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1.

Sumário-Executivo

1.1. A atuação de robôs e a geração de perfis automatizados no debate político são riscos
conhecidos ao processo democrático desde pelo menos 2014, conforme estudo da FGV
DAPP de agosto de 20171 que demonstrou a presença de “robôs” atuando em favor dos
principais campos políticos no Twitter durante a eleições naquele ano.
1.2. Em 2018, no entanto, a questão é ainda mais relevante, e agora agravada pelo
fenômeno das fake news: os bots já estão presentes no debate político, como consta em
estudo da FGV DAPP no prelo com foco nos principais presidenciáveis.
1.3. O presente estudo (inédito) identifica, agora, uma botnet (rede de robôs), tendo o
processo político de 2014 como referência, de 699 perfis automatizados (uma “sub-rede”
do total de robôs identificados pela FGV DAPP no período) que compartilharam conteúdos
das campanhas de Aécio Neves (PSDB) e de Marina Silva (ex-PSB) em 2014.
1.4. Na mesma base de dados das eleições de 2014, foram avaliadas também as contas
automatizadas da campanha da ex-presidente Dilma Rousseff (PT). A análise identificou
uma botnet com total de 430 contas automatizadas (outra “sub-rede”) que compartilharam
o link do site Muda Mais e 79 contas que compartilharam o l ink de Dilma.
1.5. A análise revela, em síntese, vínculos entre (1) empresas que prestaram serviços às
candidaturas de Aécio, Marina e Dilma e as respectivas campanhas, e (2) sites de
campanha cujos conteúdos foram compartilhados por redes de robôs (botnets), nas
campanhas de Aécio Neves (Caso 1), Marina Silva (Caso 2) e Dilma Rousseff (Caso 3).
1.6. O estudo, porém, não visa identificar a contratação da prestação de serviços para o
uso de perfis automatizados pelas campanhas ou candidatos analisados, uma vez que
possui interesse apenas acadêmico e metodológico, no que diz respeito às implicações de
interferências de robôs e perfis automatizados no debate público nas redes sociais.
1

Robôs, Redes Sociais e Política (Ruediger, 2017). Acesso em 13/03/2018.
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1.7. Em referência ao Caso 1 - Campanha Aécio Neves, a partir do site do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE), foi possível identificar pagamentos no valor de R$ 168 mil em
três parcelas à Storm Security para prestação de serviços de tecnologia, configurando
vínculo entre a prestadora e o site cujos conteúdos foram compartilhados por robôs.
1.8. No Caso 3 - Campanha Dilma Rousseff, esse vínculo é comprovado por uma decisão
do TSE deferindo liminar, pedida por Marina Silva e sua coligação, que sustenta que a
empresa Digital Polis, detentora do registro do site www.dilma.com.br, era o braço de
internet da P
 olis Propaganda, “empresa em cujo nome está o www.mudamais.com".
1.9. A análise dos padrões de imagens, textos e locações que constam nos robôs do Caso
1 - Campanha Aécio Neves remete ainda para serviços potencialmente adquiridos e/ou
produzidos no exterior, sobretudo na Rússia. Com o financiamento público previsto para
2018, o uso de robôs para disseminar fake news pode interferir no processo democrático.
1.10. Os resultados confirmam, portanto, os riscos de interferências nas eleições
brasileiras por meio do uso, em todos os principais campos políticos, de perfis
automatizados (robôs) e conteúdos manipulatórios nas redes sociais nas eleições de
2018 e no financiamento de campanha, agora com recursos públicos.
1.11. Robôs podem apresentar aspectos negativos e positivos: podem ser poluidores de
conteúdo e promotores maliciosos; mas também podem ser legítimos, publicando notícias
e atualizando feeds, realizando transações, atendimento, entre outros serviços. No
presente estudo, o foco recai sobre os primeiros, com o objetivo principal de gerar
reflexões acerca das interferências n o processo eleitoral e da defesa da democracia.
1.12. Por fim, os resultados apresentados neste documento foram obtidos a partir de uma
sequência de processos metodológicos, analíticos e investigativos. O fato de que as
informações obtidas sejam de fontes públicas e de livre acesso implica que o estudo
pode ser replicada para fins de verificação da metodologia utilizada pela FGV DAPP.
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2. Introdução
As interferências por perfis automatizados no processo político são um risco à lisura do
debate público e, consequentemente, do processo político-eleitoral desde pelo menos
2014, conforme o estudo “Robôs, Redes Sociais e Política no Brasil”, publicado pela FGV
DAPP em agosto de 2017, que demonstrou a presença de “robôs” atuando em favor dos
principais campos políticos no Twitter. Na ocasião, as interações motivadas pelos
“robôs” chegaram a até 20% em momentos-chave como o debate da Globo no segundo
turno, que opôs a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) e o senador Aécio Neves (PSDB).
O mapa de interações (grafo) abaixo revela a presença dos perfis automatizados naquele
momento, evidenciando o seu efeito ao inflar posicionamentos mais radicais e
potencialmente influenciar o debate público em torno dos assuntos da agenda pública.

