pode perder de vista que, assim como vinha sucedendo nas eleições nacionais

passadas e internacionais, o uso das redes sociais é de suma importância para o sucesso eleitoral. 

Quanto mais seguidores e engajamento nas redes sociais for possível angariar, sobretudo no período

pré-campanha, mais facilmente a campanha eleitoral será realizada.

Isto  porque  o  artigo  57-B,  §1º  da  Lei  das  Eleições  permite  que  os  endereços

eletrônicos de aplicação utilizados pelos candidatos podem ser utilizados na campanha eleitoral,

bastando apenas que sejam informados, por ocasião do requerimento de registro de candidatura, à

Justiça Eleitoral. Eis a redação do citado dispositivo legal:

“§  1o Os  endereços  eletrônicos  das  aplicações  de  que  trata  este
artigo,  salvo  aqueles  de  iniciativa  de  pessoa  natural,  deverão  ser
comunicados à Justiça Eleitoral, podendo ser mantidos durante todo
o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do
início da propaganda eleitoral”.

 

A interação nas redes sociais traz inúmeras vantagens para a campanha eleitoral.

Além de propagar ideias e realizações com amplo potencial de alcance (com compartilhamentos ou

curtidas),  a  interação  nas  redes  sociais  serve  para  mais  facilmente  desmentir  fake  news,  por

exemplo. Não por outro motivo, a candidata Rosalba Ciarlini comemorou, em 26 de junho, a marca

de 28.000 (vinte e oito mil seguidores), até então a que tinha mais seguidor dentre aqueles que

disputariam o certame de novembro/20. 
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Importante deixar registrado que é irrelevante que o agente tenha praticado ou não o

ato para caracterizar eventual abuso. Relevante é que o candidato seja beneficiário dele. 

Assim, demonstrada à saciedade o uso de servidores públicos municipais, bem como

bens  e  serviços  na  divulgação  da  campanha  eleitoral,  configuradores  de  ato  de  improbidade

administrativa e conduta vedada, outra alternativa não resta senão a de apurar os fatos descritos em

sede de ação judicial de investigação eleitoral.

PEDIDO

Diante de todo o exposto, requer o Ministério Público Eleitoral:

a) a citação dos réus para, querendo e no prazo legal, apresentarem defesa;

b) julgamento procedente da presente demanda com a imposição aos réus das sanções de cassação

de registro de candidatura, bem como de inelegibilidade para as eleições que se realizarem nos 8

(oito) anos subsequentes à eleição ocorrida em novembro passado.

Provará  o  alegado  com  os  documentos  que  instruem  esta  petição  inicial,  sem

prejuízo da juntada de documentos que surgirem no decorrer do presente processo, notadamente os

decorrentes da representação n. 

Requer ainda que o Facebook seja instado a apresentar as seguintes informações:

a)  se  houve  remoção  de  algum  conteúdo,  especificando  qual  e  a  data,  do  perfil

@prefeiturademossoro entre setembro e novembro de 2020;

b) o número de IP referente às postagens:

b1)  https://www.instagram.com/p/CDB-B0jgUru/?utm_source=ig_web_copy_link (perfil

@prefeiturademossoro  

b2)  https://www.instagram.com/p/CDC6Yj6Jt-2/?utm_source=ig_web_copy_link (perfil

@rosalbaciarlini)

Requer, ainda, que a prova produzida no processo 0600085-70.2020.6.20.0033 seja

aproveitada neste processo. Na eventualidade de a prova lá almejada (identificar os Ips de todas as

URLs constantes do voto da Eminente Relatora- (ID 5909221) do Recurso Eleitoral n. 0600085-

Num. 59253644 - Pág. 32Assinado eletronicamente por: HERMINIO SOUZA PEREZ JUNIOR - 16/12/2020 16:05:33
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20121616053107900000056975554
Número do documento: 20121616053107900000056975554



70.2020.6.20.0033) não ser inteiramente produzida, fica desde já requerida a sua produção neste

feito.

Mossoró, 16 de dezembro de 2020.

Hermínio Souza Perez Júnior

Promotor Eleitoral
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15/12/2020

Número: 0600012-98.2020.6.20.0033 
 

Classe: PETIÇÃO CÍVEL 

 Órgão julgador: 033ª ZONA ELEITORAL DE MOSSORÓ RN 

 Última distribuição : 08/06/2020 

 Valor da causa: R$ 0,00 

 Assuntos: Inelegibilidade - Abuso do Poder Econômico ou Político, Propaganda Política -
Propaganda Institucional 
 Segredo de justiça? NÃO 

 Justiça gratuita? NÃO 

 Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
 

Justiça Eleitoral
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes Procurador/Terceiro vinculado

PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO

NORTE (REQUERENTE)

MUNICIPIO DE MOSSORO (REQUERIDO) JULIO CESAR DE SOUZA SOARES (ADVOGADO)

ROSALBA CIARLINI ROSADO (REQUERIDO) FRANCISCO CANINDE MAIA (ADVOGADO)

PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO

NORTE (FISCAL DA LEI)

Documentos

Id. Data da
Assinatura

Documento Tipo

15486
22

08/06/2020 17:37 Petição - veiculação de publicidade - Rosalba Ciarlini
Rosado

Petição Inicial Anexa
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MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
PROMOTORIA ELEITORAL DA 33ª ZONA ELEITORAL

AO JUÍZO ELEITORAL DA 33ª ZONA ELEITORAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO

NORTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL,  por  intermédio  do órgão de execução

que oficia perante essa 33ª Zona Eleitoral, no exercício das atribuições conferidas pelo art. 129,

inciso IX, da Constituição Federal de 1988; art. 37, parágrafo primeiro da Constituição Federal;

pelos  artigos  24,  incisos  VI e  VII;  35,  inciso V e 245,  §3º,  todos da Lei  nº  4.737/65 (Código

Eleitoral); pelo art. 22 da LC n. 64/90, pelo art. 96, inciso I, da Lei nº 9.504/97; pelos arts. 78 e 79

da Lei Complementar nº 75/93 e art. 64 da Lei Complementar Estadual nº 141/96, e lastrado nos

elementos  de  informação  contidos  na  Notícia  de  Fato  n.  02.23.2355.0000603/2020-15,  vem,  à

presença de Vossa Excelência, expor para ao final requerer:

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS COM PEDIDO DE TUTELA INIBITÓRIA DE URGÊNCIA

em desfavor do 

1- MUNICÍPIO DE MOSSORÓ, pessoa jurídica de direito público, representado

pela chefe do Executivo;

2-  ROSALBA CIARLINI ROSADO,  brasileira, casada, nascida em 26/10/1952,

filha de Clovis Monteiro Ciarlini e Maria da Conceição Escóssia Ciarlini, inscrita

no CPF sob o nº 199.516984-68., residente e domiciliada na Rua Dr. Almir de A

Castro, 5, Ilha de Santa Luzia, Mossoró/RN. pelos fatos e fundamentos a seguir

expostos.

DOS FATOS

Nos últimos dias, Sra. Rosalba Ciarlini, prefeita do município de Mossoró e provável

candidata à reeleição ao cargo, vem perpetrando promoção pessoal, abuso de autoridade e atos de
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condutas vedadas ao participar de veiculação audiovisual de propaganda oficial de obras e aumento

de salários de servidores. 

Diversos  vídeos  de  divulgações  de  obras  –  em  execução  –  e  aumento  salarial,

produzidos  sob  o  pretenso  manto  da  publicidade  institucional,  utiliza  a  pretensa  candidata  à

reeleição  como  porta-voz  das  publicidades.  Os  mesmos  vídeos,  produzidos  para  propaganda

institucional  do  município  e  publicados  na  página  oficial  do  município1 e  rede  social  deste  -

facebook2 e instagran3, materiais publicitários realizados com verbas públicas, além de não poder

utilizar a imagem da sra.  prefeita, igualmente estão postados na rede social  pessoal de Rosalba

1Site da Prefeitura de Mossoró-RN:  

Obra da Creche Proinfância Estrada da Raiz entra em nova etapa

(publicada no dia 28.05.2020):
https://www.prefeiturademossoro.com.br/obra-da-creche-proinfancia-estrada-da-raiz-entra-em-nova-etapa/ 

Centro Especializado em Reabilitação está com obra 70% concluída

(publicada no dia 28.05.2020):
https://www.prefeiturademossoro.com.br/centro-especializado-em-reabilitacao-esta-com-obra-70-concluida/ 

Obras do canal de drenagem do Santa Helena seguem em andamento

(publicada no dia 28.05.2020)
https://www.prefeiturademossoro.com.br/obras-do-canal-de-drenagem-do-santa-helena-seguem-em-andamento/ 

Prefeita Rosalba anuncia pagamento de 40% de insalubridade para servidores da saúde na linha de frente da covid-19

