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Objeto do processo: Trata-se de Representação proposta pela COLIGAÇÃO O POVO FELIZ DE
NOVO, FERNANDO HADDAD, candidato a Presidente, e LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA em face das
PESSOAS RESPONSÁVEIS PELAS PUBLICAÇÕES LISTADAS NO ROL DE PEDIDOS, TWITTER
REDE DE INFORMAÇÃO LTDA., FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. e GOOGLE
BRASIL INTERNET LTDA., pelos seguintes supostos fatos:
 
- disseminação de informações falsas e ofensivas (Fake News) nas redes sociais, relativas à
Coligação representante, Fernando Haddad e Manuela D Avila, através de edição grosseira de
vídeo para macular a imagem do PT e sugerir que o Senhor Lula acredita que "o povo baiano vale
R$ 10". Publicação de outro vídeo em que manipula a opinião do Senhor Lula, sugerindo que este
estaria "atacando o Bolsa Família".
 
Destacam-se os seguintes trechos:
 
"Lula diz que é fácil comprar voto de bahiano, é só dá 10 reais".
"Lula atacando o Bolsa Família; ensinando a dominar o nordeste, a qual é conduzida a pensar pelo
estômago e não pela cabeça".
 
Requer-se, na presente RP, seja concedida liminar para determinar a retirada imediata dos
conteúdos ofensivos nos sítios eletrônicos indicados na inicial, bem como seja deferido direito de
resposta e a condenação em multa pela propaganda irregular. 
Segredo de justiça? NÃO 

Justiça gratuita? NÃO 

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

 

REPRESENTAÇÃO Nº 0601765-21.2018.6.00.0000 – CLASSE 11541 – BRASÍLIA –
DISTRITO FEDERAL
 

: Ministro Sérgio BanhosRelator
: Coligação O Povo Feliz de Novo (PT/PCdoB/PROS), Fernando Haddad eRepresentantes

Luiz Inácio Lula da Silva
: Eugênio José Guilherme de Aragão e outrosAdvogados

: Twitter Brasil Rede de Informações Ltda.Representada
 André Zonaro Giacchetta e outrosAdvogados:

: Google Brasil Internet Ltda.Representada
: Adriana Seabra Arruada e outrosAdvogados

: Facebook Serviços Online do BrasilRepresentada

 

 

DECISÃO

 
Trata-se de representação, com pedido de direito de resposta e de tutela de

urgência, ajuizada pela Coligação O Povo Feliz de Novo, por Fernando Haddad e Luiz Inácio
Lula da Silva contra Twitter Brasil Rede de Informações Ltda., Facebook Serviços Online do
Brasil Ltda., Google Brasil Internet Ltda. e outras, em razão de suposta propaganda irregular na
qual estariam sendo divulgadas informações falsas na Internet, mediante a veiculação de
ofensas, em violação ao disposto no art. 58, § 1º, inciso IV, e no art. 15, inciso IV, alíneas  e ,a b
da Res.-TSE nº 23.547/2017.

Os representantes alegam, em síntese, que (ID 547766):
a) desde o início das eleições, a coligação representante vem sendo atacada nas

redes sociais pela disseminação de  nas mais diversas plataformas, tais comofake news
Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, WhatsApp e ;blogs

b) no vídeo divulgado na Internet, a mensagem falsa é de que Lula teria dito que
seria fácil comprar o voto do baiano por R$ 10,00, o que não condiz com o contexto da
entrevista divulgada;

c) há outra publicação de vídeo em que “manipulada a opinião do Senhor Lula,
sugerindo que este estaria ‘atacando o Bolsa Família’, ou, pior ainda, ensinando como ‘dominar
o nordeste’, sendo que o Ex-Presidente estava criticando o alto grau do empobrecimento de
parcela da população, a qual é ‘ ”’ (p. 7);conduzida a pensar pelo estômago e não pela cabeça