Mapa de Interações do Debate da Rede Globo à Presidência em 2014

Fonte: Twitter | E laboração: FGV DAPP.
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Em 2014, ainda não havia regulamentação a respeito de campanha eleitoral na internet.
Para 2018, a legislação já prevê a possibilidade, o que pode abrir brechas para a
utilização de robôs com recursos públicos, potencialmente comprometendo a lisura do
debate público e, consequentemente, do processo político-eleitoral.
Em 2018, portanto, a possibilidade de interferência é ainda maior - agravada pelo
fenômeno das fake news, que encontram nos “robôs” meios de extrema velocidade de
difusão. Os bots já estão presentes, como revelado a seguir, no debate dos principais
presidenciáveis das eleições deste ano. A partir de uma base de dados coletados entre
novembro e dezembro de 2017 (com mais de 730 mil tuítes), foi possível observar como
perfis automatizados já engajam de maneira significativa o debate nos principais campos.
Mapa de Interações sobre Atores Políticos - 18/nov a 17/dez de 2017

Fonte: Twitter | E laboração: FGV DAPP.
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Agora, novos desdobramentos da análise da FGV DAPP, com dados das eleições de 2014,
mostram o uso de perfis falsos para compartilhamento de conteúdos das campanhas de
Aécio Neves (PSDB), Dilma Rousseff (PT) e M
 arina Silva (ex-PSB).
A análise identificou uma botnet (rede de robôs) de 699 perfis que compartilharam
conteúdos das campanhas de Aécio Neves e Marina Silva. Das 699 contas analisadas, 508
foram criadas em 2 dias (2 e 3 de agosto de 2013) e publicaram seu último tuíte entre 5 de
outubro e 2 de novembro de 2014. Nesse tempo, as contas geraram 773.703 publicações,
média de 419 publicações por usuário, e algumas das contas estão ainda ativas.
A análise do conteúdo compartilhado por esses perfis revelou que, entre os links mais
frequentes, estão websites associados à campanha de Aécio e à empresa Storm Security,
prestadora de serviços tecnológicos. A partir do site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE),
foi possível verificar pagamentos da campanha de Aécio no valor de R$ 168 mil em três
parcelas à Storm Security. E uma investigação dos “robôs” que difundiram conteúdos
desses domínios revelou ainda um padrão de uso de imagens que os associam ao Leste
Europeu, como personagens de filmes, locações e inscrições em russo. A figura 1, na
página 9, ilustra a atuação de robôs suspeitos relacionados a Aécio Neves.
No caso de Dilma, foram avaliadas as 16.877 contas à procura dos links
“mudamais.com.br” e “dilma.com.br”. No total, 430 robôs compartilharam o link do Muda
Mais e 79 compartilharam o link de Dilma. Uma decisão do TSE, em que o ministro deferiu
liminar que apontava a empresa Digital Polis - detentora do registro do site dilma.com.br como o braço de internet da Polis Propaganda: “empresa em cujo nome está o
mudamais.com", confirma a ligação entre o domínio e a campanha. A figura 2, na página
10, ilustra a atuação de robôs suspeitos relacionados a Dilma Rousseff.
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Figura 1 - Fluxograma da atuação de robôs suspeitos relacionados a Aécio Neves

Elaboração: F GV DAPP

Nota: A análise não identifica a compra de robôs pela campanha de Aécio Neves, mas revela a
difusão, pelos robôs, de conteúdos de uma empresa prestadora ligada à sua campanha.