(publicada no dia 19.05.2020)
https://www.prefeiturademossoro.com.br/prefeita-rosalba-anuncia-pagamento-de-40-de-insalubridade-para-servidores-
da-saude-na-linha-de-frente-da-covid-19/ 

2Publicações no facebook da Prefeitura de Mossoró-RN  

INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO \\ Obra da Creche Proinfância Estrada da Raiz entra em nova etapa. (Publicada
no dia 29.05.2020):
https://www.facebook.com/PrefeituraDeMossoro/videos/702290123919134/

SANEAMENTO \\ Prefeitura trabalha na implantação de sistema de esgotamento sanitário no bairro Santo Antônio.
(Publicada no dia 29.05.2020)
https://www.facebook.com/PrefeituraDeMossoro/videos/556733111693799/

Comunicado  sobre  o  pagamento  de  40%  de  adicional  de  insalubridade  (publicada  no  dia  20.05.2020):
https://www.facebook.com/PrefeituraDeMossoro/videos/2518706765018497/

3Instagran da Prefeitura de Mossoró-RN

Creche Proinfância Estrada da Raiz (publicado no dia 29.05.2020)
https://www.instagram.com/p/CAyNYTmApsZ/ 

Canal do Santa Helena (esgotamento sanitário do bairro Santo Antônio) (publicado no dia 29.05.2020):  
https://www.instagram.com/p/CAxe3v8geNd/ 

Reajuste do adicional de insalubridade (publicado no dia 20.05.2020)
https://www.instagram.com/p/CAaNx2xgp7u/ 
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Ciarlini conforme é possível confirmar por meio do acesso aos links: https://www.instagram.com/p/

CAdDw3_JNEH/;  https://www.instagram.com/p/CA0IUo3CgiB/;

https://www.instagram.com/p/CA6U26LJyXQ/; https://www.instagram.com/p/CAY2o3OiZu4/.

Ademais, os vídeos que estão no site e rede social oficial da Prefeitura de Mossoró,

como,  v.g., a obra no Canal Santa Helena, calçamento da Pousada dos Thermas, obra do Centro

Clínico de Reabilitação, obras de saneamento e pavimentação de ruas em diversos bairros, além

aumento de salário dos servidores da saúde, além de outros vídeos cujos links estão acima postados,

tem como figura central a imagem a Prefeita Rosalba Ciarlini4 nessas divulgações. 

Com efeito,  no dia 20 de maio,  em suas redes sociais  instagram5 e  facebook6,  a

Prefeita de Mossoró/RN, Sra. Rosalba Ciarlini comunicou o reajuste do adicional de insalubridade

aos profissionais de saúde envolvidos no combate ao COVID19, elevando para o patamar de 40%

(quarenta  por  cento)  da remuneração destes.  Informa que  serão  beneficiados  760 (setecentos  e

sessenta) servidores municipais (efetivos ou não). A matéria é institucional, produzida pelo poder

público com recursos da publicidade, não poderia ter a futura candidata como porta-voz nem esta

poderia utilizar desse vídeo para autopromoção em suas redes sociais privadas. Além desse vídeo,

inúmeros  outros  estão  no  mesmo  contexto  de  irregularidade  conforme  é  possível  constatar

acessando os links existentes nos rodapés dessa peça.

Outrossim,  na  última  sexta-feira,  29.05.2020,  na  redes  sociais  da  Prefeitura  de

Mossoró, foram publicados dois vídeos de divulgação das obras da Creche Proinfância Estrada

da  Raiz7 e  do  esgotamento  sanitário  do  bairro  Santo  Antônio8,  nos  quais  a  propaganda

institucional  retratou a  realização da obra – ainda  execução -  e,  em dado momento,  aparece  a

Prefeita em meio ao canteiro de obras fazendo a propaganda de tais obras do município.

Em data mais recente, 02.06.2020, Rosalba publica em sua rede social particular uma

propaganda institucional da construção do Centro Clínico Especializado em Reabilitação9. O vídeo

tem a prefeita como única apresentadora da obra, ou seja, além da obra, as imagens mostram tão

somente a Sra. prefeita do município. 

Reitere-se,  supostamente  são  os  mesmos  vídeos  produzidos  para  propaganda

institucional do município, realizados com verbas públicas, igualmente os postados na rede social

pessoal  da  prefeita  conforme  é  possível  confirmar  por  meio  do  acesso  aos  links:

4 https://www.prefeiturademossoro.com.br/obras-do-canal-de-drenagem-do-santa-helena-seguem-em-andamento/   
5 https://www.instagram.com/p/CAaNx2xgp7u/   
6 https://www.facebook.com/PrefeituraDeMossoro/videos/2518706765018497/  
7 https://www.instagram.com/p/CAyNYTmApsZ/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.facebook.com/PrefeituraDeMossoro/videos/702290123919134/
8 https://www.instagram.com/p/CAxe3v8geNd/   
https://www.facebook.com/PrefeituraDeMossoro/videos/556733111693799/
9 https://www.instagram.com/p/CA6U26LJyXQ/   
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https://www.instagram.com/p/  CAdDw3_JNEH/  ;  https://www.instagram.com/p/CA0IUo3CgiB/;

https://www.instagram.com/p/CA6U26LJyXQ/; https://www.instagram.com/p/CAY2o3OiZu4/. 

As fotos abaixo colacionadas são prints retirados dos vídeos das publicações na rede

social da prefeita comprovam a clara intenção do proveito político, como pré candidata à reeleição

municipal, das ações governamentais.

Vejamos:
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É indubitável que a publicidade institucional do município não pode ser utilizada

como promoção pessoal do chefe do executivo, em ano eleitoral, de modo que sua participação nos

vídeos, notadamente, pode importar em ilícito eleitoral por configurar conduta vedada por abuso de

autoridade e provável ato de improbidade administrativa por violação dos princípios constitucionais

da administração pública. 

E  os  fatos  aqui  tratados  comprovam  a  prática  de  ilícito  e  conduta  vedada  por

evidente promoção pessoal da pretensa candidata à reeleição, pois tudo leva a crer que a prefeita e
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futura candidata à reeleição utiliza das mesmas matérias do site oficial da Prefeitura de Mossoró 10

em sua rede social, como figura central das publicidades. 

A  publicidade  institucional  deve  ostentar  o  caráter  informativo,  educativo  ou

orientação social, o que, diversamente se vislumbra das imagens retratadas, denotando o caráter

promocional da pretensa candidata à reeleição.

Assim, diante da situação objetiva e subjetiva acima exposta, pode-se constatar o

evidente escopo de promoção pessoal  e  captação de eleitorado,  perfectibilizada muito antes  do

prazo permitido por  lei  para a  divulgação de  propagandas  de cunho eleitoral,  fato  que  merece

imediata reprimenda desse Juízo, no exercício de seu poder de polícia de propaganda política.

DO DIREITO

O presente pedido de providências se fundamenta, especialmente, nas normas abaixo

transcritas:

Art. 22. da LC n. 64/199011:

Qualquer  partido  político,  coligação,  candidato  ou  Ministério  Público

Eleitoral poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-

Geral  ou  Regional,  relatando  fatos  e  indicando  provas,  indícios  e

circunstâncias  e  pedir  abertura  de  investigação  judicial  para  apurar  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, obedecido o seguinte rito:        

(Vide Lei nº 9.504, de 1997)

Art. 73 da Lei. 9.504/97:

São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas

tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos

eleitorais: 

VI - nos três meses que antecedem o pleito: 

b)  com  exceção  da  propaganda  de  produtos  e  serviços  que  tenham

concorrência  no  mercado,  autorizar  publicidade  institucional  dos  atos,

programas,  obras,  serviços  e  campanhas  dos  órgãos  públicos  federais,

estaduais  ou  municipais,  ou  das  respectivas  entidades  da  administração

indireta,  salvo  em  caso  de  grave  e  urgente  necessidade  pública,  assim

reconhecida pela Justiça Eleitoral; 

10 https://www.prefeiturademossoro.com.br/obras-do-canal-de-drenagem-do-santa-helena-seguem-em-andamento/   
11 Embora no momento não se possa ajuizar Aije pois esta somente pode ser ajuizada após o registro de candidatura, 

cabe ao parquet buscar, de toda forma, cessar o cometimento de ilícitos.
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Art. 74 da Lei. 9.504/97:

Configura abuso de autoridade, para os fins do disposto no art. 22 da Lei

Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, a infringência do disposto

no § 1º  do art.  37 da Constituição Federal,  ficando o responsável,  se

candidato, sujeito ao cancelamento do registro ou do diploma.                          

(Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009) 

Art. 37 da Constituição Federal:

A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União,

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios

de  legalidade,  impessoalidade,  moralidade,  publicidade  e  eficiência  e,

também, ao seguinte:             (Redação dada pela Emenda Constitucional nº

19, de 1998) 

§ 1º A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos

órgãos  públicos  deverá  ter  caráter  educativo,  informativo  ou  de

orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens

que  caracterizem  promoção  pessoal  de  autoridades  ou  servidores

públicos. 

