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Eleições 2010. Propaganda Eleitoral. Twitter. Direito de 
resposta. Sítios de mensagens instantâneas e assemelhados. 
Possibilidade jurídica. 
1. O Twitter se insere no conceito de "sítios de mensagens 
instantâneas e assemelhados", previsto no art. 57-B da Lei 
9.504/97, e é alcançado pela referência a "qualquer veículo de 
comunicação social" contida no art. 58 da Lei das Eleições. 
2. O direito de resposta em razão de mensagem postada no 
Twitter é cabível. Relevância de o detentor da página ser 
coordenador de comunicação de campanha eleitoral. 
3. Deferido o direito de resposta, o próprio usuário, exercendo 
o controle de conteúdo que detém sobre a sua página no 
Twitter, deve postar o texto da resposta. 
4. Direito de resposta concedido. 

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por 

unanimidade, em afastar a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido e 

acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da segunda e terceira 

representadas e, no mérito, julgar procedente a representação quanto ao
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primeiro representado, para deferir o direito de resposta, nos termos das notas 

de julgamento.

Brasília, 2,g'clê outubro de 2010. 

7-
ISTRO HENRIQUE NEVES - RELATOR
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RELATÓRIO 

O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES: Senhor 
Presidente, a Coligação O Brasil Pode Mais e José Serra ajuizaram 

representação requerendo a concessão de direito de resposta contra Rui 

Falcão, Coligação Para o Brasil Seguir Mudando e Dilma Rousseff, em razão 

de mensagens postadas pelo primeiro representado em sua página no Twitter. 

As mensagens, que foram postadas de forma consecutiva, no 
dia 19 de outubro, têm o seguinte teor: 

"Cuidado com os telefonemas da turma do Serra. No meio das 
ligações, pode ter gente capturando seu nome para usar 
criminosamente... 

podem clonar seu número, pode ser ligação de dentro dos 
presídios, trote, ameaça de sequestro e assim por diante. 
Identifiquem quem liga!" 

Os representantes afirmam que na primeira mensagem foram 
utilizados 130 caracteres e, na segunda, 139. Dizem também que "a 

mensagem, altamente ofensiva, foi imediatamente remetida aos 2.113 (dois 

mil, cento e treze) seguidores do representado no Twitter, sendo certo que 

cada um desses seguidores tem a possibilidade de retransmitir a mensagem a 

seus próprios seguidores, com o uso da ferramenta denominada Retweet, 

ampliando, e muito, a disseminação da mensagem". 

A inicial destaca notícia de ser o primeiro representado 

coordenador da área de comunicação da campanha da terceira representada. 

Em seguida, aponta a regra do art. 58, § 30, IV, da Lei n° 9.504/97 como 

fundamento para a concessão do direito de resposta, o qual requer lhe seja 

deferido: "por meio de duas mensagens, uma com 130 caracteres e outra com 

139 caracteres, a serem postadas pelo próprio representado em seu perfil no 

Twittcr, devendo ficar disponível pelo tempo mínimo de 44 horas no perfil do 

representado", no endereço eletrônico que indica. 

Notificados, os representados apresentaram defesa. 	
o
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Rui Goethe da Costa Falcão afirmou que "em nenhum 

momento [..] atribuiu ao candidato José Serra qualquer tipo de crime com a 

posta gem do texto combatido. O que existiu foi a mais pura prática da 

liberdade de expressão, adstrita aos limites legais, com a demonstração de 

irresignação às práticas espúrias da coligação do candidato Serra. Vez que 

com tal representação defendendo o conteúdo das mensagens, acabam por 

assumir como sendo suas as mensagens de telemarketing dirigidas aos 

eleitores Brasil afora". 

O terceiro representado narrou a existência de ligações de 
telemarketing não identificáveis, sendo que aqueles que se utilizam "desse tipo 

de expediente sorrateiro são aqueles que estão encarcerados em presídios". E, 

em seguida, disse: "como não se tinha certeza absoluta, saneada agora com 

essa representação, de que efetivamente eram os representantes os 

responsáveis pelas ligações, o representado alertou os seus seguidores, 

pessoas específicas que estão cadastradas na sua página de relacionamento 

pessoal sobre o fato de que podem capturar e utilizar criminosamente o seu 

número".

Também alegou que "não se disse em nenhum momento que o 

candidato Serra e sua campanha iriam capturar o número criminosamente, 

mas que alguma pessoa mal intencionada, que não é o candidato Serra, 

poderia interceptar esse tipo de ligação estranha e clonar o seu número". 

Ao final, o terceiro representado arguiu que a petição inicial 
deveria ser considerada "inepta porquanto há pedido juridicamente impossível, 

qual seja 'concessão de direito de resposta por meio de duas mensagens, uma 

com 130 caracteres e outra com 139 caracteres, a serem postadas pelo próprio 

representado em seu perfil no Twitter'. O que desejam os representantes, que 

haja uma retratação (atacável por meio de interpelação judicial) ou direito de 

resposta? As regras do direito de resposta são objetivas e estão na lei". 

As segunda e terceira representadas ofereceram defesa em 
peça única, na qual afirmam ser fato incontroverso que o primeiro 
representado postou as mensagens indicadas na inicial e que "as peticionantes 

são absolutamente estranhas ao processo, vez que não são responsáveis por
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afirmação de terceiros em seu direito de liberdade de expressão". Por isso, em 
razão da ilegitimidade passiva, pediram a extinção do feito, sem resolução do 

mérito, na forma do art. 267, VI, do Código de Processo Civil. 

O Ministério Público Eleitoral opinou pelo reconhecimento da 

ilegitimidade passiva da segunda e terceira representadas, e, no mérito, pela 
concessão do direito de resposta pleiteado. 

Por meio da decisão de fls. 45-46, facultei ao representante a 
apresentação do texto da resposta pretendida, afirmando que: "No caso, sem 
prejuízo do exame da viabilidade do pedido e do mérito da representação no 

momento oportuno, entendo que, - por se tratar de pretensão que implica a 

utilização de veículo - twitter - utilizado pelo representado para expor em 

nome próprio suas ideias, é recomendável que os representantes apresentem 

o texto da resposta que pretendem veicular para que, inclusive, sobre ela se 
manifestem as partes". 

Para veiculação da resposta, o representante apresentou as 
seguintes mensagens: 

"Justiça Eleitoral puniu Rui Falcão com esse direito de resposta por 
ofensa à campanha de José Serra veiculadas em seu Twitter..." 
"...cabe esclarecer que a comunicação feita pela campanha de Serra 
sempre agiu com lisura, de forma íntegra, respeitando todos os 
eleitores!" 

Sobre o teor das mensagens, o terceiro representado afirmou 
que "o texto apresentado [..] não está em consonância com o que se refere a 
mensagem apontada como ofensiva". A segunda e a terceira representadas 

afirmaram não terem interesse em se manifestar em razão da ilegitimidade de 
parte.

