
 

REQUERIMENTO Nº        , DE 2020 

 

REQUEIRO, nos termos regimentais, à Colenda Comissão Parlamentar de 

Inquérito das Fake News – eleições de 2018, instaurada nesta Casa sob a presidência do 

Exmo. Sr. Deputado Caio França, que sejam convidados o ex-ministro do Trabalho e Emprego 

e da Previdência Social e ex-prefeito de São Bernardo do Campo, Sr. Luiz Marinho, a 

representante da Agência Lajoy, Sra. Joyce Moreira Falete Mota, e o representante da 

empresa Be Connected, Sr. Rodrigo Queles Teixeira Cardoso, a fim de comparecerem perante 

esta CPI para prestação das informações de que dispõem. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Com a finalidade de contribuir com os trabalhos desta CPI, o Exmo. Deputado 

Douglas Garcia apresentou cinco requerimentos, solicitando que fossem convidados indivíduos 

para serem ouvidos acerca de fatos relacionados às eleições de 2018. 

Entretanto, na última reunião da Comissão, ficou deliberado que Parlamentares 

que não são membros efetivos da CPI não poderiam apresentar requerimentos, decisão à qual 

a presente subscritora se manifestou de forma contrária. 

Dessa forma, esta Parlamentar analisou os requerimentos apresentados pelo 

nobre colega e julgou pertinente solicitar a oitiva dos indivíduos citados. Destaca-se que não 

incluiu no presente pedido a oitiva da Sra. Katia Cristina Silva dos Passos, em consonância à 

sua posição de não convocar atuais assessores, mas apenas Parlamentares eventualmente 

envolvidos em fatos de interesse desta Comissão. 

Nesse sentido, segundo divulgado pela imprensa, no ano de 2018, empresas de 

marketing digital foram contratadas por candidatos do Partido dos Trabalhadores para 

propagação de tuítes favoráveis a suas candidaturas, fato que ficou conhecido como 

“Mensalinho do Twitter”
1
. 

Dentre os beneficiados, consta o nome do Sr. Luiz Marinho, então candidato ao 

Governo de São Paulo. 

Conforme publicado em matérias jornalísticas, representantes das próprias 

empresas afirmaram que a prática teve início com o então Deputado Federal Miguel Corrêa 

(PT), que intermediou a contratação das empresas através de uma espécie de “jogo” feito no 

aplicativo Follow. Segundo consta, influenciadores digitais acessavam o aplicativo e ganhavam 

pontos com base na quantidade de disparos de conteúdo positivo sobre os candidatos nas 

redes sociais. Esses pontos, então, eram convertidos em pagamentos em dinheiro
2
. 

                                                           
1
 Disponível em: https://noticias.r7.com/eleicoes-2018/petistas-ja-foram-denunciados-no-mensalinho-do-

twitter-18102018. 

2
 Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/08/agencia-e-acusada-de-contratar-perfis-

para-propaganda-irregular-pro-pt-no-twitter.shtml. 
https://noticias.uol.com.br/politica/eleicoes/2018/noticias/deutschewelle/2018/08/29/como-funcionava-o-
mensalinho-do-twitter.htm. 
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A prática é proibida tanto pela legislação eleitoral, quanto pelos termos de uso do 

Twitter, principal plataforma utilizada pelos influenciadores que participavam do jogo. 

Uma das empresas envolvidas trata-se da Agência Lajoy, cuja representante, Sra. 

Joyce Moreira Falete Mota, afirmou ter sido contratada pela empresa Be Connected, de 

propriedade do Sr. Rodrigo Queles Teixeira Cardoso, que, à época dos fatos, ocupava o cargo 

de secretário parlamentar do Deputado Miguel Corrêa. 

Tais fatos são objeto de investigação pela CPMI das Fake News, instaurada no 

Congresso Nacional. 

Entretanto, considerando que o caso pode ter tido implicações também às 

eleições estaduais de São Paulo, visto ter envolvido candidato ao Governo deste Estado, 

requer-se o recebimento do presente requerimento pelo nobre Presidente desta Comissão 

Parlamentar de Inquérito, a fim de que os Senhores Luiz Marinho, Joyce Moreira Falete Mota e 

Rodrigo Queles Teixeira Cardoso compareçam perante esta CPI para a prestação das 

informações de têm conhecimento. Informam-se, desde logo, os endereços e contatos 

respectivos: 

1) Sr. Luiz Marinho:  

Endereço: Rua Abolição, nº 297, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01319-010.  

E-mail: luiz.marinho@saobernardo.sp.gov.br. 

Telefone: (11) 4348-1000 / (11) 2103-1313 

 

2) Sra. Joyce Moreira Falete Mota:  

E-mail: joyce@agencialajoy.com. 

Telefone: (31) 99195-9957 

 

3) Sr. Rodrigo Queles Teixeira Cardoso: 

Endereço: Rua dos Guajajaras, nº 1470, sala 1804, Barro Preto, Belo 

Horizonte/MG, CEP 30180-099. 

E-mail: jurídico@golz.com.br. 

Telefone: (31) 99188-9999 

 

 

Sala das Sessões, em 

 

Janaina Paschoal 
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