d) pretende-se, por meio das mensagens falsas divulgadas, macular a reputação
do ex-Presidente Lula e manchar a honra do Partido dos Trabalhadores, como forma de
realizar propaganda em favor do candidato Jair Messias Bolsonaro;

e) “a liberdade de expressão é garantia constitucional devidamente consignada na
Carta Magna, mais precisamente nos seus artigos 5º e 220. Todavia tal garantia não é
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absoluta, sendo certo que havendo abuso no uso de tal liberdade surge a possibilidade de
aplicação do direito de resposta” (p. 9);

f) deve incidir no caso o disposto no art. 41, §§ 1º e 2º, da Lei nº 9.504/1997
quanto ao exercício do poder de polícia pela Justiça Eleitoral, para coibir práticas ilegais, sem
que tal providência constitua censura prévia;

g) as representadas tiveram a clara intenção de agredir, injuriar, difamar e caluniar
os representantes, mediante a divulgação de afirmações inverídicas;

h) a impossibilidade de identificar os autores das publicações revela outra
violação legal, pois a lei proíbe o anonimato, ainda mais por meio de cadastro falso, a teor dos
arts. 57-B, §§ 2º e 5º, e 57-D, , §§ 2º e 3º, da Lei nº 9.504/1997.caput

Defendem a presença do , diante da probabilidade do direitofumus boni iuris
pretendido, e do  que se materializa na iminência do término do segundopericulum in mora,
turno das eleições.

Assim, pleiteiam a concessão de liminar, para que seja determinada a imediata
retirada das mídias veiculadas nos 58  indicados.links

Por fim, requerem (p. 18):

A intimação do  ( ),  e , para que,Facebook também responsável pelo Instagram Twitter YouTube
no prazo assinalado pelo Juízo, forneçam os dados das pessoas ora representadas,
responsáveis pelas páginas, contas e canais, com a identificação do número do IP da
conexão usada para a realização do cadastro inicia.

No mérito, pugnam pela procedência da representação,   (p. 19):in verbis

i) Seja deferido o Pedido de Direito de Resposta para que, nos  termos da Lei nº 9.504/1997,
arts. 58, § 3º, IV, “a” e “b” e da  Resolução nº 23.547/2017, do TSE, art. 15, IV, “c” e “d”, os
ofensores divulguem a resposta do ofendido, sedimentada pela íntegra da decisão a ser

, em até 48h após sua entrega, empregando nessa divulgação o mesmoproferida
impulsionamento de conteúdo eventualmente contratado e outros elementos de realce usados
na ofensa, ficando a resposta disponível em tempo não inferior ao tempo em que esteve
disponível a mensagem ofensiva;

ii) No , pela procedência dos pedidos, com a condenação dos divulgadores damérito
propaganda eleitoral irregular à obrigação de retirar definitivamente os conteúdos ofensivos
indicados, e a imposição de multa aos responsáveis pela divulgação da propaganda eleitoral
irregular, nos termos dos arts. 57-B, § 2º e 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/97, quanto aos
eventuais perfis falsos e anônimos.

Em razão do pedido de tutela provisória, deixou-se de proceder à notificação
imediata, fazendo-se os autos conclusos, conforme o art. 8º, § 5º, da Res.-TSE nº 23.547/2017.

É o relatório.
Decido.
Anote-se, de início, que a legislação assegura a livre manifestação de

pensamento do eleitor na Internet, a qual é passível de limitação “quando ocorrer ofensa à
”, conforme dispõe o § 1º dohonra de terceiros ou divulgação de fatos sabidamente inverídicos

art. 22 da Res.-TSE nº 23.551/2017.
No mesmo sentido, o art. 23, § 6º, da referida resolução assenta que a

manifestação espontânea de pessoas naturais na Internet, de apoio ou crítica a candidato ou
partido político, deve observar os limites estabelecidos no citado § 1º do art. 22.

