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REPRESENTAÇÃO - DIREITO DE RESPOSTA - 65a ZONA ELEITORAL -
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Relator: Juiz Alcides Vettorazzi 
Recorrentes: Fernanda Sehn; Milton Inácio Weber 
Recorrido: Rudi Aloísio Rasch 

- RECURSO - ELEIÇÕES 2016 - DIREITO DE RESPOSTA -
INTERNET. 

- ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 
17, IV, "B", DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.462/2015 - AUSÊNCIA DE 
INFORMAÇÃO DO ENDEREÇO NA INTERNET (URL) DA 
POSTAGEM NO FACEBOOK - URL INFORMADA 
CORRESPONDENTE À PÁGINA PESSOAL DA AUTORA DA 
POSTAGEM NA REDE SOCIAL - ENDEREÇO APRESENTADO 
SUFICIENTE PARA LOCALIZAR A POSTAGEM - ESCOPO DA 
NORMA ATINGIDO - AUSÊNCIA DE DEFICIÊNCIA NA PROVA 
APRESENTADA OU NA INSTRUÇÃO DA REPRESENTAÇÃO. 

- COMENTÁRIO SUPOSTAMENTE INJURIOSO A CANDIDATO 
EM POSTAGEM PUBLICADA NO FACEBOOK - PERFIL PÚBLICO -
POSSIBILIDADE DE O CANDIDATO RESPONDER, SEM 
NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL, A 
COMENTÁRIOS PUBLICADOS POR ESSE MEIO - DEBATE 
PRÓPRIO DAS REDES SOCIAIS - LIVRE ACESSO DO 
SUSPOSTAMENTE OFENDIDO AO MESMO MEIO EM QUE A 
MENSAGEM FOI DIFUNDIDA - AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO E DE 
PROVA DE QUE SUA RESPOSTA FOI EXCLUÍDA OU DE QUE FOI 
BLOQUEADO NAQUELE PERFIL - RECURSO PROVIDO PARA 
AFASTAR DIREITO DE RESPOSTA CONCEDIDO NA PRIMEIRA 
INSTÂNCIA. 

Vistos, etc., 

A C O R D A M os Juízes do Tribunal Regional Eleitoral de Santa 
Catarina, à unanimidade, em conhecer do recurso e a ele dar provimento, nos 
termos do voto do Relator, que fica fazendo parte integrante desta decisão. 

Sala de Sessões do Tribunal Regional Eleitoral. 

Florianópolis, 5 1 ' 

Relator 

PUBLICADO 
EM SESSÃO 
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R E L A T Ó R I O 

Trata-se de recurso interposto conjuntamente por Fernanda Sehn e 
Milton Inácio Weber em face da sentença proferida pelo Juiz da 65a Zona Eleitoral -
Itapiranga (fls. 44-51), que deferiu o pedido de exercício do direito de resposta ao 
candidato a Prefeito de São João do Oeste, Rudi Aloísio Rasch, em razão de 
comentário injurioso publicado pelo segundo recorrente em postagem no perfil da 
primeira recorrente no Facebook. 

Os recorrentes pretendem que a sentença seja reformada, 
argumentando que o recorrido não apresentou o endereço correto na Internet (URL) 
da postagem que gerou o comentário questionado, descumprindo o disposto no art. 
17, IV, "b", da Resolução TSE n. 23.462/2015, e que a sentença não esclareceu se 
restou ou não caracterizado o crime de injúria (fls. 56-63). 

Contrarrazões às fls. 67-75, pugnando pela manutenção da sentença. 

Nesta instância, o Procurador Regional Eleitoral opinou pelo 
provimento do recurso (fls. 78-81). 

É o relatório. 

V O T O 

O SENHOR JUIZ ALCIDES VETTORAZZI (Relator): 

1. O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de 
admissibilidade, motivo pelo qual voto por dele conhecer. 

2. No mérito, o direito de resposta por publicação na rede mundial de 
computadores, está previsto nos arts. 57-D e 58 da Lei n. 9.504/1997, que 
estabelecem: 

Art. 57-D. 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 § 3o do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de comunicação 
interpessoal mediante mensagem eletrônica. (Incluído pela Lei n. 
12.034/2009). 

§ 1o (VETADO) 

§ 2o A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela 
divulgação da propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, 
o beneficiário à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 
30.000,00 (trinta mil reais). (Incluído pela Lei n. 12.034/2009). A 
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§ 3o 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. (Incluído pela Lei n. 12.891/2013). 