É o relatório.
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VOTO (preliminar) 

O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES (relator): Senhor 

Presidente, examino, inicialmente, a alegada impossibilidade jurídica do 
pedido.

O art. 58 da Lei 9.504197 garante, a partir da escolha de 
candidatos em convenção, o exercício do direito de resposta a candidato, 

partido ou coligação atingidos, ainda que de forma indireta, por conceito, 

imagem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente 

inverídica, difundidos por qualquer veículo de comunicação social. 

O inciso 1V 1 do mencionado artigo estabelece as regras para 
concessão do direito de resposta "em propaganda eleitoral na internet". 

O art. 58-A da Lei n° 9.504197, mencionando expressamente a 

possibilidade de pedido de direito de resposta por ofensa veiculada na internet, 

estabelece que: "os pedidos de direito de resposta e as representações por 

propaganda eleitoral irregular em rádio, televisão e internet tramitarão 

preferencialmente em relação aos demais processos em curso na Justiça 

Eleitoral".

Da mesma forma, o art. 57-D prevê que: 

Art. 57-O. É livre a manifestação do pensamento, vedado o 
anonimato durante a campanha eleitoral, por meio da rede mundial 
de computadores - internet, assegurado o direito de resposta, nos 
termos das alíneas a, b e c do inciso IV do § 30 do art. 58 e do 58-A, 
e por outros meios de comunicação interpessoal mediante 
mensagem eletrônica. 

A possibilidade do exercício do direito de resposta diante de 

ofensa veiculada pela internet está, portanto, prevista na legislação eleitoral 

sempre que ocorrer ofensa na propaganda eleitoral da internet. 

1 v - em propaganda eleitoral na internet: 

a) deferido o pedido, a divulgação da resposta dar-se-á no mesmo veículo, espaço, local, horário, página eletrônica, 
tamanho, caracteres e outros elementos de realce usados na ofensa, em até quarenta e oito horas após a entrega da 
mídia física com a resposta do ofendido: 
b) a resposta ficará disponível para acesso pelos usuários do serviço de internet por tempo não inferior ao dobro em 
que esteve disponível a mensagem considerada ofensiva: 
c) os custos de veiculação da resposta correrão por conta do responsável pela propaganda original
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Sobre a caracterização do que deve ser considerado como 
"propaganda eleitoral na internet", o art. 57-B da Lei das Eleições prevê: 

Ari. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada 
nas seguintes formas: 

/ - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à 
Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor 
de serviço de internet estabelecido no País; 

II - em sítio do partido ou da coligação, com endereço eletrônico 
comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, 
em provedor de serviço de internet estabelecido no País; 

III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados 
gratuitamente pelo candidato, partido ou coligação; 

IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens 
instantâneas e assemelhados, cujo conteúdo seja gerado ou editado 
por candidatos, partidos ou coligações ou de iniciativa de qualquer 
pessoa natural. 

No caso, a alegada ofensa teria sido perpetrada por meio do 
sítio de relacionamento Twitter, a respeito do qual, ao decidir a Representação 
n° 1825-24, assim me manifestei: 

Mesmo que várias pessoas considerem o "twittef' uma rede de 
interação, um dos seus criadores, o americano Jack Dorsey, 
declarou ao jornal espanhol "El País" não considerar o twitter uma 
rede social, mas uma ferramenta de comunicação 2. Do mesmo 
modo, outro cocriador, Biz Stone, afirma que a ferramenta é uma 
rede de informações3. 

Estudos realizados em diversos países concluem que a ferramenta 
desenvolvida está mais para um meio de difusão do que uma 
conversa íntima entre amigos4, ainda que não seja possível negar 
que ela larribérn apresenta, em alguns casos, características de 
interação que definem uma rede social,5 

Nesse aspecto, não há como simplesmente considerar que o uso do 
twitter, especialmente nas campanhas eleitorais, está direcionado 
apenas à interação e "troca de ideias em ambiente restrito às 
pessoas previamente cadastradas', como afirma a defesa. 

2 
Entrevista publicada em 25.03.2009, disponível em http://www.elpais.com/articulo/internet/ Twitter/red/sociall 

herramienta/comunicacion/e;peputecl20090325elpepunet2fl'es Acesso em 18.07. 10 

Entrevista divulgada em http:llkara.allthingsd.com/20091 222ltwitters-biz-stone-looks-back-at-2009-and-forwardto 
201 0-were-now-an-informa tio n-network-peoplel. Acesso 18.07. 10 

Estudo realizado pela Harvard University, divulgado pela BBC News. Disponível em http://news.bbc.co  uk/2/hi/ 
technologyl8089508.stni.. No mesmo sentido, confiram-se os estudos realizados por um grupo de pesquisadores 
coreanos intitulado What is Twitter, a Social Network ora News Media?, disponível em http;llan.kaist.ac,krl'haewoon/ 
papersl2010-www-twitter.pdf. Acesso Todos acessados em 1807.2010. 

Neste sentido, o estudo EM BUSCA DAS "REDES QUE IMPORTAM" Redes Sociais e Capital Social rio Twitter, de 
Raquel Recuero e Gabriela Zago, disponível no sítio da Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em 
Comunicação, em http://www.compos.org.br/data/trabalhos_arquivo_ coirKgAeuzows.pdf: e o artigo O Twitter é uma	

1 rede social?, de Gabriela Zago, disponível em http://www.verbeat.org  fblogs/gabrieiazago/201 0105/o_twitter_e 
uma rede social.html
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O acesso às páginas de divulgação de qualquer usuário do twitter 
independe de prévio cadastramento. Basta digitar a URL que o 
acesso à página é franqueado. O livre acesso ao conteúdo, contudo, 
pode ser restringido pelo usuário, mediante a edição de suas 
preferências na utilização da ferramenta. Caso opte por essa 
restrição, terceiros não cadastrados terão acesso apenas a alguns 
dados do usuário e à informação que ele optou proteger seus tweets. 

No caso, o representado não optou por restringir as mensagens 
contidas em sua página, permitindo que qualquer pessoa, ainda que 
não cadastrada no twitter, tivesse acesso ao conteúdo divulgado. 

Por outro lado, a ferramenta utilizada permite que o usuário siga a 
página de outras pessoas, o que significa dizer que qualquer 
mensagem inserida na página seguida também será quase que 
instantaneamente exibida na página do seguidor. Inversamente, isso 
significa que toda e qualquer mensagem introduzida pelo usuário em 
sua página será exibida em todas as páginas das pessoas que o 
seguem. 

Acrescento, agora sob o ângulo da possibilidade de pedido de 

resposta, que, dadas as suas características, considero que o Twitter se insere 
no conceito de "sítios de mensagens instantâneas e assemelhados" previsto no 
art. 57-13, da Lei 9.504/97 e é alcançado pela referência a "qualquer veículo de 

comunicação social" contida no art. 58 da Lei das Eleições. 