Ressalta-se que o § 2º do art. 25 da Res.-TSE nº 23.551/2017 dispõe que, “sem
prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis ao responsável, a Justiça Eleitoral poderá
determinar, por solicitação do ofendido, a retirada de publicações que contenham agressões ou
ataques a candidatos em sítios da internet, inclusive redes sociais”.
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Nesse sentido, oportuno destacar que o Ministro Carlos Horbach, ao apreciar a
liminar na Rp nº 0601727-09/DF, propôs o estabelecimento de balizas objetivas que permitiriam
separar os casos em que é justificável a remoção de conteúdos veiculados na Internet
daqueles que a interferência da Justiça Eleitoral se apresenta como “despicienda e, até
mesmo, danosa”, : in verbis

[...] é recomendável o estabelecimento de balizas claras e objetivas que permitam separar os
casos em que tal interferência é justificável daqueles em que ela se apresenta como
despicienda e, até mesmo, danosa.

O primeiro referencial se retira do art. 22, § 1º, in fine, da mencionada Res.-TSE nº
23.551/2017, o qual explicita que a liberdade de manifestação do eleitor é “passível de
limitação quando ocorrer ofensa à honra de terceiros ou divulgação de fatos sabidamente
inverídicos”.

Essa possibilidade de limitação, porém, não é automática, ou seja, podem ser estipulados
critérios complementares a indicar a limitação, ou não, da liberdade de expressão; o que resta
ainda mais evidente quando se interpreta o art. 22 em consonância com o art. 33 da
resolução sob enfoque.

Em outras palavras, quando a liberdade de manifestação do eleitor se concretiza por meios
virtuais, como no caso dos autos, em que utilizadas redes sociais, devem ser cotejados outros
aspectos complementares, de modo exatamente a não tolher a liberdade do debate
democrático na Internet.

Um primeiro referencial complementar a ser verificado é o do estabelecimento, no âmbito da
própria rede social, do contraditório de ideias, por meio do qual as informações veiculadas são
postas em xeque, submetendo-as ao soberano juízo crítico do eleitor.

Intervenções em debates nos quais estabelecido o contraditório caracterizariam atitude
paternalista da Justiça Eleitoral, pressupondo a ausência de capacidade do eleitor para
avaliar os conteúdos que lhe são apresentados.

Com efeito, se o debate democrático já se estabeleceu no ambiente virtual, não há razão para
a atuação corretiva do Estado, por meio de um provimento jurisdicional.

Ademais, um segundo critério deve ser definido, qual seja, o da potencialidade lesiva das
postagens cuja remoção se busca. O referencial do potencial lesivo é utilizado pela
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral em diferentes matérias, nas quais a ilicitude da
conduta deve ser avaliada em conjunto com sua aptidão para desequilibrar o pleito.

O potencial lesivo de material postado na Internet já foi objeto de consideração pelo Plenário
do TSE, que o considerou como elemento fundamental para a caracterização da
irregularidade do conteúdo, como se pode verificar no julgamento da Rp nº 817-70/DF, rel.
Min. Herman Benjamin,  de 23.10.2014.DJe

Evidentemente, há de se considerar de modo distinto conteúdos veiculados em sítio com livre
e grande acesso, em uma página de rede social com milhares de seguidores ou em um perfil
pessoal com poucas conexões, cujo alcance orgânico é ínfimo, pois cada uma dessas
possibilidades de divulgação de ideias na Internet tem potencial lesivo diferenciado.

Em síntese, tratando-se de conteúdos veiculados no ambiente especialmente livre da Internet,
além da ofensa à honra ou da constatação da patente falsidade, há de se considerar a
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existência de contraditório na própria rede e o potencial lesivo da postagem, que pode ser
avaliado, por exemplo, pelo número de compartilhamentos, de comentários ou de reações de
apoio ou rejeição dos demais usuários.