A lei eleitoral brasileira prega a liberdade de propaganda política, mas estabelece

limites a esta, exatamente para garantir a igualdade entre os competidores do pleito eleitoral, bem

como para evitar o abuso do poder nas eleições e proibir promoção pessoal com ações e em período

não autorizado. Discorrendo sobre o conceito de propaganda, aduz Flávila Ribeiro12:

“A  propaganda  é  um  conjunto  de  técnicas  empregadas  para
sugestionar pessoas na tomada de decisão. Despreza a propaganda a
argumentação  racional,  prescindindo  do  esforço  persuasivo  para
demonstração lógica da procedência de um tema. Procura, isto sim,
desencadear,  ostensiva  ou  veladamente,  estados  emocionais  que
possam exercer influência sobre as pessoas. Por isso mesmo, com a
propaganda  não  se  coaduna  a  análise  crítica  de  diferentes
proposições,  desde  que  procura  induzir  por  recursos  que  atuam
diretamente no subconsciente individual”.

A legislação eleitoral  não caracteriza o que seja  propaganda eleitoral  antecipada,

somente utilizando o critério da exclusão para a caracterização da propaganda eleitoral antecipada

tanto nos arts. 2° e 3° da Resolução TSE n° 23.610/19, quanto no art. 36-A da Lei n°. 9.504/97.

12 Apud Vera Maria Nunes Michels. Direito eleitoral 2 ed. Porto Alegre, Livraria do Advogado, 2002, p. 71.
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Destarte, as hipóteses de exclusão da norma em epígrafe não se adequam a conduta praticada pela

representada em participar diretamente dos vídeos publicitários de ações de seu governo bem como

divulgá-los em sua rede social privada, auferindo vantagens políticas e pessoais inclusive porque

nenhum  custo  despendeu  para  a  produção  publicitária.  Sua  presença  em  tais  vídeos  (meios

audiovisuais) serve para divulgar tais atos com a intenção de incutir na cabeça do eleitor de forma

subliminar para futura escolha de um candidato pois transfere a concepção ao eleitor de que é a

mais apta a ser eleita para continuar a exercer o mandato eletivo na próxima legislatura que se

iniciará em 01/01/2021. 

Com efeito, a participação de Rosalba Ciarlini nos vídeos institucionais, ou seja, nas

propagandas oficiais do governo é um forma da mesma fertilizar um terreno proveitoso para futura

propaganda eleitoral. 

É saber, a publicidade é do governo de Mossoró, não podendo a futura candidata à

reeleição participar de tai propagandas institucionais nem tirar proveito dessas compartilhando em

suas redes sociais. 

A propaganda eleitoral antecipada e, portanto, ilegal, é toda manifestação, direta ou

sub-reptícia, na qual o postulante a cargo eletivo tenta cooptar o voto dos eleitores (antes do dia

16/08/2020),  por  meio  de  divulgação  de  suas  ações  notadamente  tirando  proveito  de  recursos

públicos, visto configurar uma evidente promoção pessoal com reflexos nas futuras eleições que se

avizinha, sem se descurar a configuração de desequilíbrio na futura disputa.

Nesse  sentido  defende  o  doutrinador  José  Jairo  Gomes  –  Direito  Eleitoral,  14a.

Edição, editora Atlas:
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No caso em tela ora vergastado, está sendo praticado um ilícito que se caracteriza

promoção  pessoal,  abuso  de  autoridade,  sem  se  descurar  do  possível  ato  de  improbidade

administrativa, tudo por ferir as diretrizes constitucionais do artigo trinta e sete e seu parágrafo

primeiro da Constituição federal (publicidade de atos e obras da Prefeitura de Mossoró com imagens

da prefeita). 

Ora,  se  as  sobreditas  práticas  são vedadas  no período eleitoral  (em que incidem

graves  penalidades),  também  o  são  no  período  pré-campanha,  razão  pela  qual  a  conduta  de

propaganda  subliminar  com  ampla  divulgação  nas  redes  sociais  oficiais  do  governo  e  da

representada, caracteriza, inequivocamente, a conduta vedada de propaganda eleitoral antecipada

sem prejuízo da prática de abuso de autoridade art 74 da Lei 9.504 c/c art, 37, parágrafo primeiro da

CF.

No caso dos autos, não se trata de um simples ato de promoção pessoal proibidos na

época da campanha eleitoral, cuja prática importaria na aplicação de sanções. Portanto, para além

da  promoção  pessoal,  estamos  vendo ações  por  condutas  vedadas  caracterizadas  por  abuso de

autoridade!

No caso deste Pedido de Providências, o Ministério Público, na sua função de zelar

pelos princípios constitucionais, da igualdade e pela observância das normas eleitorais, constatou,

por meios dos vídeos publicitários produzidos pelo município com recursos públicos e publicados

tanto nas redes oficiais do governo como nas redes sociais privadas da representada, que a mesma

estar se beneficiando, auferindo benefícios políticos e econômicos, realizando conduta vedada e

propaganda subliminar antecipadamente,  causando desequilíbrio na iminente disputa política, ao

vincular a sua imagem em tais divulgações.

Diante de tudo o que foi exposto e considerando o princípio do controle judicial da

propaganda, bem como o fato de caber à Justiça Eleitoral o poder de polícia sobre ela, bem como o

entendimento pacífico que as condutas vedadas previstas no art. 74 da Lei. 9.504/97 o são durante

todo o  período do ano  eleitoral,  ingressa  o  Ministério  Público  Eleitoral  com este  Pedido  de

Providências, com o escopo de ver cessada essas condutas ilícitas da representada.

DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA 

Concretizada como forma de suprir as mazelas que o tempo do processo causa à

parte que tem razão, almejando dividir razoavelmente o tempo de duração do processo, a tutela de

provisória de urgência antecipada busca adiantar os efeitos práticos do futuro provimento final da

procedência da demanda.

Neste sentido, inclusive, é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni2, in verbis:
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[...] é correto dizer que a tutela antecipatória visa apenas a distribuir
o ônus do tempo do processo. É preciso que os operadores do direito
compreendam a importância  do  novo instituto  e  o  usem de  forma
adequada. Não há motivos para timidez no seu uso, pois o remédio
surgiu para eliminar um mal que já está instalado, uma vez que o
tempo do processo sempre prejudicou o autor que tem razão [...].

A tutela provisória é proferida mediante juízo de cognição sumária, ou seja, com

base num juízo de probabilidade, onde ainda não há a certeza do direito, mas existe a aparência

deste direito. 

Nesse sentido, estabelece o Código de Processo Civil, em seu art. 294, que a tutela

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.

A tutela provisória de urgência, por sua vez, divide-se em cautelar – garantidora do

resultado útil e eficaz do processo –e a tutela antecipada –satisfativa do direito da parte no plano

fático. Além disso, a tutela provisória de urgência, seja cautelar ou antecipada, pode ser concedida

em caráter antecedente –antes do início do processo –ou incidental –dentro do processo principal. 

Como se vê, a tutela provisória de urgência antecipada é uma providência que tem

natureza mandamental, com o escopo de entregar ao autor da demanda, de forma total ou parcial, a

própria pretensão deduzida em juízo ou os seus efeitos. É espécie de tutela satisfativa no plano

fático, conferindo antecipadamente ao requerente o bem da vida buscado na ação de conhecimento. 

Em que pese a expressão “poderá” eventualmente suscite dúvidas quanto à possível

discricionariedade do magistrado na concessão dessa tutela antecipatória, constitui-se, em verdade,

uma obrigação, sendo dever do juiz concedê-la, desde que presentes os requisitos autorizadores. 

A partir da vigência do novo Código de Processo Civil, além da probabilidade do

direito, o art. 300, caput, conferiu unicidade ao requisito de perigo de dano ou risco ao resultado útil

do processo para as tutelas cautelar e antecipada. Quanto aos requisitos para a concessão da tutela

provisória de urgência, o mencionado art. 300 do CPC determina que:

Art.  300.  A  tutela  de  urgência  será  concedida  quando  houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo.[...]§ 2º.  A tutela de
urgência  pode  ser  concedida  liminarmente  ou  após  justificação
prévia.

 
Nesse ínterim, exige-se a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do

direito, além da comprovação de que não sendo protegido imediatamente, de nada adiantará uma

proteção  futura,  diante  do  perecimento  do  direito.  Ressalte-se  que  a  norma prevê  apenas  uma
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cognição sumária, de modo que o juízo de probabilidade deve ser exigido em grau compatível com

os direitos que estão jogo. 