Portanto, o pedido não é juridicamente impossível, como 
sustentado pelo terceiro representado. 

Do mesmo modo, não procede o inconformismo do terceiro 

representado em relação ao pedido de que a postagem da resposta seja por 
ele realizada.

Sobre este aspecto recordo que a legitimidade passiva do 
direito de resposta decorre não somente da alegação de responsabilidade pela 

prática da ofensa, mas também em razão do controle que o representado 
exerce sobre o veículo de comunicação. 

A situação se equipara, a meu sentir, ao direito de resposta 
dirigido contra a imprensa escrita, no qual, examinando se há ou não 

pertinência do pedido, o Poder Judiciário determina ao próprio veículo de 

comunicação a publicação da respusld. Da mesma forma, quando se trata de 

rádio e televisão, a procedência do direito de resposta resulta em uma ordem 

judicial para que a emissora insira no conteúdo de sua programação a 
resposta do ofendido.
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A veiculação da resposta, nesses casos, depende de ação 

própria do órgão de imprensa, das rádios ou da televisão, os quais, como 

controladores do conteúdo dos respectivos meios de comunicação, são 
capazes de dar efetividade à decisão judicial. 

No caso, a situação é semelhante. O representado 
efetivamente controla o conteúdo da página do Twitter na qual lança suas 
manifestações. E, caso deferido o direito de resposta, deverá, tal como ocorre 

nos demais veículos de comunicação, cumprir a determinação legal e fazer 
veicular a resposta. 

Afasto, assim, a preliminar de impossibilidade jurídica do 

pedido por entender ser possível, em tese, o deferimento do direito de resposta 

em razão das disposições legais que regem a matéria e das características 
mencionadas.

Examino a questão da legitimidade da segunda e terceira 

representada, acolhendo a preliminar por elas levantada. 

Realmente, a inicial não aponta qualquer ato ou omissão que 

tenha sido praticado pela coligação ou pela candidata, as quais não detêm 

controle sobre o conteúdo da página do primeiro representado. São elas, 

portanto, partes ilegítimas para compor o polo passivo do direito de resposta. 

Assim, acolho a preliminar para excluir a segunda e a terceira 

representada da relação processual e julgar extinta a representação, em 

relação a elas, sem o exame do mérito, na forma do art. 267, VI, do Código de 
Processo Civil.

ESCLARECIMENTO 

O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES (relator): Senhor 
Presidente, basicamente a preliminar é para saber se cabível direito de 
resposta em Twitter e, uma vez deferido, se o próprio representado pode ser 
obrigado a postar na sua página o direito de resposta. 	

01



Rp n° 3618-95.201 0.6.00.0000/DF	 10 

Para o fim de esclarecimento - sei que todos conhecem -, 
explicito o que é o Twitter trata-se de uma página em que cada pessoa se 

cadastra e ali escreve o que bem entender. Quando outras pessoas têm 

interesse de saber o que aquela pessoa está escrevendo, pedem para seguir 

essa página. Toda vez que o dono da página registra uma mensagem, ela é 

automaticamente replicada em todas as páginas daqueles que o seguem. 

Como assentado pelo advogado, na hora em que o 

representado escreveu a mensagem ora impugnada, ela apareceu na página 
dele e foi replicada, reproduzida, em 2.113 páginas ou no número de 
seguidores que ele teria no momento. 

Estou entendendo que não há impossibilidade jurídica do 
pedido; o deferimento do direito de resposta é matéria de mérito, mas ele está 
previsto na legislação eleitoral, inclusive, com menção aos blogs e aos sítios 
de mensagens.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA: Vossa Excelência, 
então, está considerando que o Twitter é rede de comunicação e de 
informação. Qual é minha dúvida neste caso? Primeiro que o Twitter muitas 
vezes não é nem da própria pessoa. Como costumamos ver, por vezes 
aparece o Twitter da pessoa dizendo algo e a própria pessoa responde 
dizendo que não tem nada a ver com o que noticiado. 

Isso está acontecendo com enorme frequência, principalmente 

com pessoas mais conhecidas. No período eleitoral e para o que estamos 

examinando, quero saber como esclarecemos essa questão. E, no caso, não 

se trata de apenamento. Várias pessoas foram realmente tomadas por esse 
tipo de comportamento. 

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO: Em que página foi 
postada a notícia? 

O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES (relator): Na página 

do representado, coordenador de comunicação da campanha da candidata. o 

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO: Mas coordenador 
que tem, portanto, vínculo com certa candidatura.
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O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES (relator): Sim, mas 
quanto a esse ponto, Ministra Cármen Lúcia, ontem recebi petição de um 

senador em que ele noticia que estão usando o nome e a imagem dele para 

postar mensagem em seu nome. Abri vista ao Ministério Público para que se 

manifestasse quanto ao que alegado, porque verifiquei que há nessa situação 
possibilidade de, em tese, existir crime de personificação. 

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA: Isso tem acontecido 
com muita frequência. 

O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES (relator): Neste 
caso específico, não houve a contestação; pelo contrário, a pessoa veio aos 

autos e afirmou: "a página é minha, eu postei a mensagem. Eu só manifestei 

livremente meu pensamento e falei isso porque estava em dúvida quanto aos 

telefonemas que estavam acontecendo", mas se defendeu e não negou a 

autoria; se negada, é importante abordamos esse ponto. 

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA: Negada a autoria, 
não há dúvida nenhuma de que o encaminhamento seria outro. 

Pergunto porque a norma legal estabelece limite para o 

exercício do direito de resposta: a quem, como, quando e onde deve ser 

realizado. É preciso, portanto, previamente definir como o Tribunal Superior 

Eleitoral considerará essa ferramenta daqui para frente. 

Então, será pressuposto para examinarmos se há negativa ou 
não. Neste caso, o fato de o representado não ter negado o fato e ter 

assumido a postagem do texto significa que qualificamos o Twitter na condição 
de rede de informação? Porque pode haver outro caso, como o desse senador 

que veio ao TSE dizer: "estou comunicando ao TSE que consta na internet um 
Twitter com meu nome chamado senador que não tem nada a ver comigo". 

Qualificaremos essa ferramenta em razão da pessoa ou vamos 

julgar essa matéria exatamente fixando critério não subjetivo, mas objetivo? 

Porque o direito de resposta precisa ser dado em rede de informação ou de 
comunicação social.
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O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES (relator): Ministra 
Cármen Lúcia, estudando esse ponto da falsidade, de personificar pessoa e 
assumir o seu nome, colocar sua fotografia e verificar se o Twitter era falso, 
entendi que o próprio Twitter, para as pessoas de maior destaque, tem um 
sistema de verificação de autenticidade. 

