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JUSTIÇA ELEITORAL E CONTEÚDO DIGITAL NAS ELEIÇÕES 2014
Resumo
Esta pesquisa tem por escopo as eleições gerais brasileiras de 2014 tendo por objetivo investigar a
relação entre a atuação jurisdicional da Justiça Eleitoral e o conteúdo digital eleitoral, analisando as
decisões judiciais diante dos pedidos de aplicação de penalidades àqueles que publicaram conteúdo
digital eleitoral. Mas sua relevância ultrapassa a relação entre candidato e Justiça Eleitoral, pois ao
analisar a segurança e estabilização das publicações digitais eleitorais, o faz pelo viés da atuação
coercitiva estatal que se manifesta pelo exercício do controle jurisdicional das eleições.
O objeto desta pesquisa envolve a liberdade de expressão digital em prol das eleições, cuja manifestação
enfrenta barreiras jurídicas que procuram se sustentar na igualdade aplicada aos candidatos, igualdade
esta que pretende garantir que todos os candidatos ingressem na disputa eleitoral com paridade de
armas. Assim, de um lado o exercício democrático e a liberdade de expressão e, de outro, a busca pela
equidade entre aqueles que disputam um cargo político nas eleições.
O produto desse enfrentamento é a decisão judicial e analisá-la em conjunto ao processo em que se
desenvolveu permitirá encontrar a verdadeira dimensão dos efeitos dessas decisões, além de
pormenorizar os seus motivos identificando padrões capazes de indicar não apenas o conteúdo efetivo da
liberdade de expressão digital, mas também sua estabilidade e fragilidade na realização das eleições
brasileiras.
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O Brasil realiza eleições para os cargos de Chefe do Poder Executivo (prefeitos, vice-prefeitos,
governadores, vice-governadores, presidente da República e seu vice) e de composição do Poder
Legislativo (vereadores, deputados federais, deputados estaduais e senadores). Elas ocorrem a cada dois
anos alternando entre eleições municipais e eleições gerais, que são as eleições para os cargos
estaduais somados aos federais.
A federação brasileira se divide em 5.568 municípios, 26 Estados, o Distrito Federal, e a União,
compondo, portanto, 5.596 entes que serão preenchidos com aproximadamente 70.000 cargos
elegíveis.
Em 2012 tivemos mais de quatrocentos mil candidatos disputando as eleições municipais (para prefeitos
e vereadores), já nas eleições gerais (deputados federais e estaduais, governadores e vice-governadores,
senadores, presidente e vice-presidente da República) foram computados mais de vinte mil candidatos
nas últimas eleições que foram realizadas em 2014, nesta ocasião foram computados 141.824.607
eleitores que estavam habilitados para votar.
A gestão do processo eleitoral brasileiro é integralmente do Poder Judiciário, que atua por uma estrutura
federal específica (Justiça Eleitoral) praticando todos os atos administrativos pertinentes à preparação e
execução das eleições municipais e gerais, vale mencionar que à Justiça Eleitoral também cabe exercer a
jurisdição em prol da resolução dos conflitos jurídicos eleitorais, acumulando, portanto essa variadas
funções.
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Esta estrutura é composta por vinte e oito Tribunais, sendo um órgão de cúpula, o Tribunal Superior
Eleitoral e vinte e sete Tribunais Regionais Eleitorais em todos os Estados-membros da nação, incluindo
aqui o Distrito Federal. Esses órgãos atuam no registro das candidaturas, distribuição do tempo de
propaganda na televisão e no rádio, preparação das urnas, estrutura para captação dos votos,
fiscalização das eleições, computação dos votos, resolução dos questionamentos jurídicos eleitorais,
entre muitas outras atividades.
Os reflexos jurídicos das eleições produzem efeitos em diversas searas, sendo tão numerosos quanto
suas dimensões, a título ilustrativo, em 2012 por ocasião das últimas eleições municipais o relatório de
transparência Google (período de julho a dezembro) indicou que a quantidade de solicitações de retirada
de conteúdo digital recebida pela empresa cresceu 265% em comparação com o primeiro semestre do
mesmo ano, sendo a Justiça Eleitoral a principal responsável por essa substancial alteração.
É neste reflexo que a presente pesquisa se propõe, tendo como escopo as eleições de 2014, busca
responder o quanto, como e sob quais fundamentos a Justiça Eleitoral aplica penalidades de retirada de
conteúdo e/ou multa diante de publicações no ambiente digital eleitoral.