No caso em apreço, a narrativa fática demonstra que a representada, por ela própria e

como representante legal do município, tem praticado atos que caracterizam conduta vedada por

abuso de autoridade com evidente reflexos na futura eleição, ao realizar pessoalmente a divulgação

de obras do município e o aumento de salários de servidores, em verdadeira promoção pessoal, ao

vincular tal ação à sua pessoa, com o fim de promover-se politicamente. 

Inquestionável, portanto, a presença do requisito da probabilidade do direito, em face

da  situação  fática  ora  narrada,  inclusive,  porque  a  conduta  em  apreço  evidencia  o  prejuízo  à

regularidade da disputa eleitoral, ao favorecer determinado candidato.

Nesse sentido também se apresenta o perigo da demora, pois, o ilícito está ocorrendo

já que os vídeos estão nas redes sociais (oficiais do município – site da prefeitura e facebook, bem

como nas redes sociais privada da prefeita)  e precisam de imediato comando jurisdicional para

cessá-los.

  Toda essa situação exige a adoção de medidas imediatas pelo Poder Judiciário, que

se torna responsável pela solução da demanda a partir do momento da propositura da ação. Em face

disso,  e  presentes  os  requisitos  exigidos  em Lei,  sendo plenamente  aplicável  a  este  pedido  os

ditames  previstos  no  Código  de  Processo  Civil  no  que  concerne  às  medidas  antecipatórias  de

urgência, requer o Ministério Público Eleitoral que Vossa Excelência se digne a conceder a medida

antecipatória de urgência ora pleiteada,  no sentido de fixar,  em desfavor da representada,  tanto

pessoalmente como chefe do executivo, a obrigação de fazer consistente nas seguintes providências:

a) Determinar que o município de Mossoró, na pessoa de sua representante legal,

cesse,  imediatamente,  a  divulgação  dos  vídeos  onde  a  Sra.  prefeita  participa  dessas  imagens
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audiovisuais, devendo excluir, em todos os aqui abaixo relacionados em nota de rodapé13, a imagem

da Sra. Rosalba Ciarlini;

b) Determinar que Sra. Rosalba retire, imediatamente, todas as postagens em suas

redes sociais privada – facebook14 e instagran15, os vídeos institucionais de propaganda da prefeitura

de Mossoró, os quais foram custeados com recurso público;

13Site da Prefeitura de Mossoró-RN:  

Obra da Creche Proinfância Estrada da Raiz entra em nova etapa

(publicada no dia 28.05.2020):
https://www.prefeiturademossoro.com.br/obra-da-creche-proinfancia-estrada-da-raiz-entra-em-nova-etapa/ 

Centro Especializado em Reabilitação está com obra 70% concluída

(publicada no dia 28.05.2020):
https://www.prefeiturademossoro.com.br/centro-especializado-em-reabilitacao-esta-com-obra-70-concluida/ 

Obras do canal de drenagem do Santa Helena seguem em andamento

(publicada no dia 28.05.2020)
https://www.prefeiturademossoro.com.br/obras-do-canal-de-drenagem-do-santa-helena-seguem-em-andamento/ 

Prefeita Rosalba anuncia pagamento de 40% de insalubridade para servidores da saúde na linha de frente da covid-19

(publicada no dia 19.05.2020)
https://www.prefeiturademossoro.com.br/prefeita-rosalba-anuncia-pagamento-de-40-de-insalubridade-para-servidores-
da-saude-na-linha-de-frente-da-covid-19/ 

Publicações no facebook da Prefeitura de Mossoró-RN

INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO \\ Obra da Creche Proinfância Estrada da Raiz entra em nova etapa. (Publicada
no dia 29.05.2020):
https://www.facebook.com/PrefeituraDeMossoro/videos/702290123919134/

SANEAMENTO \\ Prefeitura trabalha na implantação de sistema de esgotamento sanitário no bairro Santo Antônio.
(Publicada no dia 29.05.2020)
https://www.facebook.com/PrefeituraDeMossoro/videos/556733111693799/

Comunicado  sobre  o  pagamento  de  40%  de  adicional  de  insalubridade  (publicada  no  dia  20.05.2020):
https://www.facebook.com/PrefeituraDeMossoro/videos/2518706765018497/

Instagram da Prefeitura de Mossoró-RN

Creche Proinfância Estrada da Raiz (publicado no dia 29.05.2020)
https://www.instagram.com/p/CAyNYTmApsZ/ 

Canal  do  Santa  Helena  (esgotamento  sanitário  do  bairro  Santo  Antônio)  (publicado  no  dia  29.05.2020):
https://www.instagram.com/p/CAxe3v8geNd/ 

Reajuste do adicional de insalubridade (publicado no dia 20.05.2020)
https://www.instagram.com/p/CAaNx2xgp7u/ 

14Centro Especializado de Reabilitação (publicada no dia 01.06.2020):
https://www.facebook.com/rosalbaciarlini/videos/277336166961926/
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c) Requer, ainda a aplicação de multa pessoal, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),  por dia

descumprimento de eventual decisão favorável ao pleito de tutela de urgência.

DOS PEDIDOS

Por todo o exposto, o Ministério Público Eleitoral requer a esse douto Juízo Eleitoral

que:

1) conceda, inaudita altera pars, a tutela antecipada de urgência nos termos acima requeridos pelo

Parquet eleitoral;

2) determine a citação dos representados para responder a este Pedido de Providências e ser ouvido

em Juízo, se necessário;

4) declare a procedência do presente pedido, confirmando o pleito de tutela de urgência para, ao

fim, condenar os representados:

4.1) na obrigação de fazer, consistentes em cessar e excluir as publicidades audiovisual (relação dos

links  em nota  de  rodapé  supra)  na  rede  social  ou  página  oficial  da  Prefeitura  de  Mossoró  de

propaganda do município em que tenha a participação da Sra. prefeita Rosalba Ciarlinni;

4.2) bem como a obrigação de fazer para que a pessoa de Rosalba Ciarlinni exclua, imediatamente,

todas as postagens em sua rede social privada, dos vídeos institucionais de propaganda da prefeitura

de Mossoró, os quais foram custeados com recurso público;

Requer, ainda, afixação de multa pessoal e diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil

reais), arbitrada por dia de descumprimento da decisão judicial, a ser suportada pessoalmente pelo

representado.

Pugna  que  as  intimações  dos  atos  processuais  sejam  pessoais  em  nome  desta

Promotoria Eleitoral.

Embora já tenha apresentado o Ministério Público Eleitoral prova pré-constituída do

alegado, protesta, outrossim, pela produção de prova documental e testemunhal, as quais se fizerem

Canal  Santa  Helena  (esgotamento  sanitário  no  bairro  Santo  Antônio)  (publicada  no  dia  30.05.2020):
https://www.facebook.com/rosalbaciarlini/videos/288102125690230/

Pagamento de 40% de adicional de insalubridade (publicada no dia 21.05.2020):
https://www.facebook.com/rosalbaciarlini/photos/a.125282727897373/906140236478281/?type=3

15https://www.instagram.com/p/CAdDw3_JNEH/  ;

https://www.instagram.com/p/CA0IUo3CgiB/; 

https://www.instagram.com/p/CA6U26LJyXQ/; 

https://www.instagram.com/p/CAY2o3OiZu4/.
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necessárias ao pleno conhecimento dos fatos, inclusive no transcurso do contraditório que se vier a

formar com a apresentação da contestação.

Deixa de atribuir valor à causa, haja vista a inexistência de custas ou condenação em

honorários sucumbenciais nos feitos eleitorais.

Mossoró/RN, 04 de junho de 2020.

Patrícia Antunes Martins

Promotor Eleitoral
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GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
LABORATÓRIO DE COMPUTAÇÃO FORENSE

Rua Promotor Manoel Alves Pessoa Neto, 97, Candelária, Natal/RN – CEP: 59065-555 Fone: (84) 3232-7130

RELATÓRIO TÉCNICO DE EXTRAÇÃO E ANÁLISE Nº 434/2020

PROCEDIMENTO: Não informado

PROCESSO JUDICIAL: Não Informado

VARA: 33ª Zona Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte

INVESTIGADO: Rosalba Ciarlini e Município de Mossoró/RN 

ORIGEM: Promotoria Eleitoral da 33ª Zona Eleitoral

DIFUSÃO:
Coordenação  de  Investigações  Especiais  –
CIESP/GAECO

DIFUSÃO ANTERIOR: Não informado

REFERÊNCIA: Notícia de Fato n. 02.23.2355.0000740/2020-02

ANEXOS: Não há

SENHA1 DE ACESSO  
AOS RESULTADOS

Não há

Aos 09 dias do mês de novembro do ano de 2020, no LABORATÓRIO DE

COMPUTAÇÃO  FORENSE do  Ministério  Público  do  Estado  do  Rio  Grande  do

Norte  –  MPRN,  os  servidores  que  ao  final  subscrevem,  ambos  portadores  de

formação superior e qualificação em computação forense, sob o compromisso de

bem e fielmente cumprir este encargo, procederam  análise técnica do material ora

encaminhada e responderam a quesitação formulada, conforme será apresentado a

seguir.