FGV DAPP

9

Figura 2 - Fluxograma da atuação de robôs suspeitos relacionados a Dilma Rousseff

Elaboração: FGV DAPP.

Nota: A análise não identifica a compra de robôs pela campanha de Dilma Rousseff, mas revela a
difusão, pelos robôs, de conteúdos de uma empresa prestadora ligada à sua campanha.
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3. Identificação de robôs e seus responsáveis
A investigação da presença de robôs teve início a partir de uma base de dados com tuítes
relacionados aos nomes dos candidatos à Presidência do Brasil em 2014.
Utilizando-se a metodologia de correlação de mensagens idênticas - que identifica perfis
que publicam rigorosamente o mesmo conteúdo, na mesma data e hora, indicando ação
automatizada -, foi identificada uma rede (botnet) de 699 contas com tendência
pró-Senador Aécio Neves, então candidato à Presidência pelo PSDB.

Fonte: Twitter | E laboração: FGV DAPP
Nota: Data da última postagem - 1º de novembro de 2014; vale ressaltar o número similar de
tweets e seguidores.

É importante notar que, em uma pesquisa a partir de fontes abertas na web, foram
2 3

encontradas páginas não oficiais que reportavam à época a ação desses robôs , .

2

https://luizmuller.com/2014/10/08/e-os-robos-de-aecio-continuam-nas-redes-saiba-quem-sao-os-406-perfis-fakes-da-ve
z/. Acesso em 13/03/2018.
3
https://www.conversaafiada.com.br/politica/2014/11/06/aecio-robo-e-jogo-sujo-699-perfis-falsos-que-feio. Acesso em
13/03/2018.
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O comportamento automatizado das contas, junto como a data de sua criação e a data da
última postagem, dão a entender que as contas foram criadas com um propósito
específico. É suspeito que a lgumas se tornassem inativas uma vez encerrado o pleito.
Uma vez identificada a rede, foram obtidos os 200 últimos tuítes publicados pelos 699
perfis e analisados os 3
 0 mil links relacionados a esses mesmos tuítes.

CASO 1 - CAMPANHA AÉCIO NEVES
Os resultados da análise são os seguintes:
● Entre os dias 9 e 10 de outubro 2014, foi compartilhado 73 vezes o link
http://cabradobem.aecioneves.com.br/ com o texto:
RT @AecioNeves: #CabraDoBem Participe! (ver Anexo I, p. 38)
● No dia 12 de outubro de 2014, foi compartilhado 76 vezes o link
http://bit.ly/1qHT9oL que em sua verão estendida é http://psdb-mg.org.br com o
texto:
RT @psdbmg: Mobilização reúne 10 mil pessoas em apoio a @AecioNeves, em Belo
Horizonte. (ver Anexo II)
● Em 14 de outubro de 2014, foi compartilhado 93 vezes o link http://bit.ly/1szcSfB
(http://campanha2014.aecioneves.com.br em sua versão estendida) com o texto:
RT @AecioNeves: Carta compromisso com as instituições públicas de ensino
superior. ( ver Anexo III)
● Em 21 de outubro de 2014, foi compartilhado 13 vezes o link
http://avatar.aecioneves.com.br/ com o texto:
RT @AecioNeves: Participe dessa caminhada criando seu avatar personalizado para
o Facebook e Twitter.  (ver Anexo IV)
● Entre os dias 22 e 24 de outubro 2014, foi compartilhado 128 vezes o link
http://aovivo.aecioneves.com.br com o texto:
RT @AecioNeves: Daqui a pouco, acompanhe ao vivo o #GrandeEncontro45 com
Aécio a partir das 18h30; e
RT @AecioNeves: Assista a transmissão do debate da Globo, em LIBRAS, às 22h10
(horário de Brasília). (ver Anexo V)
Os

links

http://cabradobem.aecioneves.com.br/,

http://avatar.aecioneves.com.br/,

http://aovivo.aecioneves.com.br estão fora do ar, porém, como mostrado no Anexos I, IV,
V, todas as urls têm o mesmo domínio: aecioneves.com.br, com a data de expiração
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marcada para 06/09/2018. Até tal data, os administradores do site podem reativar os links
citados acima, ou utilizá-los para páginas diferentes das citadas acima.
Uma vez identificados os links em domínio brasileiro, foi verificado o titular dos mesmos
através do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC Brasil (www.nic.br),
obtendo-se os resultados que constam nos Anexos (a partir da p. 37).
Também por intermédio do NIC Brasil, foi possível confirmar que o dono do domínio é o
Partido da Social Democracia Brasileira – MG, CNPJ 24.059.610/0001-29.
4