Na própria página do Twitter— pesquisei por conta desse outro 
caso julgado ontem -, no centro de ajuda, há uma política de representação, e 
se alguém lançar num Twitter mensagem em nome, por exemplo, do Ministro 
Aldir Passarinho Junior, basta o Ministro encaminhar e-mail explicitando que 
ele não é o autor daquela mensagem postada em seu Twitter "que eles 
suspenderiam, retirariam essa conta. São procedimentos que não precisam, 
teoricamente, da intervenção do Judiciário. 

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA: O direito de 
resposta é dado porque num Twítter apareceu essa comunicação. 

O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES (relator): No 
direito de resposta de alguém que venha e diga que o Twitter postado não é 
seu, teremos que, talvez, desdobrar para investigar a alegação, porque o 
Twitter não se nega a prestar informações; ele diz que recebe intimações por 
e-mail - há um e-mail para isso: Iawenforcement(ãtwitter.com . Basta haver 
determinação judicial que ele manda os dados da pessoa que abriu aquele 
Twitter e de quem o está utilizando, pelo menos, o endereço internet protocol 

(IP).

É processo mais demorado, não se coaduna obviamente com 

a rapidez do direito de resposta, mas as pessoas que se utilizam desse tipo de 

rede social poderão responder não apenas pela legislação eleitoral, mas 
também pela legislação penal, no futuro. 

Neste caso, entretanto, não há nenhuma dúvida por parte do 

representado, o qual claramente admite que foi ele quem postou a mensagem 

e diz as razões que o levaram a fazê-lo. Até o parecer do Ministério Público é 

tranquilo nesse sentido: "Não há controvérsia de que o fato é de 

responsabilidade do primeiro representado.
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O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI 
(presidente): Em tese, se admitíssemos o direito de resposta, teríamos que 

circunscrevê-lo também ao mesmo tempo, porque isso se multiplica 
indefinidamente e, em termos especiais, no espaço virtual, não há limites para 
permanência desta resposta. 

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO: Há um elemento 
complicador, que diz respeito ao mérito. Pela alínea b do inciso IV do artigo 58, 
a resposta ficará na internet por tempo não inferior ao dobro em que esteve 

disponível a mensagem considerada ofensiva. 

Entendo que o direito de resposta está no todo da propaganda 

eleitoral. Então, tendo a limitá-lo, presentes a data e o horário máximo da 
propaganda eleitoral, mas essa é matéria de mérito. 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI 
(presidente): Este é o problema: como temos parâmetros legais, temporais 

inclusive, e espaciais, como esse direito de resposta se exerce, como será 
controlado no Twitter? 

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO: Quanto ao espaço, 
seria na página do representado. 

O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES (relator): O Twitter 
admite mensagem de no máximo 140 caracteres, e por isso foram utilizadas 

duas mensagens para escrever o que ultrapassava esse limite. Os 

representantes pedem que a resposta também seja dada em duas mensagens, 

porque ele não admite, não recebe fisicamente nenhuma se ultrapassado o 
número máximo de caracteres. 

No tocante ao tempo de propaganda eleitoral, a Lei 
n° 12.034/2009, além de alterar a Lei n° 9.504/1997, no artigo 7 0 , que é 
somente da lei, dispõe: 

Art. 70 
Não se aplica a vedação constante do parágrafo único do 

art. 240 da Lei n° 4.737, de 15 de julho de 1965— Código Eleitoral -, 
á propaganda eleitoral veiculada gratuitamente na internet, no sítio 
eleitoral, blog, sítio interativo ou social, ou outros meios eletrônicos 
de comunicação do candidato, ou no sítio do partido ou coligação, 
nas formas previstas no ad. 57-B da Lei n° 9.504, de 30 de setembro 
de 1997.
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O grande problema que se terá é que, uma vez postada essa 

mensagem, o representado poderá postar, depois, várias outras e essa 

mensagem do direito de resposta automaticamente descerá na página. Estou 

apenas a analisar a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido. 

VOTO (preliminar) 

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA: Senhor Presidente, 

reservando-me a estudo mais aprofundado do tema, como foi admitida a 
postagem do Twitter pelo representado, acompanho o Relator. 

VOTO (preliminar) 

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO: Senhor 

Presidente, que o veículo é de comunicação não resta dúvida, e o acesso é, 
inclusive, conscientizado. 

Acompanho o Relator, admitindo, portanto, a possibilidade 
jurídica do pedido.

VOTO (preliminar) 

O SENHOR MINISTRO ALDIR PASSARINHO JUNIOR: 

Senhor Presidente, também acompanho o Ministro Relator na tese de que é 

possível realmente considerar-se dessa forma. As dificuldades operacionais 

que vierem, tentaremos vencê-las, mas não se pode, exatamente por causa 

delas, abstrairmo-nos de fazer intervenção quando for necessária.
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O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI 
(presidente): Inclusive Vossa Excelência vem alvitrando há muito tempo que 
façamos controle desse meio virtual novo. 

VOTO (mérito) 

O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES (relator): Senhor 
Presidente, passo ao exame do mérito. 

A inicial aponta a prática de ofensa ao candidato e à 

Coligação, cujos atos de campanha foram equiparados aos praticados por 
aqueles que se encontram em presídios. 

A defesa afirma que houve apenas a livre manifestação do 

pensamento e, por não ter a confirmação de que os telefonemas gerados por 
telemarketing eram efetivamente de responsabilidade dos representantes, o 

representado apenas alertou seus seguidores para que tivessem cuidado com 

telefonemas provenientes de números não identificados ou não rastreáveis. 

Como já repetidamente afirmado, os direitos e garantias 

constitucionais não são absolutos. A Constituição garante a livre manifestação 

do pensamento, mas em contrapartida também garante a proteção à honra e 

assegura o exercício do direito de resposta, proporcional ao agravo. 

Sobre o teor ofensivo das mensagens, o parecer do Ministério 
Público afirmou:

"Ainda que o 'alerta' seja bastante inverossímil, assiste razão aos 
representantes quanto ao conteúdo ofensivo. Da análise da 
mensagem, depreende-se com facilidade que há a associação entre 
a 'turma do Serra' e as afirmações ofensivas: 'pode ser ligação de 
dentro dos presídios, trote, ameaça de sequestro e assim por diante'. 
E de ser concedido, portanto, o direito de resposta". 

Realmente, as mensagens postadas pelo requerente não se 

ativeram apenas a um alerta para que as pessoas agissem com cautela ao 

receber ligações de números não identificados. As expressões utilizadas k
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atribuem os telefonemas à "Turma do Serra" e afirmam que "no meio das 

ligações, pode ter gente capturando seu nome para usar criminosamente, 

podem clonar seu número, pode ser ligação de dentro dos presídios, trote, 

ameaça de sequestro e assim por diante". 

Há, portanto, imputação, ainda que reflexa, de que os 

telefonemas da "Turma do Serra" podem capturar o nome de quem recebe a 

ligação para "usar criminosamente", mediante clonagem de número, ou que 

tais telefonemas são provenientes "de dentro dos presídios", ou podem 
configurar trotes e ameaças de sequestro. 