O Laboratório de Computação Forense do Grupo de Atuação Especial  de

Combate ao Crime Organizado, GAECO, considerando o pedido de análise técnica

das informações encaminhadas pela Promotoria Eleitoral que oficia perante a 33ª

Zona Eleitoral, notadamente no que se refere à produção de conhecimento para a

elaboração de consequente resposta da quesitação formulada, passa a fazer as

seguintes análises e considerações.

1. QUESITAÇÃO FORMULADA

1A senha para descriptografar os resultados, neste relatório, é a mesma para todos os resultados
gerados.
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Consta no pedido de ajuda técnica, o qual tem como alvo páginas e perfis na

rede  social  INSTAGRAM que estão  vinculados,  ou  fazem referência,  a  hashtag

MossoróContraOCorona, QUE:

“O  uso  da  #MossoróContraOCorona,  QUANDO  SE  UTILIZA  O

INSTAGRAM  PELO  CELULAR,  leva  o  internauta  para  uma  página

#MossoróContraOCorona,  em  que  há  mais  de  500  publicações.

RESSALTO QUE SE UTILIZAR O NOTEBOOK OU O COMPUTADOR A

DISPOSIÇÃO DAS POSTAGENS É DIFERENTE QUANDO SE NAVEGA

DIRETAMENTE PELO CELULAR.

Na  página   #MossoróContraOCorona  (reitere-se  usando  o  celular),  é

possível  visualizar dois tipos de agrupamento das postagens: a) "mais

relevantes"; b) "recentes".

Ao  acessar  as  postagens  existentes  no  "mais  relevantes"  verifica-se

predominância  das  postagens  oriundas  dos  perfis

@prefeiturademososoro e @rosalbaciarlini, sendo possível verificar ainda

a existência de postagens do perfil @mossorocidadejunina.”

Ato contínuo, foi formulada a quesitação a seguir.

a)  O  que  faz  uma  postagem  ser  considerada  a  "mais  relevante"?  São  as

interações (curtidas, comentários)?

b) Em sendo afirmativa a resposta supra, é possível verificar a ocorrência de

bot  para  alavancar  a  quantidade  de  interações  e,  a  partir  daí,  inserir  uma

página como a "mais relevante"?
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c) Sendo afirmativa a resposta supra, houve bot?

2. RESPOSTA À QUESITAÇÃO

Inicialmente  cumpre  destacar  que  não  há  um  documento  formal  do

INSTAGRAM sobre quais as variáveis, inclusive, seus respectivos pesos atribuídos,

que são consideradas no cálculo para determinar a relevância de uma publicação,

ficando a presente análise fundamentada em textos e estudos de terceiros.

QUESITO A - O que faz uma postagem ser considerada a "mais relevante"? São as

interações (curtidas, comentários)? Sim. Vejamos.

 

Primeiramente,  é  importante  esclarecer  que  um  perfil  na  rede  social

INSTAGRAM é a representação virtual (na rede social) de uma pessoa (física

ou  jurídica)  ou  coisa,  com  o  qual  se  interage,  basicamente,  para  realizar

publicações, fazer comentários em publicações e, por fim, fazer manifestações e

interações mais simples (curtidas e visualizações). Ainda no sentido de equalizar o

conhecimento, conceituamos,  também, o  Marcador de conteúdo (hashtag),  que

tem a proposta de permitir o agrupamento de publicações, facilitando, assim, sua

localização. Por último, mas não menos importante, definimos o Engajamento, que

é a métrica utilizada pela rede social (Instagram, no caso em tela), para classificar

as publicações. 

De acordo com pesquisa  na internet2,  os  engajamentos  mais  importantes

para  a  classificação  do  feed  são  comentários,  curtidas,  compartilhamentos,

publicações e visualizações.

2https://blog.hootsuite.com/instagram-algorithm/
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Aplicando no caso concreto, podemos afirmar que as publicações agrupadas

pelo marcador de conteúdo (hashtag) MossoróContraOCorona são ranqueadas

no espaço Mais Relevantes  3 conforme o grau de engajamento em cada publicação,

ou seja, as publicações mais visualizadas, comentadas e compartilhadas aparecem,

em tese, primeiro no espaço Mais Relevantes na rede social INSTAGRAM.

QUESITO  B  -  Em  sendo  afirmativa  a  resposta  supra,  é  possível  verificar  a

ocorrência de bot para alavancar a quantidade de interações e, a partir daí, inserir

uma página como a "mais relevante"? Sim. Vejamos.

Primeiramente, é importante conceituar Bot e como essa tecnologia atua na

rede social INSTAGRAM.

Os  pesquisadores  Fatih  Cagatay  Akyon e  Esat  Kalfaoglu,  no  trabalho

Instagram Fake and Automated Account Detection4, definem Bot como:

“Automated  accounts  which  are  also  known  as  bot  are  the  accounts

which  performs  automated  activities  such  as  following,  liking  and

commenting  by  targeting  specific  hashtags,  locations  of  followers  of

specific  accounts  to  increase  their  popularity  metrics.  Automated

accounts might  show fully inorganic behavior or organic and inorganic

behavior together. The reason to observe organic behavior from such an

account derives from the fact that user may continue to follow its own

interests while the bot is running in background.”

3Espaço no aplicativo Instagram que apresente as publicações mais relevantes vinculadas a um
conteúdo determinado.
4Disponível em: 
<https://www.researchgate.net/publication/336361622_Instagram_Fake_and_Automated_Account_D
etection>. 
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Traduzindo para a língua pátria:

“Contas automatizadas, também conhecidas como bot, são as contas

que realizam atividades automatizadas, como seguir, curtir e comentar,

visando  hashtags  específicas,  localizações  de  seguidores  de  contas

específicas  para  aumentar  suas  métricas  de  engajamento.  Contas

automatizadas podem mostrar comportamento totalmente inorgânico ou

comportamento orgânico e inorgânico juntos. A razão para observar o

comportamento orgânico de tal  conta deriva do fato de que o usuário

pode continuar a seguir  seus próprios interesses enquanto o bot  está

sendo executado em segundo plano. ” (Tradução livre).

As Bots, ou contas automatizadas, como pode ser observado no texto acima,

podem ser utilizadas para aumentar a métrica de engajamento de publicações por

meio  da interação automatizada com o maior  número de perfis  reais  possíveis,

objetivando  estimular  tais  perfis  a  seguirem  a  conta  automatiza  e,

consequentemente, consumir seu conteúdo.

Cabe  esclarecer  que  contas  automatizadas  podem ser  legítimas  ou  não,

sendo essas aplicadas para outro tipo de impulsionamento, como, por exemplo, a

construção de perfis com um elevado número de seguidores, bem como para a

criação de perfis falsos com o intuito de promover o incremento do engajamento nas

publicações.

No  caso  em tela,  é  possível,  sim,  a  utilização  de  Bots  para  atrair  perfis

legítimos  para  interagir  com  publicações  por  meio  de  conta  automatizada  e,

consequentemente,  promover  o  aumento  do  engajamento  em  publicações
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agrupadas por marcadores (hashtags), bem como o uso direto perfis falsos para o

incremento não legítimo do engajamento. Ficando tal comprovação condicionada a

uma análise dos perfis utilizados nas publicações com o  marcador de conteúdo

(hashtag) MossoróContraOCorona.

QUESITO C - sendo afirmativa a resposta supra, houve bot? Quesito prejudicado

tendo em vista que para tal constatação mister se faz a análise dos perfis que

se  utilizaram  do  referido  hashtag,  o  que  demandaria,  no  mínimo,

aproximadamente 10 dias, considerando a possibilidade de de tal análise ser

feita por amostragem.

Considerando  o  comportamento  inorgânico  das  Bots,  é  possível,  sim,

identificar  perfis  que  fazem  uso  de  contas  automatizadas,  seja  por  meio  de

ferramentas especializadas,  não disponíveis neste Laboratório de Computação

Forense, seja pela análise, por amostragem, dos perfis investigados. 

A análise manual de contas automatizadas pode ser realizada por meio da

identificação de padrões que apontam para um comportamento não orgânico dos

perfis investigados.