Segundo o s ite da empresa :
“A Storm Security é uma prestadora de serviços e integradora de soluções completas
em tecnologia, desde o desenvolvimento e manutenção de sistemas de alta
performance até a criação de aplicativos web e mobile”.
A empresa tem escritório em NY -- na Avenida Madison 136, 5 andar, Nova York, NY,
10016, Telefone: +1 (646) 722 3838; e no Rio -- R. José de Figueiredo, 320 - Bl. 4, Sl. 104 e
105, Un. 29 e 30 Condomínio Office House, Barra da Tijuca, RJ - CEP: 22793-170.
De acordo com o NIC Brasil, o dono do domínio da Storm Sec é ELEICAO 2014 AÉCIO
NEVES DA CUNHA PRESIDENTE, CNPJ 03.801.483/0001-11 (ver Anexo VI).
5

Na sequência, foram avaliadas as despesas do PSDB no site do TSE , quando foram
encontrados dois pagamentos de R$ 56.000,00 feitos à empresa STORM DEVELOPMENT
LTDA, CNPJ 03.801.483/0001-11 (ver Anexo VII), nos extratos bancários de prestação de
contas nos dias 03/10/2014 – documento número 1246068 - e 17/10/2014 – documento
número 1584257 (ver Anexo VIII) e como exemplificação o comprovante de transação
bancária (ver Anexo VIX) e uma Nota Fiscal 00000421 que data do dia 14/10/2014 (ver
Anexo X). É importante ressaltar que se trata do MESMO CNPJ relacionado à Storm Sec.

4

h ttp://www.stormsec.com.br/. A
 cesso em 13/03/2018.
http://www.tse.jus.br/eleitor-e-eleicoes/eleicoes/eleicoes-anteriores/eleicoes-2014/prestacao-de-conta
s-eleicoes-2014/coligacao-muda-brasil-aecio. Acesso em 13/03/2018.
5
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Na prestação de contas do TSE consta também recibo eleitoral - via doador (ver Anexo XI)
- no qual podemos identificar a doação de R$ 56.000,00. A doação foi efetuada por
ELEIÇÃO 2014 COMITE FINANCEIRO DF NACIONAL PARA PRESIDENTE DA REPUBLICA
PSDB (CNPJ 0220558161/0001-02). O recibo tem como doador originário o Itaú Unibanco
S.A. (CNPJ 60701190000104) e é referente a pagamento da Nota Fiscal 395 (ver Anexo
XI) da STORM DEVELOPMENT LTDA conforme comprovante de transação (Anexo XIII).

CASO 2 - CAMPANHA MARINA SILVA
Além dos links relacionados à campanha do Senador Aécio Neves, também foram
encontrados nesta rede de robôs l inks relacionados à campanha de Marina Silva:
● Entre os dias 4 e 13 de outubro de 2014 foi compartilhado 401 vezes o link:
http://marinasilva.org.br com vários textos tais como:
RT @silva_marina: Meu posicionamento para o segundo turno
RT @silva_marina: Não vamos desistir do Brasil. Conheça as 40 razões para votar
#Marina40 neste domingo
RT @silva_marina: Faltam 2 dias p/ vc votar 40. Conheça as 40 razões para votar 40
no domingo #BrasilMarina40
RT @silva_marina: Conheça as 40 razões para votar 40 neste domingo
#BrasilMarina40
RT @silva_marina: Ainda em dúvida quanto ao seu voto? Vejas 40 razões para votar
40 no domingo #BrasilMarina40
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Fonte: Twitter | Elaboração: FGV DAPP

O dono do domínio, segundo o NIC Brasil, é a Rede Sustentabilidade, CNPJ
17.981.188/0001-07,

que

tem

como

contato

o

Instituto

Marina

Silva,

institutomarinasilva@gmail.com (ver Anexo XIV, na p. 53).