Considero que a mensagem possui teor ofensivo a justificar o 
direito de resposta. 

Senhor Presidente, peço vênia para fazer alguns registros que, 
apesar de irrelevantes para o deslinde do presente direito de resposta, me 
impressionam.

No caso, é fato incontroverso que o representado é o 

coordenador da área de comunicação da campanha da candidata Dilma 
Rousseff.

As campanhas eleitorais para Presidente da República, como 

se sabe, reúnem grandes estruturas montadas pelos partidos a partir da 
arrecadação de significantes recursos financeiros. 

O Código Eleitoral afirma que toda "a propaganda eleitoral será 

realizada sob a responsabilidade dos partidos e por eles paga, 

imputando-lhes solidariedade nos excessos praticados pelos seus candidatos e 

adeptos" (art. 241). 

Da leitura desse artigo é necessário distinguir: a 

responsabilidade financeira pela realização da propaganda, ou seja, os gastos 

inerentes à sua produção e veiculação são absorvidos pelos Partidos Políticos. 

Situação diversa, contudo, diz respeito aos excessos praticados pelos 

candidatos e adeptos, nos quais a responsabilidade dos partidos é solidária.
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A solidariedade, como se sabe, não exclui a responsabilidade 
dos co-devedores que podem, inclusive, cobrar dos demais a respectiva quota 

do valor por eles pago (Código Civil, art. 283). 

Faço essa observação - que na verdade é estranha ao objeto 

da representação - por considerar relevante afirmar, desde já, que as 

consequências dos eventuais abusos praticados durante as campanhas 

eleitorais não se resolve apenas na responsabilização dos partidos políticos, os 

quais, muitas vezes, utilizam os recursos públicos oriundos do Fundo Partidário 

para quitar as multas que lhe são impostas e, sem maior preocupação, 
repetem os mesmos atos nas eleições futuras. 

Os abusos na propaganda eleitoral refletem, em tese, ato ilícito 

decorrente do exercício de um direito além dos limites impostos pelo seu fim 

social (Cód. Civil, art. 187 do Código Civil), impondo aos responsáveis pela 

prática a obrigação de reparar o dano (Cód. Civil, art. 927). 

Da mesma forma, em eventual apuração da prática de crime, 

em tese, também deve ser considerado que, a teor do art. 29 do Código Penal, 

"quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este 

cominadas, na medida de sua culpabilidade". 

Em outras palavras, os profissionais que - de forma 

remunerada ou não - participam ativamente de campanhas eleitorais não 

estão isentos da responsabilidade pelos abusos praticados no curso da 

campanha. São eles que, na maioria das vezes, exercem o controle intelectual 

e artístico do conteúdo das peças de propaganda eleitoral e, por isso, devem 
responder.

Assim, considero, em princípio e em tese, ser possível a 

responsabilização, não apenas dos candidatos, partidos políticos e coligações 

nos abusos cometidos na propaganda eleitoral, mas também das pessoas 
diretamente responsáveis pelo marketing da campanha e pelas ações de 
publicidade e comunicação. 

Assim, como já tem alertado o eminente Ministro Aldir 

Passarinho Junior, considero que este tema merecerá maior reflexão do 
Tribunal no futuro.
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No caso, porém, o exame da responsabilidade do 
representado é adstrito à questão do direito de resposta. 

Como já afirmei anteriormente, tenho que as mensagens 
postadas são ofensivas e justificam o direito de resposta. 

Em razão da forma genérica adotada na veiculação da ofensa, 
o teor da resposta não poderia deixar de ser, também, abstrato. 

Ante o exposto, voto no sentido reconhecer a ilegitimidade 

passiva da Coligação e da candidata representadas e, no mérito, julgar 

procedente a representação para determinar que o primeiro representado, 
exercendo o controle de conteúdo que detém sobre a sua página no Twitter, 
poste as respostas apresentadas pelos representantes. 

VOTO (mérito) 

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA: Senhor Presidente, 
acompanho o Relator, mas reitero que continuarei pensando sobre o tema. 

O Ministro Henrique Neves me corrija se eu estiver errada. 
Sobre o que conheço da ferramenta, damos uma ordem e ela será incluída 
naquele Twitter. Ora, se uma centena de twitteiros acessá-lo imediatamente, 
nossa ordem terá sido cumprida, mas a mensagem desaparecerá da página, 

porque não podemos mandar o provedor bloquear apenas a página do 
representado.

Minha preocupação é com a não eficácia, com a banalização 

e, principalmente, com a desmoralização das decisões judiciais do Tribunal 

Superior Eleitoral. De acordo com meu conhecimento, pode ocorrer de o 

Tribunal ordenar que se dê o direito de resposta, a resposta ser incluída e, 
diante de combinação prévia, vários twitteiros (por exemplo, uma centena) 
acessarem a página e, com os vários acessos, a mensagem descer na página 

e desaparecer na mesma hora: assim terá sido cumprida a decisão judicial 
sem eficácia.
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O DOUTOR RICARDO PENTEADO DE FREITAS BORGES 

(advogado): Senhor Presidente, um esclarecimento a respeito da ferramenta. 
Todo twitteiro tem seguidores, que são também twitteiros. Tenho um perfil no 
Twittere, quando posto uma mensagem na minha página, imediatamente ela é 

transmitida aos meus seguidores. No caso dos autos são 2.113 seguidores. 

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA: Era esse o 

quantitativo, porque, a essa altura, não sabemos se é somente esse número, 

uma vez que ele aumenta a cada minuto. A pessoa podia ter 2.113 seguidores 

quando foi postada a mensagem e depois já ter 4.000. A resposta atingirá 
público muito maior. 

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO: Mas, no caso, não 
há como limitar o acesso. E é consequência da transgressão. 

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA: Por isso mesmo 

estou dizendo que, como é ferramenta nova, estou acompanhando o Relator, 
permitindo-me a continuar pensando sobre o tema. 

O DOUTOR RICARDO PENTEADO DE FREITAS BORGES 

(advogado): No momento em que é postada uma mensagem, parte do pedido 

de resposta, que é a divulgação para todos os seguidores, já é atendida 

automaticamente. Deveras existe uma questão importante: uma mensagem é 
postada no Twitter, na página do twitteiro, e vai descendo até desaparecer à 
medida que ele mesmo introduz outras mensagens. 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI 

(presidente): Então, doutor, tenho impressão de que esta é justamente a 
preocupação da Ministra Cármen Lúcia: se um twitteiro estiver mal 
intencionado e não quiser cumprir rigorosamente a decisão do TSE, o que 

fará? Imediatamente postará mais cem mensagens, inócuas até ou 

irrelevantes, na sequência, e dissolverá essa determinação. 