A identificação de contas automatizadas na rede social Instagram de forma

manual pode ser feita observando os seguintes indicadores:

  1.  Seguir uma grande quantidade de outras contas em comparação com seus

próprios seguidores;

   2. Métricas de alto envolvimento, mas poucos seguidores.

   3. Números de engajamento erráticos (alguns postagens muito, outros nenhum).

   4. Muitas opiniões, mas nenhum comentário;
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   5. Mensagem direta automática quando você segue;

   6. Muitos seguidores, engajamento zero.

  7. Seus seguidores são todos inativos ou não têm avatares ou são de lugares

estranhos no mundo sem relevância para a conta;

    

Embora seja possível  uma análise manual dos perfis que movimentam as

publicações com o  marcador de conteúdo (hashtag)  MossoróContraOCorona,

restou  prejudicado  a  resposta  ao  quesito  tendo  em  vista  que  para  tal

constatação mister se faz a análise dos perfis que se utilizaram do referido

hashtag,  o  que  demandaria,  no  mínimo,  aproximadamente  10  dias,

considerando a possibilidade de de tal análise ser feita por amostragem.

Por fim, insta consignar que é possível solicitar, por via judicial, ao Instagram

informações sobre a existência de indicadores que apontem o uso de Bots pelas

contas alvos.

TERMO DE ENCERRAMENTO

Tendo concluído os trabalhos de que estavam incumbidos, os signatários, em

comum acordo e sob o compromisso legal de bem e fielmente terem cumprido este

encargo, dão por encerrado o presente relatório, o qual será impresso em duas vias,

todas numeradas e rubricadas, uma das quais será enviada ao Órgão solicitante,

enquanto a outra ficará arquivada neste Laboratório.

Para fins de auditamento e a fim de comprovar a lisura e obediência aos

protocolos  e  regras  técnicas  relativas  à  matéria,  a  metodologia  completa  dos
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procedimentos  executados  poderá  ser  solicitada  a  qualquer  tempo a  pedido  da

parte, assim como os servidores poderão ser ouvidos mediante requisição do juízo.

Natal/RN 09/11/2020.

João Ubirajara Lima dos Santos5 Francisco das Chagas de Santana Júnior6

Matrícula 199.668-1 Matrícula 199.742-4

5Analista Ministerial na área de Redes, Segurança e Infraestrutura do MPRN. Formando em Sistema
de Informação pela FARN e Pós-graduado em redes de computadores pela FARN.
6Ocupante do cargo de Analista do MP. Formado em Direito pela Universidade do Estado do Rio
Grande do Norte (UERN). Especialista em Ciências Forenses e Perícia Criminal pela Universidade
Potiguar (UnP). 
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Aos 23 dias do mês de novembro do ano de 2020, no LABORATÓRIO DE              
COMPUTAÇÃO FORENSE do Ministério Público do Estado do Rio Grande do           

Norte – MPRN, os servidores que ao final subscrevem, ambos portadores de            
formação superior e qualificação em computação forense, sob o compromisso de           

bem e fielmente cumprir este encargo, procederam análise técnica do material ora            

encaminhada e responderam a quesitação formulada, conforme será apresentado a          
seguir. 

O Laboratório de Computação Forense do Grupo de Atuação Especial de           
Combate ao Crime Organizado, GAECO, considerando o pedido de análise técnica           

das informações encaminhadas pela Promotoria Eleitoral que oficia perante a 33ª           

Zona Eleitoral, bem como em resposta ao despacho da Coordenação da CIESP            
para a complementação do relatório técnico de extração e análise n° 434/2020,            

notadamente no que pertine ao quesito de número 3, acrescido de novo            

1A senha para descriptografar os resultados, neste relatório, é a mesma para todos os resultados               
gerados. 
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PROCEDIMENTO: 548/2020 (CASO 2020-0262) 
PROCESSO JUDICIAL: Não Informado 
VARA: 33ª Zona Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte 
INVESTIGADO: Rosalba Ciarlini e Município de Mossoró/RN  
ORIGEM: Promotoria  Eleitoral  da 33ª Zona Eleitoral 

DIFUSÃO: Coordenação de Investigações Especiais –     
CIESP/GAECO 

DIFUSÃO ANTERIOR: Não informado 
REFERÊNCIA: Notícia de Fato n. 02.23.2355.0000740/2020-02 
ANEXOS: Não há 
SENHA1 DE ACESSO  
AOS RESULTADOS 

Não há 
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questionamento formulada pelo Promotor Eleitoral, elaborou o presente relatório         

técnico. 
 

 1. QUESITAÇÃO FORMULADA 
 

Consta no pedido de ajuda técnica, o qual tem como alvo páginas e perfis na               

rede social INSTAGRAM que estão vinculados, ou fazem referência, a hashtag           
MossoróContraOCorona, QUE: 

 
“O uso da #MossoróContraOCorona, QUANDO SE UTILIZA O        

INSTAGRAM PELO CELULAR, leva o internauta para uma página         

#MossoróContraOCorona, em que há mais de 500 publicações.        
RESSALTO QUE SE UTILIZAR O NOTEBOOK OU O COMPUTADOR A          

DISPOSIÇÃO DAS POSTAGENS É DIFERENTE QUANDO SE NAVEGA        
DIRETAMENTE PELO CELULAR. 

 

Na página #MossoróContraOCorona (reitere-se usando o celular), é        
possível visualizar dois tipos de agrupamento das postagens: a) "mais          

relevantes"; b) "recentes". 
 

Ao acessar as postagens existentes no "mais relevantes", verifica-se         

predominância das postagens oriundas dos perfis      
@prefeiturademososoro e @rosalbaciarlini, sendo possível verificar ainda       

a existência de postagens do perfil @mossorocidadejunina.” 
 

Ato contínuo, foi formulada a quesitação a seguir. 
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a) O que faz uma postagem ser considerada a "mais relevante"? São as interações              

(curtidas, comentários)? 
 

b) Em sendo afirmativa a resposta supra, é possível verificar a ocorrência de bot              
para alavancar a quantidade de interações e, a partir daí, inserir uma página como a               

"mais relevante"? 

 
c) Sendo afirmativa a resposta supra, houve bot? 
 
d) Ainda com relação ao quesito 03 (c), solicito um esclarecimento: caso não             
fique aparente a existência de bot, é possível vislumbrar alguma ação           
coordenada, ainda que humana (engajamento de servidores, por exemplo),         
nas interações? 
 
 

2. RESPOSTA COMPLEMENTAR À QUESITAÇÃO 
 

Inicialmente, cumpre destacar que não há um documento formal do          

INSTAGRAM sobre quais as variáveis, inclusive, seus respectivos pesos atribuídos,          
que são consideradas no cálculo para determinar a relevância de uma publicação,            

ficando a presente análise fundamentada em textos e estudos de terceiros. 

 
2.1 ANÁLISE 
 

A presente análise se deu mediante a verificação direta da existência de            

elementos (indicadores) que apontem o uso de bots para a automatização das            

ações nos citados perfis. Os indicadores, os quais não são exaustivos, foram            
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classificados nas cores verde, para a ausência total de indícios, laranja, para a             

possibilidade de indícios e vermelho  para a certeza de indícios do uso de bots. 
 

A análise, por amostragem, se limitou ao período que vai do dia 15 de              
outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020. Contudo, o cálculo de engajamento foi               

realizado com dados coletados entre 29 de novembro e 7 de dezembro de 2020, em               

razão da limitação técnica da ferramenta utilizada. 
 

Ao final, foi colacionado resultado de consulta à ferramenta2 online de           
medição de indicadores de perfil no instagram que auxiliou na conclusão deste            

relatório. 

 
2.1.1 INDICADORES 
 

1. Seguir uma grande quantidade de outras contas em comparação com seus             

próprios seguidores; 

   2. Métricas de alto envolvimento, mas poucos seguidores. 
   3. Números de engajamento erráticos (alguns postagens muito, outros nenhum). 

   4. Muitas opiniões, mas nenhum comentário; 
   5. Mensagem direta automática quando você segue; 

   6. Muitos seguidores, engajamento zero. 

7. Seus seguidores são todos inativos ou não têm avatares ou são de lugares               
estranhos no mundo sem relevância para a conta; 

  
Apresentaremos abaixo a análise, por perfil, de cada um dos indicadores           

acima descritos, uma vez que compreendemos que será mais fácil o entendimento            

e leitura do presente relatório técnico. 

2 https://www.hashtagsforlikes.co/pt/instagram-engagement-calculator 
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2.1.2 PERFIS ANALISADOS 
 
21.2.1.PERFIL: @prefeiturademososoro  
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Indicador1: seguir uma grande quantidade de outras contas em comparação com           
seus próprios seguidores 

Objetivo: permitir a identificação de perfis que seguem um número          
desproporcional de contas quando comparado aos número de contas que seguem           
o perfil suspeito, o que pode ser um forte indício de ações automatizadas para              
angariar seguidores de forma indiscriminada nas redes sociais.  

Análise: o perfil analisado, por ser um perfil aberto, permitiu uma verificação            
direta da relação seguidores X seguidos e foi constatado que o número de             
seguidores do perfil (63.800+ seguidores) é muito superior ao número de contas            
seguidas (1680+ contas seguidas), conforme imagem colacionada acima. 