CASO 3 - CAMPANHA DILMA ROUSSEFF
Foram avaliadas as bases de dados identificadas no Volume 1 “Robôs, Redes Sociais e
Política no Brasil”, mais especificamente as bases do Debate Globo 1º e 2º turno,
Pró-Impeachment e Greve Geral.
Através do método que avalia contas que publicaram mais de uma mensagem em menos
de um segundo e mais de uma vez, foram identificadas 16.877 contas automatizadas nas
quatro bases de dados mencionadas.
Paralelamente, foi identificado um texto publicado no site do TSE informando que a
coligação Com a Força do Povo, de Dilma, e a empresa Polis Propaganda e Marketing
Ltda foram multadas em R$ 30 mil, por utilização de site na internet de forma ilegal para
FGV DAPP
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fins de propaganda eleitoral, durante as eleições de 2014.6 A publicação ressalta que na
representação, a coligação Unidos pelo Brasil e Marina Silva alegavam que Dilma
Rousseff, sua coligação e a empresa foram responsáveis pela veiculação irregular de
propaganda na internet por meio de site ilegal e não registrado, intitulado Muda Mais
(mudamais.com.br).
O TSE7 publicou a decisão do ministro Herman Benjamin, deferindo a liminar pedida por
Marina Silva e a coligação Unidos pelo Brasil. Eles sustentam que a empresa Digital Polis,
detentora do registro do site dilma.com.br, é o braço de internet da Polis Propaganda,
“empresa em cujo nome está o mudamais.com", e ainda, que os dois endereços
eletrônicos “são mantidos e alimentados pela mesma equipe com o mesmo grau de
sofisticação e com conteúdos exclusivos e semelhantes entre si".
8

Nas despesas do PT, informadas no TSE , foram encontrados: um pagamento de R$
1.200.000,00, segundo a Nota Fiscal N°4 emitida no dia 29/10/2013 (ver Anexo XV, na p.
54); dois pagamentos de R$ 450.000,00 segundo as Notas Fiscais N° 20134 (ver Anexo
XVI) e N° 00000165 no dia 2507/2013 (ver Anexo XVII); um pagamento de R$ 300.000,00
segundo a Nota Fiscal N°000015 do dia 29/05/2014 (ver Anexo XVIII) e, um pagamento
de R$ 700.000,00 segundo a Nota Fiscal N°000016 do dia 29/05/2014 (ver Anexo XIX),
feitos à empresa P
 OLIS PROPAGANDA E MARKETING LTDA, CNPJ 05.018.135/0001.06.
Na análise das 16.877 contas em busca dos links “mudamais.com.br” e “dilma.com.br”,
430 contas automatizadas compartilharam o link mudamais.com e 79 contas
compartilharam o link dilma.com.br. O número de links únicos do domínio mudamais é de
325 e o de Dilma 36. O total de tuítes/retuítes nas bases de 2014 contendo links de
mudamais.com é de 4.570 e tuítes/retuítes contendo links dilma.com.br é de 1
 25.

6

http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2015/Abril/plenario-multa-em-r-30-mil-coligacao-com-a-forca-d
o-povo-e-empresa-de-propaganda-por-pratica-irregular-nas-eleicoes. Acesso em 13/03/2018.
7
http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2014/Setembro/tse-determina-retirada-imediata-do-ar-de-site-i
legal-com-propaganda-de-dilma-rousseff. Acesso em 13/03/2018.
8
http://www.tse.jus.br/eleitor-e-eleicoes/eleicoes/eleicoes-anteriores/eleicoes-2014/prestacao-de-contas-el
eicoes-2014/coligacao-com-a-forca-do-povo-dilma. Acesso em 13/03/2018.
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Fonte: Twitter | Elaboração: FGV DAPP

Nota: Os perfis ainda são ativos e apresentam comportamentos diferentes em relação a 2014. Por
isso, em vez de a imagem ressaltar a timeline s incronizada, os tuítes foram apresentados para
mostrar que as três mensagens idênticas foram publicadas a partir de uma mensagem original.
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4. Identificação de indícios de influência externa
No Caso 1 - Campanha Aécio Neves, além do conteúdo postado nos tuítes, foram
avaliadas posteriormente 404 fotos de perfil dos 699 usuários que formavam a botnet
analisada. Foi possível identificar então características bem suspeitas, sugerindo pouca
similaridade com fotos de perfis brasileiros. Abaixo, são listadas fotos de perfil
consideradas suspeitas. As fotos têm uma conexão significativa com referências
políticas, artísticas e históricas da cultura russa.