O DOUTOR RICARDO PENTEADO DE FREITAS BORGES 

(advogado): Mas para isso o pedido de manutenção da mensagem é de, pelo 
menos, 14 horas.
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A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA: Mas, nessa 
situação, é o provedor que tem que manter. 

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO: A transmissão não 
é automática àqueles que estejam vinculados? 

O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES (relator): É essa 

conjuntura que quero explicar. Digamos que eu tenha minha página no Twitter. 
Nela aparecerão todas as mensagens postadas pelos meus seguidores. Quem 

acessar minha página não verá essas mensagens que estou seguindo; verá 

apenas as que eu mesmo postei, ou as que utilizei com a ferramenta chamada 
Retweet, em que pego uma mensagem de terceiros e a coloco na minha 
página para divulgação. 

Então, teoricamente, o que o advogado está dizendo seria 

proibir, em tese, o representado de colocar novas mensagens de forma a 

impedir que a mensagem postada no exercício do direito da resposta vá 

descendo na página. Obviamente o acesso fica dificultado: só quem tem a 
senha de Twitteré que conseguirá ver acima das 25 primeiras mensagens que 
aparecem.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO: Ministro Henrique 

Neves, ouvi que essa transmissão àqueles que estejam cadastrados é 
automática.

O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES (relator): Será 
replicada em cada uma das páginas. 

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO: Então, o direito de 
resposta terá surtido efeito. 

O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES (relator): Terá 

surtido efeito, até porque para que a mensagem descesse na página dos 

seguidores representado até desaparecer a mensagem postada no exercício 

do direito de resposta, ter-se-ia que entrar em cada umas dessas páginas. 

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉI lO Não se A plicaria o 

preceito que cogita da permanência no ar pelo dobro de tempo em que a 
mensagem também esteve no ar.

ON  

Li
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Essa é minha preocupação que externei ao discutirmos a 
preliminar: ela ficou ligada à data-limite para se ter o direito de resposta, que 

faço coincidir com a data-limite da propaganda eleitoral, já que a Corte não 

admitiu sequer a passagem do direito de resposta do primeiro para o segundo 
turno.

O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES (relator): Existe 
outra possibilidade. Ao lado da página do twitteiro existe um campo destinado 
ao que se chama bio, que seriam informações que ele presta sobre si mesmo. 
No caso, o representado colocou nome, localização, website e um pequeno 
resumo, que ficam constantemente na página. Se fosse o caso de se aplicar 

prazo de tempo, poder-se-ia dizer que então fosse colocado o direito de 
resposta no campo próprio dos Twitters, que replicaria nos demais e que, 
também por meio da utilização do campo editável da biografia dele, se 
colocaria por prazo mínimo. 

Particularmente, entretanto, depois do debate, acredito que 

deferido o direito de resposta para incluir no campo de mensagens, gerando a 

réplica em tantos quantos forem seus seguidores, já estará atendido e, 

obviamente, se houver alguma fraude, poderemos analisar no futuro. 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI 
(presidente): Vossa Excelência está delimitando o teor da mensagem? 

O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES (relator): É a 

mensagem posta pela defesa. O texto é genérico. Esta é primeira mensagem: 

"Justiça eleitoral puniu Rui Falcão com esse direito de resposta por ofensas à 
campanha de José Serra veiculadas em seu Twitter. .". A segunda mensagem: 
"...cabe esclarecer que a comunicação feita pela campanha de Serra sempre 

agiu com lisura, de forma íntegra, respeitando todos os eleitores!" 

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO: Receio que nossa 

decisão realmente se torne inócua, tendo em conta o horário, porque a 

propaganda eleitoral termina à meia-noite. 

O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES (relator): Mas, na 
internet, permanece.
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O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO: Porque percebo o 

elo entre o direito de resposta e a propaganda eleitoral, não concebo direito de 

resposta no ar em período posterior, porque senão, até no dia das eleições, 
teremos direito de resposta. 

Se deliberarmos, deverá acontecer a comunicação imediata, 
para ser colocado no ar também de forma imediata. 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI 
(presidente): E até a meia-noite. 

O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES (relator): E não 
estabeleceremos horário mínimo de permanência. 

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO: Como a 

transmissão é instantânea àqueles que tiveram acesso à mensagem que 
deságua no direito de resposta, haverá a eficácia. 

O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES (relator): O que o 

advogado pede é que a mensagem do direito de resposta fique no alto da 

página, que ele fique sempre nos arquivos daquela pessoa, assim como a 
ofensa, que até hoje deve estar lá. 

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO: Porém teria que 
haver acesso específico. 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI 
(presidente): Porque essa tese é coerente com a que o Ministro Marco Aurélio 

está defendendo, de que o direito de resposta não pode passar de um turno 

para o outro; está limitado pela propaganda eleitoral. Então, esse direito de 

resposta teria que cessar quando cessar a propaganda eleitoral, sob pena de 
ficar indefinidamente replicado. 

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA: Essa é decisão 

gravíssima, porque a tendência é aumentarem as réplicas: são milhares de 
Twitters e de twitteiros e em toda eleição não faremos outra coisa a não ser 
lidar com Twitter, pelo avanço que tem.
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O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO: Mas, Ministra 

Cármen Lúcia, se não decidirmos, ficará muito pior: os abusos serão 
implementados porque não haverá a glosa do Judiciário. 

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA: Somente estou 

ponderando o que significa essa ferramenta. Estou apresentando meu ponto 
de vista sobre o que significa essa decisão. 

O SENHOR MINISTRO ARNALDO VERSIANI: Eu só quero 

ponderar que a propaganda na internet é permitida, inclusive, amanhã, 

véspera do segundo turno. Então, não há problema nenhum ficar a resposta na 
página do representado. 

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO: Qual é a 
data-limite?

O SENHOR MINISTRO ARNALDO VERSIANI: É amanhã. 

A Lei n° 12.03412009 estabelece que não se aplica o artigo 240 

do Código Eleitoral, que versa exatamente sobre a propaganda em 48 horas 

antes da eleição. Ou seja, se não se aplica, significa que na internet pode 

haver propaganda a qualquer tempo. Só excluímos o dia da eleição nas 

instruções porque constitui crime fazer propaganda no dia da eleição. 

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO: E se dermos ao 
direito de resposta contornos ligados à propaganda eleitoral... 

O SENHOR MINISTRO ARNALDO VERSIANI: Mas a 
propaganda na internet pode ser feita no sábado. 

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO: Não pode. Pela 
Resolução, considera-se o dia 29 o último para a propaganda eleitoral em 

páginas institucionais da internei. Corno dou essa conotação, ou seja, que o 

direito de resposta está no todo da propaganda eleitoral, tenho que limitar a 
data.

O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES (relator): Eu me 

convenci da tese do Ministro Marco Aurélio, não em relação à possibilidade de 

haver ou não a propaganda eleitoral amanhã. Mas, acredito que o direito de 

resposta é permitir que aquela mensagem que atingiu mais de duas mil cento e
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poucas pessoas e foi tida como ofensiva justifica que a resposta se dê por uma 
mensagem que atinja esse número. 