Indicador2: Métricas de alto envolvimento, mas poucos seguidores 

Objetivo: permitir a identificação de perfis que possuem um número elevado de            
engajamento mas com um número reduzido de seguidores, o que pode ser um             
forte indício de ações automatizadas para promover publicações por meio de           
interações não orgânicas.  

Análise: o perfil analisado, por ser um perfil aberto, permitiu uma verificação, por             
amostragem, de baixo envolvimento nas publicações analisadas quando        
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3 Cumpre esclarecer que as interações analisadas foram restritas ao número de comentários e              
curtidas nas publicações para o período analisado. 
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comparado ao número de seguidores3 

Indicador3: Números de engajamento erráticos 

Objetivo: permitir a identificação de perfis que possuem uma variação acentuada           
no número de engajamento, o que pode ser um forte indício de ações             
automatizadas para promover publicações por meio de interações não orgânicas.  

Análise: o perfil analisado, por ser um perfil aberto, permitiu uma verificação, por             
amostragem, de  um número de engajamento constante entre publicações. 

Indicador4: Muitas opiniões, mas nenhum comentário 

Objetivo: permitir a identificação de perfis que possuem opiniões (publicações          
diversas) porém sem comentários, o que pode ser um forte indício de ações             
automatizadas para promover publicações por meio de interações não orgânicas.  

Análise: o perfil analisado, por ser um perfil aberto, permitiu uma verificação, por             
amostragem, de um número elevado de publicações nas quais foram          
identificados comentários. 

Indicador5: Mensagem direta automática quando você segue 

Objetivo: permitir a identificação de perfis que possuem resposta automática para           
novos seguidores, o que pode ser um forte indício de ações automatizadas. 

Análise: o perfil analisado, por ser um perfil aberto, permitiu uma verificação de             
suposto envio de mensagens automáticas para novos seguidores e não foi           
identificado o envio de tais mensagens. 

Indicador6: Muitos seguidores, engajamento zero. 

Objetivo: permitir a identificação de perfis que possuem um elevado número de            
seguidores porém que não possuem nenhuma interação nas publicações         
realizadas, o que pode ser um forte indício de ações automatizadas. 
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Abaixo, colacionamos imagem com o resultado da verificação de indicadores          

gerais realizada por meio da ferramenta instagram-engagement-calculator4 

 
Ao analisarmos os indicadores acima, bem como o resultado da análise           

por meio de ferramenta automatizada, notadamente no que tange ao indicador           
“taxa de engajamento”, o qual mostra um alcance de moderado a baixo do             
perfil analisado, podemos observar uma ausência de indícios do uso de bot            

4 https://www.hashtagsforlikes.co/pt/instagram-engagement-calculator 
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Análise: o perfil analisado, por ser um perfil aberto, permitiu uma verificação, por             
amostragem, de um número elevado de publicações nas quais foram          
identificados engajamentos para o período analisado. 

Indicador7: Seus seguidores são todos inativos ou não têm avatares ou são de             
lugares estranhos no mundo sem relevância para a conta. 

Objetivo: permitir a identificação de perfis que possuem um elevado número de            
seguidores porém os seguidores possuem características não orgânicas ou         
incomuns quando comparado a outros perfis, o que pode ser um forte indício de              
ações automatizadas. 

Análise: o perfil analisado, por ser um perfil aberto, permitiu uma verificação, por             
amostragem, dos perfis que interagiram com as publicações no período analisado           
e não foram identificados perfis com características não orgânicas. 
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no perfil da rede social Instagram @prefeiturademosso, embora não se possa           
descartar o uso por meio de ferramentas para automação que possam           
produzir os mesmos resultados para os indicadores aqui apresentados. 
 
2.1.2.3 PERFIL: @rosalbaciarlini  
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Indicador1: seguir uma grande quantidade de outras contas em comparação com           
seus próprios seguidores 

Objetivo: permitir a identificação de perfis que seguem um número          
desproporcional de contas quando comparado aos número de contas que seguem           
o perfil suspeito, o que pode ser um forte indício de ações automatizadas para              
angariar seguidores de forma indiscriminada nas redes sociais.  

Análise: o perfil analisado, por ser um perfil aberto, permitiu uma verificação            
direta da relação seguidores X seguidos e foi constatado que o número de             
seguidores do perfil (+39.1 mil seguidores) é muito superior ao número de contas             
seguidas (+1.9 mil contas seguidas), conforme imagem colacionada acima. 

Indicador2: Métricas de alto envolvimento, mas poucos seguidores 

Objetivo: permitir a identificação de perfis que possuem um número elevado de            
engajamento mas com um número reduzido de seguidores, o que pode ser um             
forte indício de ações automatizadas para promover publicações por meio de           
interações não orgânicas.  

Análise: o perfil analisado, por ser um perfil aberto, permitiu uma verificação, por             
amostragem, de médio envolvimento nas publicações analisadas quando        
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comparado ao número de seguidores. 

Indicador3: Números de engajamento erráticos 

Objetivo: permitir a identificação de perfis que possuem uma variação acentuada           
no número de engajamento, o que pode ser um forte indício de ações             
automatizadas para promover publicações por meio de interações não orgânicas.  

Análise: o perfil analisado, por ser um perfil aberto, permitiu uma verificação, por             
amostragem, de um número de engajamento variável entre publicações, embora          
as interações identificadas não estejam próximas do número de seguidores do           
perfil. 

Indicador4: Muitas opiniões, mas nenhum comentário 

Objetivo: permitir a identificação de perfis que possuem opiniões (publicações          
diversas) porém sem comentários, o que pode ser um forte indício de ações             
automatizadas.  

Análise: o perfil analisado, por ser um perfil aberto, permitiu uma verificação, por             
amostragem, de um número elevado de publicações nas quais foram          
identificados comentários. 

Indicador5: Mensagem direta automática quando você segue 

Objetivo: permitir a identificação de perfis que possuem resposta automática para           
novos seguidores, o que pode ser um forte indício de ações automatizadas. 

Análise: o perfil analisado, por ser um perfil aberto, permitiu uma verificação de             
suposto envio de mensagens automáticas para novos seguidores e não foi           
identificado o envio de tais mensagens. 

Indicador6: Muitos seguidores, engajamento zero. 

Objetivo: permitir a identificação de perfis que possuem um elevado número de            
seguidores porém que não possuem nenhuma interação nas publicações         
realizadas, o que pode ser um forte indício de ações automatizadas. 
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Abaixo colacionamos imagem com o resultado da verificação de indicadores          

gerais realizada por meio da ferramenta instagram-engagement-calculator5 

 
Ao analisarmos os indicadores acima, podemos observar uma ausência         

de indícios do uso de bot no perfil da rede social Instagram @rosalbaciarlini,             
embora não se possa descartar o uso por meio de ferramentas para            

5 https://www.hashtagsforlikes.co/pt/instagram-engagement-calculator 

Página 10 de 17  

Análise: o perfil analisado, por ser um perfil aberto, permitiu uma verificação, por             
amostragem, de um número elevado de publicações nas quais foram          
identificados engajamentos para o período analisado. 

Indicador7: Seus seguidores são todos inativos ou não têm avatares ou são de             
lugares estranhos no mundo sem relevância para a conta. 

Objetivo: permitir a identificação de perfis que possuem um elevado número de            
seguidores porém os seguidores possuem características não orgânicas ou         
incomuns quando comparado a outros perfis, o que pode ser um forte indício de              
ações automatizadas. 

Análise: o perfil analisado, por ser um perfil aberto, permitiu uma verificação, por             
amostragem, dos perfis que interagiram com as publicações no período analisado           
e não foram identificados perfis com características não orgânicas. 
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automação que possam produzir os mesmos resultados para os indicadores          
aqui apresentados. 
 
2.1.2.4 PERFIL: @mossorocidadejunina  
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Indicador1: seguir uma grande quantidade de outras contas em comparação com           
seus próprios seguidores 

Objetivo: permitir a identificação de perfis que seguem um número          
desproporcional de contas quando comparado ao número de contas que segue o            
perfil suspeito, o que pode ser um forte indício de ações automatizadas para             
angariar seguidores de forma indiscriminada nas redes sociais.  

Análise: o perfil analisado, por ser um perfil aberto, permitiu uma verificação            
direta da relação seguidores X seguidos e foi constatado que o número de             
seguidores do perfil (+59.4 mil seguidores) é muito superior ao número de contas             
seguidas (299 contas seguidas), conforme imagem colacionada acima. 

Indicador2: Métricas de alto envolvimento, mas poucos seguidores 

Objetivo: permitir a identificação de perfis que possuem um número elevado de            
engajamento mas com um número reduzido de seguidores, o que pode ser um             
forte indício de ações automatizadas para promover publicações por meio de           
interações não orgânicas.  

Análise: o perfil analisado, por ser um perfil aberto, permitiu uma verificação, por             
amostragem, de baixo para médio envolvimento nas publicações analisadas         
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quando comparado ao número de seguidores. 