Ademais, como decidido pelo Ministro Luis Felipe Salomão na Rep. nº 06011758-29,
ainda que "encontradas publicações que apresentam realmente teor ofensivo ou negativo, é forçoso
reconhecer que exteriorizam o pensamento crítico dos usuários das plataformas de rede sociais ora
impugnadas, de modo que a liberdade de expressão no campo político-eleitoral abrange não só
manifestações, opiniões e ideias majoritárias, socialmente aceitas, elogiosas, concordantes ou neutras,
mas também aquelas minoritárias, contrárias às crenças estabelecidas, discordantes, críticas e
incômodas". É que "o controle sobre quais conteúdos ou nível das críticas veiculadas, se aceitáveis ou
não, deve ser realizado pela própria sociedade civil, porquanto a atuação da Justiça Eleitoral no âmbito da
Internet e redes sociais, ainda que envolva a honra e reputação dos políticos e candidatos, deve ser
minimalista, sob pena de silenciar o discurso dos cidadãos comuns no debate democrático".

Adotando essas balizas, no caso dos autos, entendo que apenas a "denúncia i",
relativa à compra de voto do povo baiano, é passível de remoção.

Os vídeos publicados contêm edição que faz o espectador crer que Lula acredita
ser possível comprar o voto do povo baiano por R$ 10. As publicações têm a clara intenção de
desvirtuar não apenas as falas do ex-Presidente Lula como também atingir a imagem da
coligação representante e do candidato Fernando Haddad, disseminando informação
manifestamente inverídica.

Como assentado pelo Ministro Carlos Horbach, ao analisar a liminar na Rp nº
0601437-91.2018.8.6.00.0000, “comentários dessa natureza geram desinformação no período
eleitoral e têm a potencialidade de atingir o candidato em sua imagem, bem jurídico
constitucionalmente protegido no contexto da liberdade de expressão”.

Observo que, quanto à postagem correspondente ao link
https://www.facebook.com/ellenelizabeth.nunes/videos/124553275190114/?t=1, o conteúdo não
está mais disponível, acarretando, assim, perda de objeto do pedido liminar neste ponto
específico.

Quanto às demais publicações impugnadas (denúncias ii e iii), ao menos em juízo
de cognição sumária, elementos suficientes à configuração de nenhuma transgressão capaz de
desequilibrar a disputa eleitoral.

Desta feita, diante das considerações supra, defiro parcialmente a medida
 para determinar às representadas Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. e Googleliminar

Brasil Internet Ltda., em expressa atenção aos termos do § 3º do art. 33 da Res.-TSE nº
23.551/2017, a remoção, no prazo de 24h, dos conteúdos -  - constantesque são idênticos
nas seguintes URLs:

https://www.youtube.com/watch?v=8WNeVpuHgEI

https://www.youtube.com/watch?v=75-M4jpy41Q

https://www.instagram.com/p/Bosg2OHlmTa/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1vq6fwy4y3mqv

https://www.instagram.com/p/BosEXx5Bgje/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=szr2nz45bzpa

https://www.facebook.com/neylton.ferrari/videos/10213238510145022/?t=9

https://www.facebook.com/310678689394064/videos/704656339905547/?t=4

https://www.facebook.com/bruno.neco.92/videos/533855323694868/?t=2

https://www.facebook.com/leila.patriota.9/videos/2134587029908874/?t=2

https://www.facebook.com/junio.silveira.73/videos/2217428158290603/?t=3
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https://www.facebook.com/djalma.rabelo.165/videos/1637223313091226/?t=2

https://www.facebook.com/dilia.brandao/videos/1261631463977310//?t=1

https://www.facebook.com/jorge.dodetranro/videos/66225269082685/?t=2

https://www.youtube.com/watch?v=8WNeVpuHgEI&fbclid=IwAR2
n5YYMQxGzvHYfidFZGyd6KAW4oUzrU6r4hZtGg62r8NXW73u
QxPUFNqc

https://www.youtube.com/watch?v=1IYF8a8VF9w&fbclid=IwAR2wlPhZmrtVpL3UJUpWMCe57B3WzDFMWLbWJWdydID6mPL5wOP-pxv7NMQ

https://www.youtube.com/watch?v=9zERx5raS3Y&fbclid=IwAR2dK0jheGR49csu2KWE21ca1z1vCTH4iCoW9aYkzHa4s7Dv3aVemXhwU8E