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO: Que atinja de 
forma automática, tão logo lançada. 

O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES (relator): Para 
efeito de Twitter, não se deveria considerar a regra do dobro do prazo, porque 
essa é para sites em que se divulgou vídeo, que se acessa. É o mesmo efeito 
da irradiação.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI 
(presidente): Ministro Henrique Neves, estou preocupado com a ponderação 

da Ministra Cármen Lúcia. Rapidamente pesquisei agora no Google para saber 
quantos usuários de Twitter temos no Brasil e consta que o número de 
usuários do serviço de microblog em Twitter não para de crescer. Criado em 
2006, o site passou de 145 milhões de contas. Ou seja, se hoje temos dois 

juízes para propaganda eleitoral, que não param, trabalham praticamente 

24 horas, sete dias por semana, se admitirmos realmente o exame dessas 

contas, deveremos ter no futuro um batalhão de juízes responsáveis por 
examinar essa propaganda. 

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO: Senhor 
Presidente, há essa peculiaridade: a página é de alguém ligado a uma 

candidatura. Creio que talvez possamos estabelecer, para evitar esse risco, 

que o direito de resposta é cabível se houver, realmente, nexo, vinculo. 

O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES (relator): Na forma 
em que votei no caso do Google e de determinado blog, os quais se 
assemelham, eu disse que essas manifestações de terceiros aliados do 

processo eleitoral, que vão à internet e dizem bravamente "vote em tal 

candidato, não vote em tal candidato", fazem parte do jogo democrático. Agora 

esse não é o caso quando o coordenador de campanha veicula mensagem 

que diz que o outro candidato está clonando o telefone para fins criminosos. 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI 
(presidente): Ele fez isso na qualidade de coordenador de campanha ou como 
pessoa física, pelo Twitter?
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O	 SENHOR MINISTRO	 HENRIQUE NEVES	 (relator): 
Teoricamente, como pessoa física.	 Foi	 apontado	 na inicial	 que	 ele	 era 
coordenador de campanha, e quanto a isso nada foi dito. 

O	 SENHOR MINISTRO	 RICARDO LEWANDOWSKI 
(presidente):	 É que amanhã pode ser o prócer de um partido político,	 um 
secretário-geral, um militante importante ou mesmo um político - deputado, 
vereador.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO: É interessante 
apreciarmos caso a caso. 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI 

(presidente): Essa mesma preocupação apresentada pela Ministra Cármen 

Lúcia norteou o Tribunal quando excluímos pessoas naturais da legitimidade 

ativa. Assentamos que não tinham legitimidade ativa para provocar o Tribunal 

em matéria de propaganda eleitoral, porque temíamos o acúmulo de 

demandas perante este Tribunal em face de terceiros que não estão 
diretamente vinculados. 

Claro que há nexo no que diz Vossa Excelência. O fato de ser 

secretário, coordenador de campanha, é um dado, mas amanhã podem haver 

outras qualificações que nos levem a estabelecer algum vínculo e aumentar a 
demanda.

O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES (relator): Minha 

preocupação é no sentido de que, se ficarmos sempre aplicando todas as 

penalidades somente em nome do partido, as pessoas acabam não sentindo 

as consequências dos seus próprios atos - as multas serão pagas pelos 

partidos; os direitos de resposta serão processados pelos partidos. 

Então, acredito que, por conta do que tem acontecido nas 

campanhas, temos que começar a estender um pouco o conceito - não, 

obviamente, para todas os casas -, mas deve-se identificar quem são as 

pessoas efetivamente responsáveis pela realização do marketing e da 
comunicação das campanhas e, de certa forma, pelo menos neste caso, por 

meio do direito de resposta, começarmos, paulatinamente, a responsabilizá-las. ,\\ 
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A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA: Minha preocupação 

não é apenas com esse dado, mas com o que seja a decisão judicial. Talvez 

tenhamos que repensá-la quanto aos seus efeitos, quanto a sua eficácia. 

Parece-me certo que, mesmo a proposta feita por Vossa Excelência, Ministro 

Henrique Neves, de aquela resposta se fixar no perfil do representado, isso 

pode ser contornado, basta dizer que aquele perfil está bloqueado e criar 
outro.

O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES (relator): Aquilo só 
teria efeito para quem acessar a página dele. 

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA: O acesso é feito de 

um minuto para outro. Hoje, a característica de uma decisão judicial são os 

efeitos produzidos que persistem, situação da qual advêm nossas noções de 

coisa julgada. Mas minha preocupação, quanto à mensagem veiculada no 
Twitter, é com o hoje e o agora, porque não será transmitida nem hoje nem 

agora, devido a uma volatilidade que é impressionante. O Tribunal Superior 

Eleitoral se reúne para proferir uma decisão cujo efeito dura alguns segundos e 
pronto, dá-se por cumprida. 

O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES (relator): Como 

disse o Ministro Marco Aurélio, a efetividade da decisão está no fato de que, no 

momento em que for postada a mensagem, ela atingirá aqueles destinatários 

da ofensa e será replicada nas páginas dessas pessoas. Então, em tese, quem 

recebeu a ofensa receberá a resposta. 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI 

(presidente): E se essa mensagem, imediatamente, for replicada por outra 
pessoa sem ligação com o partido, scrá burla? 

O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES (relator): Será 

apresentada em tantas páginas quanto às que tal pessoa replicar. 

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA: Em outra ocasião, o 
Ministro Aldir Passarinho Junior nos mostrou como, em propaganda na 
biogosfera, imediatamente se teria repetido e não repetido, truncado, mudado, 

modelado, e quem já tinha postado de Portugal, de Angola e muito mais.
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O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES (relator): Pelo 

pouco que conheço da ferramenta, considerando as paixões normais do 

processo eleitoral, no minuto em que for postado o direito de resposta na 

página do candidato, a provável chance de ela ser replicada em número 
absurdamente grande de páginas existe. 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI 
(presidente): E se um dos seguidores assumir essa mensagem e, por sua vez, 
replicá-la?

O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES (relator): Não há 

como. A mensagem aparecerá com o remetente, escrito em baixo que está 
sendo retwittada pelo usuário tal. 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI 
(presidente): A menos que ele a replique na sua página. 

O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES (relator): Sim, ele 
poderia copiar manualmente o texto. 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI 
(presidente): O problema é que a eficácia da nossa decisão é relativa. Temos 

que encontrar soluções criativas, como já disse o Ministro Aldir Passarinho 

Junior, para disciplinar a internet ou tentar domá-la. 