“We have to fight disinformation within the
norms of our government,” said Fried, ...
fellow in the Atlantic Council’s Future
Europe Initiative and Eurasia Center. Though
the United States and its European allies
must take important steps to counter Russian
actors meddling in future elections, ..., “we
don’t have to become them in order to fight
them.”(FRIED, 2018)9

9

Importante debate a respeito da influência Russa nas eleições na Europa podem ser ilustrado pelo evento
do Atlantic Council:
http://www.atlanticcouncil.org/events/upcoming-events/detail/russian-political-influence-in-europe, acesso
em 13/03/2018., ou em publicações recentes:
http://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/here-s-how-the-united-states-and-europe-should-counte
r-disinformation, acesso em 13/03/2018.
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A foto do perfil @xotiraxafyv é em realidade de um filme russo de nome “As aventuras dos
italianos na Rússia”.
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O monumento que se mostra na foto do perfil @bejefydykyt fica localizado na cidade de
Pskov Krom, na Rússia.
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O perfil @vuniqolycib tem como cenário de fundo a Praça Vermelha, em Moscou.
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Dois usuários, @bemyjowudus e @vefuqafahap, apresentam a mesma foto de perfil com
inscrições em russo.
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No usuário @cicukebuvura, o cartaz do filme ao fundo da imagem apresenta inscrição em
russo.

O mesmo, i nscrição em russo, ocorre com o usuário @webacetogom:
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O usuário @vomydozucisy tem como foto de perfil um desenho de Antoine de
Saint-Exupéry que, segundo o Google, foi tirado da W
 ikipedia russa.

FGV DAPP

25

O usuário @volevaqimef tem como foto do perfil um c arro com uma p laca da Rússia.
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Pelo menos dois perfis apresentam o mesmo meme do personagem Borat: @lytocyzifem
e @kuvurohadati. O meme fala, em russo, “улыбайся пупсик что злой сидишь”, o que
significa “smile that you are sitting angry”.

FGV DAPP

27

Segundo Google Reverse Images, as fotos dos usuários @kisirebeleg, @lemovohepop e
@quhikutynolu figuram em w
 ebsites russos.
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Os perfis @jykupizewyzi e @paweteziwuj apresentam f otos de meme de gatos em russo.
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O usuário @lixyxydofaty apresenta como foto de perfil Daniil Kharms, artista vanguardista
russo.
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5. Recomendações de Políticas Públicas
As interferências no debate público motivadas pela ação concertada de redes de robôs
nas eleições de 2014, conforme demonstrado neste documento, comprovam os riscos
relacionados de manipulação por meio das redes sociais. Mas geram, sobretudo, um
alerta a respeito das ameaças reais que pesam sobre o processo político-eleitoral
brasileiro de 2018, quando serão definidas opções estratégicas para o país.
Portanto, uma ação do poder público voltado (1) à promoção da democracia e do
interesse nacional e (2) à defesa de um ambiente digital saudável ao debate republicano
das questões estratégicas ao país, deve estar centrada em três eixos principais:
1. Evitar o mau uso do recurso público: Medidas que visem a transparência radical
do emprego do recurso público nas campanhas eleitorais, por meio da prestação
de contas permanente ao TSE e à sociedade civil, sobretudo no que diz respeito à
prestação de serviços no ambiente digital (promoção de conteúdo);
2. Combater assimetrias criadas artificialmente: Criar uma plataforma de registro e
denúncia de perfis automatizados (“robôs”) e tecnologias de caráter cívico para
auditoria e controle do poder público e da sociedade, disponibilizando dados e
informações que garantam a lisura das ações de campanha no ambiente digital;
3. Identificar interferências ilegítimas: Capacitar tecnicamente o poder público com
os meios para identificação de práticas danosas ao processo democráticos - tais
como robôs e interferências externas -, garantindo ao Estado brasileiro tempo de
ação no sentido de coibir iniciativas maliciosas ao processo democrático.