Art. 58. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o 
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. 

§ 1o O ofendido, ou seu representante legal, poderá pedir o exercício do 
direito de resposta à Justiça Eleitoral nos seguintes prazos, contados a partir 
da veiculação da ofensa: 

(...) 

IV - a qualquer tempo, quando se tratar de conteúdo que esteja sendo 
divulgado na internet, ou em 72 (setenta e duas) horas, após a sua retirada. 
(Incluído pela Lei n. 13.165/2015) 

§ 2o Recebido o pedido, a Justiça Eleitoral notificará imediatamente o ofensor 
para que se defenda em vinte e quatro horas, devendo a decisão ser 
prolatada no prazo máximo de setenta e duas horas da data da formulação 
do pedido. 

§ 3o Observar-se-ão, ainda, as seguintes regras no caso de pedido de 
resposta relativo a ofensa veiculada: 

(...) 

IV - em propaganda eleitoral na internet: (Incluído pela Lei n. 12.034/2009) 

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; (Incluído pela Lei n. 
12.034/2009). 

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; (Incluído pela Lei n. 12.034/2009). 

c) os custos de veiculação da resposta correrão por conta do responsável 
pela propaganda original. (Incluído pela Lei n. 12.034/2009). 

§ 4o Se a ofensa ocorrer em dia e hora que inviabilizem sua reparação dentro 
dos prazos estabelecidos nos parágrafos anteriores, a resposta será 
divulgada nos horários que a Justiça Eleitoral determinar, ainda que nas 
quarenta e oito horas anteriores ao pleito, em termos e forma 
aprovados, de modo a não ensejar tréplica. 

previamente 

'Kw 
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§ 5o Da decisão sobre o exercício do direito de resposta cabe recurso às 
instâncias superiores, em vinte e quatro horas da data de sua publicação em 
cartório ou sessão, assegurado ao recorrido oferecer contra-razões em igual 
prazo, a contar da sua notificação. 

§ 6o A Justiça Eleitoral deve proferir suas decisões no prazo máximo de vinte 
e quatro horas, observando-se o disposto nas alíneas d e e do inciso III do § 
3o para a restituição do tempo em caso de provimento de recurso. 

§ 7o A inobservância do prazo previsto no parágrafo anterior sujeita a 
autoridade judiciária às penas previstas no art. 345 da Lei n. 4.737, de 15 de 
julho de 1965 - Código Eleitoral. 

§ 8o O não-cumprimento integral ou em parte da decisão que conceder a 
resposta sujeitará o infrator ao pagamento de multa no valor de cinco mil a 
quinze mil UFIR, duplicada em caso de reiteração de conduta, sem prejuízo 
do disposto no art. 347 da Lei n. 4.737, de 15 de julho de 1965 - Código 
Eleitoral. 

§ 9o Caso a decisão de que trata o § 2o não seja prolatada em 72 (setenta e 
duas) horas da data da formulação do pedido, a Justiça Eleitoral, de ofício, 
providenciará a alocação de Juiz auxiliar. (Incluído pela Lei n. 12.891/2013). 

Também a Resolução TSE n. 23.457/2015, no caput do art. 24, trata 
da matéria, in verbis: 

Art. 24. 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 dos arts. 58, § 3o, inciso IV, 
alíneas a, b e c, e 58-A da Lei n° 9.504/1997, e por outros meios de 
comunicação interpessoal mediante mensagem eletrônica (Lei n° 9.504/1997, 
art. 57-D, caput). 

No caso concreto, o candidato Rudi Aloísio Rasch se sentiu ofendido 
com o seguinte comentário feito em uma postagem no Facebook: 

Meus amigos se preparem para fazer a festa no dia dois de outubro a noite, 
pois o adversário é um banana. 

O Juiz Eleitoral considerou que o comentário contém injúria ao 
candidato recorrido, único opositor, no pleito majoritário no Município de São João 
do Oeste, do candidato destacado na postagem que gerou o comentário, e deferiu o 
exercício do direito de resposta, embora, acertadamente, tenha se resguardado de 
manifestar-se sobre a configuração do crime de injúria, que deve ser tratado, se for 
o caso, na competente ação penal, de titularidade do Ministério Público Eleitoral. 