O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES (relator): Como 

disse a Ministra Cármen Lúcia, estamos iniciando nesse novo mundo da 

internet, em que, no mês que vem, poderá haver nova ferramenta. Acredito 

que seja uma primeira tentativa para verificar o resultado, se houve efetividade 

ou não. E, depois, as decisões terão que ser ajustadas dentro da realidade em 

que forem inseridas. Basta, para mim, a determinação para que o 

representado, imediatamente, poste essas mensagens com a resposta no 
Twitter dele.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI 
(presidente): Sem prazo? Indefinidamente?
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O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES (relator): Sim. 

Basta postar as mensagens, pois será replicada em tantas vezes quantos 

forem os seguidores. 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI 

(presidente): Qual texto Vossa Excelência sugere? 

O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES (relator): O texto 
que a defesa apresentou. 

A primeira mensagem, com 129 caracteres, é esta: "Justiça 

eleitoral puniu Rui Falcão com esse direito de resposta por ofensas à 

campanha de José Serra veiculadas em seu Twitter...". 

A segunda mensagem, com 139 caracteres, é a seguinte: 

.cabe esclarecer que a comunicação feita pela campanha de Serra sempre 

agiu com lisura, de forma íntegra, respeitando todos os eleitores!" 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI 

(presidente): A primeira expressão é ofensiva? A primeira inserção qual seria? 

O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES (relator): A 

primeira resposta é a seguinte: "Justiça Eleitoral puniu Rui Falcão com esse 

direito de resposta por ofensas à campanha de José Serra veiculadas em seu 
Twitter".

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI 

(presidente): Por ofensas ou por veiculação de mensagens inverídicas? 

O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES (relator): Ele 

escreveu "[...] por ofensas à campanha de José Serra veiculadas em seu 
Twitter. E depois posta: ". .cabe esclarecer que a comunicação feita pela 

campanha de Serra sempre agiu com lisura, de forma íntegra, respeitando 
todos os eleitores". 

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA: Senhor Presidente, 

reservo-me para melhor estudar e aprender sobre o tema. Com base no que 
descobrirmos pela frente, reservo-me no direito de, eventualmente, 

repos icion ar-me.

Neste caso, porém, acompanho o Relator.
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VOTO (mérito) 

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO: Senhor 

Presidente, a meu ver, pior seria assentarmos a impossibilidade do exercício 

do direito de resposta, que tem base constitucional. 

Muito me sensibilizou a explicação quanto ao funcionamento 

do sistema: lançada a resposta, é transmitida imediatamente àqueles que 

tiveram acesso à mensagem ofensiva. 

Então, penso que cabe, realmente, reconhecer o direito e 

comunicar, de imediato, ao titular da página, para a resposta. 

Acompanho o Relator. 

VOTO (mérito) 

O SENHOR MINISTRO ALDIR PASSARINHO JUNIOR: 

Senhor Presidente, também acompanho o eminente Relator, sem deixar de 

considerar a preocupação da eminente Ministra Cármen Lúcia. Mas, de fato, o 

Ministro Marco Aurélio tem razão, ao pontuar que entre uma situação e outra, a 
OilliSSãO é piOF.

Sem dúvida alguma, isso gera também consequências. É claro 

que teremos que meditar sobre o assunto, e essa não é decisão fechada, é a 

típica decisão que, efetivamente, teremos que aperfeiçoar ao longo do tempo, 

porque ela gera consequências no sentido de que, se, também, por um lado, o 
twitteiro não cumprir a decisão judicial, arcará com os rigores da lei, ou seja, 

descumprirá decisão da Justiça Eleitoral com os efeitos que podem dela advir. 

Por outro lado, cria-se ideia de que não se está em campo de 

nenhuma sanção, ou seja, ainda que não haja grande eficácia na nossa 

decisão, por todos os aspectos levantados, haverá pelo menos a eficácia de 
alertar o twitteiro da responsabilidade que poderá, inclusive, repercutir na área
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penal, por descumprir decisão judicial, se assim acontecer ou se houver 
excessos.

Por mais essa razão, acompanho o eminente Relator. 

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO: O representado 
não poderá jogar com o tempo, ou seja, já estamos quase no limite do tempo 
para se veicular algo. Isso deve ficar bem claro. 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI 
(presidente): Sim, ao ser intimado, o cumprimento é imediato. 

VOTO (mérito) 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI 
(presidente): Senhores Ministros, também estou de acordo. 

Penso que estamos construindo jurisprudência no que diz 
respeito à internet e a esse campo novo do Twitter - e estamos agindo por 
ensaio e erro. A meu ver, é decisão judicial que terá de ser cumprida, e o pior 

resultado será a inércia de nossa parte. Houve um pedido de prestação 

jurisdicional e estamos dando resposta da Justiça para esse pedido. 

ESCLARECIMENTO 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI 

(presidente): Vejo apenas, Ministro Relator, que o Ministério Público se 

manifesta pela procedência parcial da representação, porque assenta a 

ilegitimidade passiva da Coligação Para o Brasil Seguir Mudando e apenas é 

conhecida em face de Rui Goethe da Costa Falcão. Vossa Excelência 
enfrentou esta questão? 

O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES (relator): 

Enfrentei-a. Acolho essa preliminar. Na realidade, a representação é contra a
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Coligação Para o Brasil Seguir Mudando e Duma Rousseff. Na linha do parecer 

do Ministério Público, acolho a preliminar de ilegitimidade em relação à 

coligação e à candidata, porque não há sequer referências a elas na inicial.
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EXTRATO DA ATA 

Rp n° 3618-95.2010.6.00.0000/DF. Relator: Ministro Henrique 

Neves. Representantes: Coligação O Brasil Pode Mais (PSDB/DEM/PPS/PTB/ 

PMN/PT do B) e outro (Advogados: Ricardo Penteado de Freitas Borges e 

outros). Representado: Rui Goethe da Costa Falcão (Advogados: Cláudia 

Roberta Santesso e outros). Representadas: Coligação Para o Brasil Seguir 

Mudando (PT/PMDB/PSB/PC do B/PDT/PR/PRB/PTN/PSC/PTC) e outra 

(Advogados: Admar Gonzaga Neto e outros). 

Usou da palavra pelos representantes, o Dr. Ricardo Penteado 
de Freitas Borges. 

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, afastou a preliminar de 

impossibilidade jurídica do pedido e acolheu a preliminar de ilegitimidade 

passiva da segunda e terceira representadas e, no mérito, também por 

unanimidade, o Tribunal julgou procedente a representação quanto ao primeiro 

representado, para deferir o direito de resposta, nos termos do voto do relator. 

Acórdão publicado em sessão. 

Presidência do Ministro Ricardo Lewandowski. Presentes a 

Ministra Cármen Lúcia, os Ministros Marco Aurélio, Aldir Passarinho Junior, 

Hamilton Carvalhido, Arnaldo Versiani, Henrique Neves e o Procurador-Geral 

Eleitoral, Roberto Monteiro Gurgel Santos.

SESSÃO DE 29.10.2010.
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