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A pesquisa se desenvolve diante dos bancos eletrônicos de jurisprudência da Justiça Eleitoral brasileira, e
por isso, dedicou-se inicialmente a identificar a composição dessa base de dados, em especial diante de
sua completude e pluralidade, além da eficácia do sistema de busca por palavras. Contudo, algumas
inconsistências foram identificadas e consideradas no processo de coleta de decisões, fato este que nos
permitiu visualizar como a Justiça Eleitoral se apresenta e se expõe à pesquisa, demonstrando como
resultados não apenas o que a Justiça Eleitoral produz, mas também como se permite ser pesquisada
pelo seu site.
Superada a fase de conhecimento sobre os bancos de dados da justiça eleitoral, realizou-se a coleta,
filtragem e análise das decisões judiciais eleitorais pertinentes ao escopo da pesquisa. A partir das
decisões filtradas buscou-se os processos a que se referem, obtendo então, seus dados desde a origem
subsidiando a construção de um banco de dados próprio que contou com um conjunto de variáveis que
contemplasse o máximo de informações úteis para a análise dos processos.
Essa busca levou a criação de uma planilha de análise com 246 colunas (uma coluna para cada variável
ou suas especificações) sendo colocado um processo por linha, desde a sua origem – ocasião da
distribuição – até a última decisão disponível.
Ao final, foram analisados 484 processos que tiveram por objeto o pedido de: a) retirada de conteúdo
digital; b) aplicação de multa; c) pedido de retirada somado ao pedido de multa; ou d) direito de resposta
diante da publicação de conteúdo digital.
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Cada processo foi analisado pormenorizadamente diante de diversas variáveis e especificações que
foram agrupadas de acordo com sua pertinência temática, sendo distribuídas da seguinte maneira: I.
Dados básicos do processo, II. Decisão Liminar, III. Sentença (decisão de primeira instância), IV. Acórdão
(decisão de segunda instância), V. Recursos posteriores / Trânsito em Julgado e VI. Datas.
Quanto ao primeiro grupo de variáveis que se refere aos dados básicos de cada processo se destaca a
identificação dos litigantes, ocasião em que foi registrado os nomes das pessoas físicas e jurídicas
envolvidas nos processos, além dos partidos políticos e coligações, sendo possível identificar os
principais litigantes, promovendo um rankeamento entre eles, além de ser possível correlacionar os
candidatos que mais litigam com a quantidade de votos obtidos nas eleições, buscando uma relação
entre litigância e “favoritismo” diante das eleições.
Além disso, este grupo de variáveis também permite analisar cada Tribunal Regional Eleitoral
individualmente promovendo a comparação por Região, Estado ou Município identificando, por exemplo,
o Tribunal que retirou – proporcionalmente – mais conteúdo digital nas eleições de 2014.
Ainda neste primeiro grupo é possível analisar os locais em que as publicações impugnadas se
originaram, sendo constatada predominância das redes sociais, em especial Facebook e Youtube que se
transformaram nas principais arenas de controvérsias jurídico-eleitoral. Notou-se também ampla
variedade das publicações impugnadas, tais como: texto, imagem e vídeo, além dos links patrocinados,
pesquisas de opinião de perfis ou páginas de usuários.
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Outro conjunto de variáveis se relaciona à concessão ou indeferimento de medidas liminares, além do
teor das sentenças e dos acórdãos, permitindo a verificação da manutenção ou a revogação, ainda que
parcial, dessas decisões liminares. Ainda é possível testar a estabilidade das decisões judiciais
verificando a variabilidade dessas decisões no trâmite recursal, comparando a estabilização das decisões
judiciais que retiram ou mantêm conteúdo digital eleitoral, ou seja, uma liminar que retira conteúdo
apresentou mais estabilidade do que aquela que o mantém?
Por essas variáveis também foram identificados os fundamentos jurídicos apresentados pelos juízes em
suas decisões, e dentre os fundamentos de retirada e multa, notou-se que a maioria se refere à
impossibilidade de se realizar propaganda negativa (que tende a denegrir imagem alheia) e propaganda
antecipada (realizada antes do período permitido pela legislação eleitoral).
É possível também verificar a aplicação de multa isolada ou sua associação à retirada de uma
publicação digital eleitoral, além de somar o valor correspondente dessas multas identificando ainda os
fundamentos das decisões e os prazos estipulados para seu cumprimento.
O último grupo de variáveis se concentrou nas datas do processo, identificando desde a data de sua
origem à sua última decisão disponível, sendo possível verificar o tempo transcorrido entre o pedido e o
resultado definitivo deste pedido, permitindo a comparação temporal entre os casos que envolvem
pedido de retirada e os que envolvem apenas pedidos de multa.
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O resultado da pesquisa é um banco de dados que permite diversas análises sobre o comportamento da
justiça eleitoral e dos agentes políticos no curso das eleições de 2014, bem como um relato detalhado da
construção de um método para a pesquisa empírica em bases de decisões eletrônicas.
Disponível em:
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União jurídica e temporária de partidos políticos para a realização da campanha eleitoral.
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