O argumento dos recorrentes, de que o recorrido não cumpriu o 
disposto no art. 17, IV, "b", da Resolução TSE n. 23.462/2015, pois não i r ' u o 
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endereço correto na Internet (URL) da postagem que gerou o comentário 
questionado, mas a URL da página pessoal da recorrente, não merece guarida, 
porquanto o endereço apresentado foi suficiente para localizar a postagem, sem 
margem para dúvidas, conforme registrou o Promotor Eleitoral em seu parecer, 
citado na sentença (fl. 46): 

(...) não se pode perder de vista o escopo da exigência da resolução, isto é, a 
finalidade de encontrar a publicação na rede mundial de computadores, o 
que, por certo, é plenamente possível ao seguir o link conducente ao perfil da 
representada Fernanda, informado pelo representante, onde foi veiculada a 
postagem e redigido o comentário. (...) 

Portanto, não verifico deficiência na prova apresentada ou na instrução 
da representação. 

Não obstante, entendo que não era o caso de se conceder direito de 
resposta. 

O direito de resposta é um meio posto à disposição dos candidatos, 
partidos e coligações que se sentirem ofendidos por conceito, imagem ou afirmação 
caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica difundida por qualquer 
veículo de comunicação social, conforme estabelece o art. 58 da Lei das Eleições, já 
citado. 

Entre os veículos de comunicação social, o art. 57-D da mesma lei 
inclui a Internet e, entre os possíveis canais de divulgação de conteúdo ofensivo na 
rede mundial de computadores capazes de gerar direito de resposta, a 
jurisprudência eleitoral reconhece o Facebook. 

E isso é compreensível, porquanto a razão de ser do direito de 
resposta é permitir ao ofendido o acesso aos mesmos elementos utilizados pelo 
ofensor, para que possa restabelecer a verdade dos fatos, ou seja, o acesso ao 
mesmo veículo de comunicação, espaço e destaques da mensagem ofensiva 
publicada para a divulgação de sua resposta, visando, com isso, atingir o mesmo 
público que recebeu o primeiro conteúdo, o que não lhe seria possível sem a 
permissão do ofensor ou sem decisão judicial determinando que a resposta seja 
transmitida. 

Assim, no caso do Facebook, caso uma postagem com conteúdo 
injurioso, difamatório, calunioso ou sabidamente inverídico seja publicada contra 
candidato, partido ou coligação, não possuem eles meios para esclarecer os fatos 
para o mesmo público a quem foi dirigida a mensagem sem que o ofensor publique, 
em seu perfil, a resposta. 

No entanto, quando se trata de comentário a uma postagem divulgada 
na mesma rede social, se o perfil é público, como é o caso dos autos, pode o 
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próprio ofendido, seja ele candidato ou não, utilizar-se desse mesmo meio 
imediatamente para responder às ofensas que entende contra si perpetradas, sem 
necessidade de intervenção da Justiça Eleitoral, pois é o que ocorre, via de regra, 
na rede mundial de computadores em todos os canais em que é possível a 
participação dos internautas por meio de comentários. 

Tanto é assim que a Lei n. 13.188/2015, que dispõe sobre o direito de 
resposta ou retificação do ofendido em matéria divulgada, publicada ou transmitida 
por veículo de comunicação social, no § 2o do art. 2o, exclui, da definição de matéria 
que pode ensejar o direito de resposta, os comentários realizados por usuários da 
Internet. Transcrevo, para maior clareza, o teor do caput e dos §§ 1o e 2o do referido 
artigo: 

Art. 2- Ao ofendido em matéria divulgada, publicada ou transmitida por 
veículo de comunicação social é assegurado o direito de resposta ou 
retificação, gratuito e proporcional ao agravo. 

§ 1ô Para os efeitos desta Lei, considera-se matéria qualquer reportagem, 
nota ou notícia divulgada por veículo de comunicação social, 
independentemente do meio ou da plataforma de distribuição, publicação ou 
transmissão que utilize, cujo conteúdo atente, ainda que por equívoco de 
informação, contra a honra, a intimidade, a reputação, o conceito, o nome, a 
marca ou a imagem de pessoa física ou jurídica identificada ou passível de 
identificação. 

§ 2Ô São excluídos da definição de matéria estabelecida no § 1- deste 
artigo os comentários realizados por usuários da internet nas páginas 
eletrônicas dos veículos de comunicação social. 