https://www.facebook.com/aanapaula.CVjvichenkonh/videos/1898677130168633/?t=1

https://www.facebook.com/david.hildebrand.31/videos/179674476245207/?t=1

https://www.facebook.com/fernanda.ribeirodemacedo/videos/1836210813155136/?t=2

https://www.facebook.com/metralhandoacorrupcaooficial/videos/314872782658180/?t=1

https://www.facebook.com/neylton.ferrari/videos/10213238510145022/?t=1

https://www.facebook.com/sonia.roccha.d/videos/576215166144579/?t=1

https://www.facebook.com/100016036685336/videos/345671815977372/?t=0

https://www.facebook.com/deboraejunior.dinelli/videos/1238812646258693/?t=2

https://www.facebook.com/valdecir.pereira.71/videos/1469689373164163/?t=1

https://www.facebook.com/marileide.sababaccarini/videos/2090306551035432/?t=0

https://www.facebook.com/veryju/videos/1901083369999313/?t=1

https://www.facebook.com/rochasantospisa/videos/1816052001777789/?t=1

https://www.facebook.com/mary.tuma.14/videos/2079103612140734/?t=1

https://www.facebook.com/dezia.olyver/videos/1705136872929230/?t=1

https://www.facebook.com/Avelinodeputadoestadual/videos/314439822702543/?t=2

https://www.facebook.com/sandrocabaggio/videos/10212184164189095/?t=1

https://www.facebook.com/afv.sucesso/videos/2118462928416816/?t=2

https://www.facebook.com/edenilson.silva3/videos/2197352800278434/?t=1

https://www.facebook.com/100025533639550/videos/211629683031485/?t=1

https://www.facebook.com/robertobrilhanteribeiro/videos/2362386877109434/?t=1

https://www.facebook.com/marllen.bicalho/videos/1853147698138605/?t=1

https://www.facebook.com/manoel.freitas.75/videos/10212553863112734/?t=4
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38.  

39.  

40.  

41.  

42.  

43.  

44.  

45.  

46.  

47.  

48.  

49.  

https://www.facebook.com/100010991705918/videos/636478686728516/?t=1

https://www.facebook.com/VemLBrasil/videos/456007001472175/?t=1

https://www.facebook.com/fabiola.santos.1029/videos/10155759291875924/?t=1

https://www.facebook.com/mateus.robertosilva.520/videos/123217075316962/?t=2

https://www.facebook.com/eduardoaugusto.vilelapantaleao/videos/1664506193661327/?t=1

https://www.facebook.com/tadeu.realista.1/videos/118787849097732/?t=8

https://www.facebook.com/cristaosdireita/videos/731113600564129/?t=10

https://www.facebook.com/RosemaryStela/videos/2150871255178778/?t=1

https://www.facebook.com/luiz.gasparinjunior/videos/895793110614620/?t=1

https://www.facebook.com/sueli.iani/videos/1868471886541902/?t=1

https://www.facebook.com/elvisgrise/videos/2009964979026304/?t=1

https://www.facebook.com/josue.araujo.35912/videos/978299895691319/?t=2

Determino que as representadas Facebook e Google, no prazo de 48h, forneçam:
i) a identificação do número de IP da conexão usada para realização dos cadastros iniciais; e ii)
os dados pessoais dos criadores e dos administradores dos perfis e dos canais nas respectivas
operadoras, nos termos do art. 34 da Res.-TSE no 23.551/2017.

Proceda-se à citação das representadas para que apresentem defesa no prazo de
um dia, nos termos do art. 8º da Res.-TSE nº 23.547/2017.

Após, intime-se pessoalmente o representante do Ministério Público Eleitoral para
que se manifeste no prazo de um dia, nos termos do art. 12 da referida resolução.

Publique-se.
 
Brasília, 19 de outubro de 2018.
 

Ministro SÉRGIO SILVEIRA BANHOS

Relator
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