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MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
PROMOTORIA ELEITORAL DA 33ª ZONA ELEITORAL
EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA 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; art. 14, §9º da Constituição Federal; pelo art. 22 da LC
n. 64/90, vem, à presença de Vossa Excelência, propor
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL PELA PRÁTICA DE ABUSO DO
PODER POLÍTICO
em desfavor de ALLYSON LEANDRO BEZERRA SILVA, brasileiro, casado, deputado estadual,
portador do RG nº 002.814.908 – ITEP/RN, inscrito no CPF sob o nº 095.033.754- 44 e título de
eleitor 0298 0599 1660, com endereço na Rua Julio Gaixeiro, nº 365, Planalto Treze de Maio, CEP
59.633-120, Mossoró-RN e JOÃO FERNANDES DE MELO NETO, brasileiro, solteiro,
comerciante, portador do RG nº 001.883.271 – ITEP/RN, inscrito no CPF sob o nº 032.488.654-31e
título de eleitor 0186 8016 1600, com endereço na Rua Julio Gaixeiro, nº 365, Planalto Treze de
Maio, CEP 59.633-120, Mossoró-RN, candidatos a Prefeito e Vice-Prefeito, respectivamente
1.0) DOS FATOS
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Durante o período da “pre-campanha” eleitoral, o então candidato Allyson Leandro
Bezerra da Silva efetuou diversas postagens patrocinadas, o que ensejou na propositura da
representação eleitoral (processo n. 0600026-82.2020.6.20.0033) visando ao reconhecimento da
propaganda eleitoral extemporânea, com a consequente imposição da multa prevista no
ordenamento jurídico.
No curso da citada representação eleitoral e após autorização judicial, foram
identificados os Ips de algumas das postagens questionadas. Com base nos Ips identificados,
descobriu-se o provedor de conexão (brisanet e TCM- Sistema Oeste de Comunicação) e, após
requisição ministerial, os dados cadastrais do usuário (quanto a Brisanet pelo menos)1, conforme se
infere da imagem abaixo:

Ao consultar na internet o endereço acima citado (Rua Pedro Velho, 275, Santo
Antônio, Mossoró), tem-se que no citado endereço funciona o Gabinete do Deputado Estadual
Allyson Bezerra, segundo se nota da imagem abaixo:

1

O Sistema Oeste de Comunicação solicitou mais dado para identificação do usuário.
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https://www.allysonbezerra.com.br/contato
Diante da constatação acima demonstrada, vislumbrou-se a necessidade de se
aprofundar as investigações, notadamente para saber a extensão da gravidade da conduta já
evidenciada, pois se é certo que utilizar a estrutura estatal para promoção da campanha no período
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pré- eleitoral já é considerada conduta grave, não menos verdadeiro é que tal prática se revela com
gravidade ainda maior se cometida durante o período eleitoral propriamente dito (o que inicia após
o registro de candidatura). Por conta disso, foi ajuizada ação cautelar preparatória de produção de
provas, autuada sob o número 0600105-61.2020.6.20.0033, tendo sido identificados os Ips
referentes às postagens realizadas durante a campanha eleitoral propriamente dita, conforme se
infere do quadro abaixo:
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O IP n. 187.19.164.252 pertence ao usuário Allyson Leandro Bezerra da Silva e está
disponibilizado no endereço onde hoje funciona o seu gabinete em Mossoró (na condição de
deputado estadual), custeado, ao que tudo indica, com recursos públicos, oriundos da denominada
“verba de gabinete”.
Em que pese ter instaurado o pertinente procedimento preparatório eleitoral para
coligir as informações necessárias para lastrear a presente ação, cumpre registrar que não houve
tempo hábil para tanto. Contudo, há alta probabilidade de que se trata de estrutura estatal (pelo
menos quanto ao IP 187.19.164.2520), o que justifica, ante o prazo preclusivo inerente ao processo
eleitoral, o ajuizamento da presente demanda.
Com efeito, ainda que o usuário cadastrado na Brisanet seja o candidato Allyson
Bezerra, cumpre reconhecer que o local físico de onde partiram as publicações é a sede, nesta urbe,
de um dos seus gabinetes da Assembleia Legislativa, havendo, muito provavelmente, o uso da
estrutura do poder público, pois ao que parece parte (ou toda) a estrutura lá existente é custeada com
verba de gabinete.
Com efeito, tome-se como exemplo a prestação de contas do mês de janeiro/2020:
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https://www.allysonbezerra.com.br/site/src/arquivos/lancamentos/prestacao-de-contas-da-verba-deressarcimento-de-janeiro-de-20205e6fcb7a851df.pdf
No site https://portaldooeste.com/deputado-volta-a-reclamar-de-fake-news/, observase o seguinte conteúdo:

Merece ser pontuado ainda que a TCM (outro provedor de conexão que foi utilizado
para postar propaganda eleitoral antecipada) ainda não apresentou os dados cadastrais do usuário,

Assinado eletronicamente por: HERMINIO SOUZA PEREZ JUNIOR - 16/12/2020 15:39:53
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20121615395331300000056931504
Número do documento: 20121615395331300000056931504

Num. 59211023 - Pág. 6

ao passo que não houve tempo hábil para que as demais operadoras de conexão (Tim, Telemar
Norte Leste, Claro S.A e Narcelito) fizessem o mesmo.
Se é certo que parte das postagens realizadas no período da pré-campanha
partiram do local físico de onde está sediada a sede do gabinete do candidato Allyson Bezerra, não
menos verdadeiros é que se torna imprescindível a identificação dos usuários que fizeram as demais
postagens durante toda a pré-campanha eleitoral, bem como as que foram feitas após o ajuizamento
da representação eleitoral e as do período d propaganda eleitoral propriamente dita.
BRISANET (ALTA PROBABILIDADE DE SE TER IP FIXO)
As operadoras de conexão, para viabilizar a conexão do usuário internet, podem
utilizar o internet protocol (IP) fixo ou dinâmico.
O IP fixo é aquele que não se altera. Para toda e qualquer conexão realizada, o
número do IP será o mesmo.
Já o IP dinâmico consiste em a operadora da conexão (tim, telemar, brisanet)
disponibilizar ao usuário de internet um número de IP diferente (daí o porquê de ser dinâmico) a
cada conexão realizada.
No caso em apreço, observa-se que o número IP 187.19.164.252 é o mesmo, não
obstante as postagens a ele referentes tenham sido realizadas em dias e horários distintos, o que leva
a crer que se trata de IP fixo.
Quanto às demais operadoras de conexão, cumpre informar que não foi possível
identificar o usuário de conexão, o que deverá ser feito no decorrer do presente feito, razão pela
qual se ajuíza a presente demanda (cujo prazo fatal é na data de hoje).