(...) (original sem grifos) 

A postagem publicada pela recorrente Fernanda Sehn no Facebook, 
apesar de anunciar a candidatura do adversário, não citava o nome de Rudi Aloísio 
Rasch, nem a ele se referia sequer indiretamente, sendo, dessa forma 
absolutamente regular. 

Assim, encontrando comentário à postagem de Fernanda que 
considera ser-lhe desfavorável, efetuado pelo recorrente Milton Inácio Weber, 
poderia o recorrido ter respondido na mesma hora, utilizando-se da mesma 
ferramenta, ou seja, nos próprios comentários, da maneira que julgasse adequada, 
pois os mesmos meios utilizados para a ofensa estavam à sua disposição naquele 
momento, não cabendo à Justiça Eleitoral tutelar as ofensas a que os candidatos, 
por seus próprios meios, tenham como responder. 
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Registro que não foi sequer alegado que o recorrido tenha respondido 
ao comentário, mas sua resposta tenha sido excluída, ou que tenha sido bloqueado 
raquele perfil. 

Claro, tudo isso sem embargo da eventual ação penal, que pode vir a 
ser exercida pelo seu titular, para apurar a ocorrência do delito de injúria, porquanto 
em nosso país é livre a manifestação do pensamento, responsabilizando-se aquele 
que o externar pelos possíveis delitos de injúria, difamação e calúnia que cometer. 

Por essa razão, entendo que o recurso deve ser provido. 

Ademais, como bem destacou o Procurador Regional Eleitoral, o 
comentário considerado ofensivo "pode ser qualificado, no máximo, como 
meramente chistoso e superficial à pessoa do adversário, sem grande repercussão 
na seara eleitoral e, portanto, sem extrapolar os limites estabelecidos pela legislação 
de regência". 

Claro que o autor do comentário foi extremamente infeliz ao se dirigir 
dessa forma contra candidato que não apoia, não sendo essa a participação que se 
espera dos eleitores, nem esse o nível dos debates que devem ser travados em 
torno do futuro dos municípios brasileiros, porque isso não engrandece a 
democracia. Entretanto, há de se considerar, também, que o comentário foi 
divulgado em ambiente favorável ao opositor do recorrido - página do Facebook da 
companheira do candidato a prefeito Fernando via de regra frequentado pelos 
seus simpatizantes, o que, aliado ao pequeno número de "curtidas" que o 
comentário teve, não revelam maiores prejuízo à candidatura de Rudi Aloísio Rasch. 

Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para indeferir o pedido de 
direito de resposta. 
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TRESC 

Fl. 

EXTRATO DE ATA 

RECURSO ELEITORAL N° 171-22.2016.6.24.0065 - RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO -
DIREITO DE RESPOSTA - PROPAGANDA POLÍTICA - PROPAGANDA ELEITORAL - INTERNET -
FACEBOOK - 65a ZONA ELEITORAL - ITAPIRANGA (SÃO JOÃO DO OESTE) 
RELATOR: JUIZ ALCIDES VETTORAZZI 

RECORRENTE(S): FERNANDA SEHN; MILTON INÁCIO WEBER 
ADVOGADO(S): LEONIR ADRIANO STAUDT; IVON MAURICIO WANDSCHEER 
RECORRIDO(S): RUDI ALOÍSIO RASCH 
ADVOGADO(S): MAIKEL GUSTAVO SCHNEIDER 

PRESIDENTE DA SESSÃO: JUIZ CESAR AUGUSTO MIMOSO RUIZ ABREU 
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL: MARCELO DA MOTA 

Decisão: à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar provimento, nos termos do voto do 
Relator. Foi assinado e publicado em sessão, às 16h05min, com a intimação pessoal do 
Procurador Regional Eleitoral, o Acórdão n. 31424. Participaram do julgamento os Juízes 
Cesar Augusto Mimoso Ruiz Abreu, Antonio do Rêgo Monteiro Rocha, Alcides Vettorazzi, 
Hélio David Vieira Figueira dos Santos, Davidson Jahn Mello e Rodrigo Brandeburgo Curi. 

PROCESSO JULGADO NA SESSÃO DE 05.09.2016. 

R E M E S S A 

Aos dias do mês de de 2016 faço a remessa destes autos para 
a Coordenadoria de Registro e Informações Processuais - CRIP. Eu, 

, servidor da Seção de Preparação, Acompanhamento e Registro 
das Sessões Plenárias, lavrei o presente termo. 