Recomenda-se, em suma, o estrito acompanhamento da política nas redes durante e
após as eleições de 2018, com ampla participação da sociedade civil e instituições do
Estado. Essa preocupação é decorrente (1) da emergência das redes como fenômeno
fundamental na sociedade contemporânea, (2) do envolvimento inédito de recursos
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públicos para impulsionamento político e (3) da distorção do debate por meio devido de
bots maliciosos e fake news. É necessário que o país se proteja e atente a campanhas
não republicanas ou interferências externas indevidas. Essa preocupação não deve
observar apenas o pleito de 2018, mas também a demarcação de pautas e a
representação política dali derivados, de forma a que ameaças ao sistema democrático e
de valores universalmente aceitos e plurais não sejam ameaçados por interferências que
firam o interesse estratégico nacional, as liberdades democráticas ou própria estrutura
do Estado brasileiro em sua conformidade à regra da lei e a proteção de nossas riquezas,
liberdades e integração com valores do mundo democrático.
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6. ANEXOS
6.1. CASO 1 - CAMPANHA AÉCIO NEVES

p.38

6.2. CASO 2 - CAMPANHA MARINA SILVA

6.3. CASO 3 - CAMPANHA DILMA ROUSSEFF
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6.1. CASO 1 - CAMPANHA AÉCIO NEVES
ANEXO I
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ANEXO II
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ANEXO III
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ANEXO IV
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ANEXO V
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ANEXO VI
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ANEXO VII
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ANEXO VIII

Fonte:
http://www.tse.jus.br/internet/prestacao_contas/TSE-prestacao-contas-psdb-984-87-anex
o-15.PDF
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Fonte:
http://www.tse.jus.br/internet/prestacao_contas/TSE-prestacao-contas-psdb-984-87-anex
o-15.PDF
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ANEXO IX

Fonte:
http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/tse-anexo-25-prestacao-de-contas-candidato-a
ecio-neves
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ANEXO X

Fonte:
http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/tse-anexo-25-prestacao-de-contas-candidato-a
ecio-neves
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ANEXO XI

Fonte:
http://cdn.tse.jus.br/contas_partidarias/PSDB_Partido_Comite_Financeiro_2014/ANEXO_0
7_DESPESAS_COMITE_FINANCEIRO_4.PDF
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ANEXO XII

Fonte:
http://cdn.tse.jus.br/contas_partidarias/PSDB_Partido_Comite_Financeiro_2014/ANEXO_0
7_DESPESAS_COMITE_FINANCEIRO_4.PDF
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ANEXO XIII

Fonte:
http://cdn.tse.jus.br/contas_partidarias/PSDB_Partido_Comite_Financeiro_2014/ANEXO_0
7_DESPESAS_COMITE_FINANCEIRO_4.PDF
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6.2 - CASO 2 - CAMPANHA MARINA SILVA
ANEXO XIV
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6.3. CASO 3 - CAMPANHA DILMA ROUSSEFF
ANEXO XV

http://www.tse.jus.br/internet/prestacao_contas/partidos/2013/PT/prestacao-contas-281
-59/TSE-prestacao-contas-281-59-anexo-52.pdf
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ANEXO XVI

http://www.tse.jus.br/internet/prestacao_contas/partidos/2013/PT/prestacao-contas-281
-59/TSE-prestacao-contas-281-59-anexo-52.pdf
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ANEXO XVII

http://www.tse.jus.br/internet/prestacao_contas/partidos/2013/PT/prestacao-contas-281
-59/TSE-prestacao-contas-281-59-anexo-52.pdf
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ANEXO XVIII

http://www.tse.jus.br/internet/prestacao_contas/partidos/2014/PT/prestacao-contas-258
-79/TSE-prestacao-contas-258-79-anexo-52.pdf
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ANEXO XIX

http://www.tse.jus.br/internet/prestacao_contas/partidos/2014/PT/prestacao-contas-258
-79/TSE-prestacao-contas-258-79-anexo-52.pdf
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