Indicador3: Números de engajamento erráticos 

Objetivo: permitir a identificação de perfis que possuem uma variação acentuada           
no número de engajamento, o que pode ser um forte indício de ações             
automatizadas para promover publicações por meio de interações não orgânicas.  

Análise: o perfil analisado, por ser um perfil aberto, permitiu uma verificação, por             
amostragem, de um número de engajamento variável entre publicações, embora          
as interações identificadas estejam próximas do número de seguidores do perfil. 

Indicador4: Muitas opiniões, mas nenhum comentário 

Objetivo: permitir a identificação de perfis que possuem opiniões (publicações          
diversas) porém sem comentários, o que pode ser um forte indício de ações             
automatizadas.  

Análise: o perfil analisado, por ser um perfil aberto, permitiu uma verificação, por             
amostragem, de um número elevado de publicações nas quais foram          
identificados comentários. 

Indicador5: Mensagem direta automática quando você segue 

Objetivo: permitir a identificação de perfis que possuem resposta automática para           
para novos seguidores, o que pode ser um forte indício de ações automatizadas. 

Análise: o perfil analisado, por ser um perfil aberto, permitiu uma verificação do             
envio de mensagens automáticas para novos seguidores e não foi identificado o            
suposto envio de tais mensagens. 

Indicador6: Muitos seguidores, engajamento zero. 

Objetivo: permitir a identificação de perfis que possuem um elevado número de            
seguidores porém que não possuem nenhuma interação nas publicações         
realizadas, o que pode ser um forte indício de ações automatizadas. 
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Abaixo, colacionamos imagem com o resultado da verificação de indicadores          

gerais realizada por meio da ferramenta instagram-engagement-calculator6 
 

 
Ao analisarmos os indicadores acima, bem como o resultado da análise           

por meio de ferramenta automatizada, notadamente no que tange ao indicador           

6 https://www.hashtagsforlikes.co/pt/instagram-engagement-calculator 
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Análise: o perfil analisado, por ser um perfil aberto, permitiu uma verificação, por             
amostragem, de um número elevado de publicações nas quais foram          
identificados engajamentos para o período analisado. 

Indicador7: Seus seguidores são todos inativos ou não têm avatares ou são de             
lugares estranhos no mundo sem relevância para a conta. 

Objetivo: permitir a identificação de perfis que possuem um elevado número de            
seguidores porém os seguidores possuem características não orgânicas ou         
incomuns quando comparado a outros perfis, o que pode ser um forte indício de              
ações automatizadas. 

Análise: o perfil analisado, por ser um perfil aberto, permitiu uma verificação, por             
amostragem, dos perfis que interagiram com as publicações no período analisado           
e não foram identificados perfis suspeitos. 
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“taxa de engajamento”,o qual mostra um alcance de moderado a baixo do            
perfil analisado, podemos observar uma ausência de indícios do uso de bot            
no perfil da rede social Instagram @mossorócidadejunina, embora não se          
possa descartar o uso por meio de ferramentas para automação que possam            
produzir os mesmos resultados para os indicadores aqui apresentados. 

 
 

3. ANÁLISE COMPARATIVO 
 

Objetivando incrementar o presente relatório, apresentamos abaixo uma        

análise comparativa entre a efetividade (engajamento) de perfis de políticos que           

disputaram as eleições municipais para o cargo de prefeito.  
 

Insta consignar que os dados coletados para a presente análise são           
referentes aos últimos 10 dias e podem não refletir o período do pleito. 
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Perfil 

Município Seguidores Seguindo Média de 
comentários 

Média de 
Curtidas  

Engajamento 

allysonbezerra.rn Mossoró 69.6K 5.1k 510.9k 8.5K 12.91% 

prefeitotaveira Parnamiri
m 

13.8k 1.1K 83.2 780.2 6.26% 

prefeitoalvaro45 
 

Natal 36.1K 3.3K 240.9 2K 6.08% 

paulinhoamigo São 
Ginçalo 

8K 419 16.3 430.2 5.56% 

rosalbaciarlini Mossoró 39.1k 2k 64.5 1.4K 3.79% 

batataprefeito Caicó 10.6K 5.6K 10.7 170.9 1.71% 
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Ao analisarmos os dados da tabela, identificamos que o perfil investigado           

@rosalbaciarlinI possui um engajamento de moderado para baixo em relação ao           
número de seguidores. Embora tal dado possa ser um indicativo do não uso de              

bots, isso não significa que o perfil não possa fazer uso de ferramentas avançadas              

de impulsionamento capazes de mascarar tais indicadores. 
 

 
4. CONCLUSÃO 
 

Após a análise direta, e com auxílio de ferramenta automatizada, dos perfis            
suspeitos, concluímos por não haver indícios, no período analisado, do uso de bots             

para impulsionamento de conteúdo ou incremento de seguidores. Contudo, não é           
possível afirmar que não foi usado em nenhum momento o recurso (bots) para             

promover os perfis aqui analisados, sobretudo quando da possibilidade de uso de            

ferramentas avançadas que possam mascarar o uso de robôs. 
 

Por fim, sugere-se, fortemente, que para uma melhor avaliação dos perfis           
@prefeiturademossoró, @rosalbaciarlini e @mssorócidadejunina quanto ao uso de        

recursos para automação de ações em redes sociais, demande-se, por via judicial,            

tendo em vista a possibilidade de que tais dados sejam fornecidos pelo provedor de              
aplicação Instagram, notadamente no que pertine ao relatório pormenorizados dos          

perfis, quanto ao uso ou não de bots pelas citadas. 
 

Cabe, contudo, esclarecer que uma vez que os dados pretendidos não se            

equiparam a registros de conexão e/ou acesso, não há, por parte dos provedores de              
internet obrigação legal de preservação, tendo em vista que o Marco Civil apenas             
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exige tal providência na forma do art.13 e 15 da Lei 12.965/2014, podendo,             

portanto, restar infrutífera a demanda judicial eventualmente ajuizada.  
 

Ressalte-se ainda, que não há a possibilidade de se requerer a preservação            
dos dados, ainda que de forma administrativa e/ou judicial, como forma de garantir a              

manutenção do vestígio, haja vista se tratar de dados produzidos de forma            

automática pelo próprio provedor para fins de identificação de anomalias no           
sistema, e, portanto, também não estaria este, obrigado a mantê-los, por falta de             

previsão legal. 
 

É o relatório, nada mais tendo a acrescentar. 
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TERMO DE ENCERRAMENTO 
 

Tendo concluído os trabalhos de que estavam incumbidos, os signatários, em           
comum acordo e sob o compromisso legal de bem e fielmente terem cumprido este              

encargo, dão por encerrado o presente relatório, o qual será impresso em duas vias,              

todas numeradas e rubricadas, uma das quais será enviada ao Órgão solicitante,            
enquanto a outra ficará arquivada neste Laboratório. 

Para fins de auditamento e a fim de comprovar a lisura e obediência aos              
protocolos e regras técnicas relativas à matéria, a metodologia completa dos           

procedimentos executados poderá ser solicitada a qualquer tempo a pedido da           

parte, assim como os servidores poderão ser ouvidos mediante requisição do juízo. 
 

Natal/RN 07/12/2020. 
 

 

 

 

 

7 Analista Ministerial na área de Redes, Segurança e Infraestrutura do MPRN. Formando em Sistema               
de Informação pela FARN e Pós-graduado em redes de computadores pela FARN. 
8 Ocupante do cargo de Analista do MP. Formado em Direito pela Universidade do Estado do Rio                 
Grande do Norte (UERN). Especialista em Ciências Forenses e Perícia Criminal pela Universidade             
Potiguar (UnP).  
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João Ubirajara Lima dos Santos7 Francisco das Chagas de Santana Júnior8 

Matrícula 199.668-1 Matrícula 199.742-4 
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JUSTIÇA ELEITORAL 
 033ª ZONA ELEITORAL DE MOSSORÓ RN 

  
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11527) Nº 0600125-52.2020.6.20.0033 / 033ª ZONA ELEITORAL
DE MOSSORÓ RN 
REPRESENTANTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
REPRESENTADO: ROSALBA CIARLINI ROSADO, JORGE RICARDO DO ROSARIO 
  
  
  

 

DESPACHO
 

R. hoje.
Notifiquem-se os investigados para, no prazo de cinco dias, oferecerem defesa, juntando, na
ocasião, os documentos que entenderem pertinentes e apresentando, desde logo, se for o caso,
rol de testemunhas.
Juntadas as contestações ou certificado o decurso do prazo sem manifestação, retornem os
autos conclusos.
Cumpra-se.
Mossoró-RN, data registrada no sistema
 

Giulliana Silveira de Souza

Juíza da 33ª Zona Eleitoral
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