DO DIREITO E DA GRAVIDADE DA CONDUTA (ABUSO DO PODER ECONÔMICO E
POLÍTICO DEVIDAMENTE CONFIGURADOS)
Preocupada com a normalidade e a legitimidade das eleições, a Constituição Federal
previu no artigo 14, §9º que:
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
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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 requeria a potencialidade lesiva da conduta do
infrator, atualmente a legislação eleitoral 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”, 10e., editora
DelRey, p. 483:
“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).
A gravidade da conduta é manifesta. Diversos dispositivos constitucionais e legais
foram violados com o objetivo de promover, antecipadamente e/ou com a estrutura estatal, o então
deputado estadual e vencedor da disputa eleitoral para o cargo de prefeito municipal de Mossoró,
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desequilibrando as condições de igualdade e legitimidade que devem permear durante toda a
campanha eleitoral.
Com efeito, observa-se que a parte da campanha eleitoral digital feita pelo primeiro
investigado Allyson Bezerra utilizou a estrutura estatal de seu gabinete de Deputado Estadual,
sediado em Mossoró, na rua Pedro Velho, 275, Santo Antônio, Mossoró, conforme demonstrado
acima.
De fato, colhem-se das postagens feitas (e acima demonstradas) que o primeiro
investigado, desde a pré-campanha eleitoral, usou a estrutura administrativa de seu gabinete,
custeado, ao que parece, com recursos públicos advindos da verba de gabinete, permanecendo essa
conduta grave, censurável e desequilibradora do pleito eleitoral, durante a campanha propriamente
dita.
A situação de desequilíbrio do pleito eleitoral fica ainda mais evidente quando o
primeiro investigado, além de, ao que tudo indica, utilizar a estrutura de seu gabinete estadual,
efetua gastos APENAS COM O PATROCÍNIO DE MENSAGEM2 muito acima do candidato
médio.
Julgando casos semelhantes ao presente, a jurisprudência pátria é uníssona em
afirmar que:
“RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DE PODER- UTILIZAÇÃO
INDEVIDA DE SERVIDOR PÚBLICO. CARGO DE ASSESSOR
DE COMUNICAÇÃO - PROPAGANDA POLÍTICA NA
INTERNET FACEBOOK - PROMESSA DE VANTAGEM EM
TROCA DE VOTO. REGULARIZAÇÃO DE TERRENO. ABUSO
DE PODER. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO DESPROVIMENTO DO RECURSO. Para a configuração do ato
abusivo faz-se necessário que as circunstâncias que o caracterizam
sejam graves o suficiente para comprometer a normalidade e
legitimidade das eleições, nos termos do inciso XVI do art. 22, da
Lei Complementar n.º 64/90 As condutas imputadas aos recorrentes
encerram gravidade suficiente à caracterização de abuso de poder,
na medida em que as postagens no facebook foram realizadas
durante o horário de expediente por um servidor público, ocupante
do cargo de assessor de comunicação da referida municipalidade. O
conjunto probatório formado por provas testemunhais e documentais
revela que os recorrentes, valendo-se dos seus cargos na esfera
administrativa municipal, inclusive com a utilização de servidores
subordinados, ofereceram aos eleitores a regularização dos seus
terrenos, com a evidente finalidade de obter-lhes o voto, restando
caracterizados a captação ilícita de sufrágio associada ao abuso do
poder político. Conhecimento e desprovimento do recurso”.

2

Do montante acima apontado não foi levado em consideração o gasto com a produção da arte e demais gastos
indiretos.
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(TRE-RN - RE: 80277 MAXARANGUAPE - RN, Relator:
CORNELIO ALVES DE AZEVEDO NETO, Data de Julgamento:
10/10/2018, Data de Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico,
Data 15/10/2018, Página 02/03)
“Representação. Mensagem eletrônica com conteúdo eleitoral.
Veiculação. Intranet da Prefeitura. Conduta vedada. Art. 73, I, da Lei
n. 9.504/97. Caracterização. 1. Hipótese em que a Corte Regional
entende caracterizada a conduta a que se refere o art. 73, I, da Lei
das Eleições, por uso de bem público em benefício de candidato,
imputando a responsabilidade ao recorrente. Reexame da matéria
fática. Impossibilidade. 2. Para a configuração das hipóteses
enumeradas no citado art. 73 não se exige a potencialidade da
conduta, mas a mera prática dos atos proibidos. 3. Não obstante, a
conduta apurada pode vir a ser considerada abuso do poder de
autoridade, apurável por meio de investigação judicial prevista no
art. 22 da Lei Complementar n. 64/90, quando então haverá de ser
verificada a potencialidade de os fatos influenciarem o pleito (…)
Recurso especial não conhecido”. (TSE, Ac. n.21.151, de 27/3/2003,
Rel. Min. Fernando Neves).

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 e a convocação de novas
eleições, na forma do art.224, §3º, do Código Eleitoral.
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. 0600105-61.2020.6.20.0033. Na eventualidade de as provas
requeridas na cautelar preparatória (0600105-61.2020.6.20.0033) não serem integralmente
produzidas, fica desde já requerida sua produção.
Requer ainda a oitiva de testemunhas (servidores públicos) cujo rol será juntado
imediatamente após o Presidente da Assembleia Legislativa prestar as informações que lhe foram
solicitadas.
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Mossoró, 16 de dezembro de 2020.
Hermínio Souza Perez Júnior
Promotor Eleitoral
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