
Quando esta coluna for publicada, provavel-
mente a novidade já estará na rede: dife-
rentemente do que tem sido publicado até

hoje (10/7, quando escrevo), o Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) não restringiu o uso da internet na
campanha eleitoral e vai deixar isso bem claro.

Ao responder consulta do deputado federal, José
Fernando Aparecido de Oliveira (PV-MG), o TSE
decidiu (em 9/7) manter apenas formalmente as
regras fixadas pela resolução 22.718 para a propa-
ganda eleitoral pela internet na eleição deste ano.
Por maioria de quatro votos a dois, o plenário re-
solveu não apreciar consulta do deputado sobre
propaganda por e-mail, banner, blog, link patroci-
nado e outras ferramentas da internet.

A maioria acompanhou o voto do ministro Joa-
quim Barbosa, para quem a Justiça Eleitoral poderá
decidir se permite ou não formas de propaganda
na internet "no varejo, nos processos que surgem a
cada eleição", ou seja, no julgamento de casos con-
cretos, informou o site do tribunal. O presidente
Carlos Ayres Britto defendeu a liberação do uso da
rede mundial de computadores pelos candidatos
em razão da liberdade de comunicação e, ao final,
concordou com Barbosa. Na opinião dele, a Justiça
Eleitoral não deve ter qualquer papel regulador ou
controlador do uso da internet em eleições. Tam-
bém seguiram essa corrente Felix Fischer e Caputo
Bastos. O voto de Barbosa sepulta o tratamento da
internet como concessão pública, a exemplo do rá-
dio e TV, o que é um absurdo.

Trata-se de interpretação liberal, que precisa

tornar-se regra de conhecimento geral ou lei. Nos
Estados Unidos, a utilização da internet é a mais
ampla possível. Insatisfeitos com a cobertura da
campanha presidencial feita pela mídia tradicional,
os americanos estão buscando cada vez mais a in-
ternet para ter acesso a mais informações, conforme
revelou estudo publicado pelo boletim Pew Internet
and American Life Project, segundo a Associated
Press. Quase 30% dos adultos usam a internet para
ler ou assistir ao conteúdo bruto de campanha, ou
seja, imagens dos debates, discursos etc.

"Eles querem ver tudo (e integralmente) o que
acontece num evento. Querem ler um discurso do
começo ao fim" disse Lee Rainie, diretor do Pew.
O Pew revelou que 6% dos adultos contribuíram,
via internet, para a campanha, enquanto em 2004
foram 2%. "A internet possibilitou aos organizado-
res das campanhas alcançar doadores sem os cus-
tos de correio ou telefonemas. O democrata Barack
Obama tem sido beneficiado por pequenas quan-
tias de um grande número de usuários da internet,
tornando-se o líder em arrecadação entre todos os
candidatos", informa a AP reproduzida pelo site
Info Online (www.info.abril.com.br).

Um amigo interessado em internet e na eleição
americana com quem conversei ao escrever este
texto me contou que acabara de assistir a uma
palestra do democrata Obama, por quem torce,
numa escola pública, conectado ao www.twitter.
com, por meio do qual o eleitor pode monitorar
a campanha do seu candidato. Segundo ele, ape-
sar da boa nova de que a intenção do TSE não é
limitar a cobertura da campanha eleitoral, a aná-
lise caso a caso dos problemas deixa os políticos
inseguros e funciona como se restrição fosse. Ar-
gumenta que, ao contrario da TV, diante da qual
o eleitor tem um papel passivo ao ser alcançado
pelo conteúdo ali veiculado, na net o eleitor tem
que mobilizar-se em busca da informação.

Segundo Álvaro Gregorio, no blog www.igo-
vbrasil.com, nos Estados Unidos, site de adesão
à campanha (além do oficial do Senado), verbete
bem redigido na wikipédia, flickr (álbum de fo-
tos on line), wallpapers, ringtones para celulares,
canal no youtube, RSS, releases, orkut, grupos de



discussão e outros tantos endereços e recursos da
web 2.0 a favor de uma campanha constituem o
enorme arsenal online do qual um candidato pode
lançar mão para comunicar-se com seus eleitores
e informá-los sobre seus planos.

Não seria possível, então, que no Brasil, um dos
países que melhor uso faz do e-commerce e e-bank
(compensa um cheque em 24 horas entre Porto Ale-
gre e Manaus), onde é possível fazer declaração de
renda e ocorrência policial pela internet, seja pra-
ticamente proibido fazer política por meio da rede
de computadores. Sem falar no voto eletrônico, que
deu nova dimensão à democracia brasileira.

Preocupada com esse desvio, no início de julho,
a Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática realizou audiência pública para deba-
ter a propaganda eleitoral na internet. O debate foi
pedido pelo deputado Júlio Semeghini (PSDB-SP),
crítico da restritiva resolução adotada em fevereiro
pelo TSE limitando a propaganda eleitoral a página
destinada exclusivamente à campanha. O Tribunal
Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, por exemplo,
interpretou a norma de outra forma e permitiu que
os candidatos façam propaganda eleitoral em site
próprio, em seus blogs e páginas em sites de rela-
cionamento, como o Orkut.

As normas do TSE foram criticadas pelo presi-
dente da Associação Brasileira de Consultores Po-
líticos, Carlos Manhanelli, e por Caio Túlio Costa,
presidente do portal IG. Para Carlos Manhanelli, os
candidatos e eleitores são prejudicados com a me-
dida. Além disso, segundo ele, a internet é a forma
mais barata de fazer campanha. Já o presidente do
IG apontou sete pontos negativos da resolução:

1. asfixia os eleitores, que ficarão impedidos de
ter maior acesso às informações;

2. prejudica o candidato, que ficará limitado ã
propaganda feita em sua própria página;

3. afeta os portais, que são tratados como con-
cessões públicas, e não empresas privadas;

4. abala as finanças da própria internet, porque
as empresas não podem vender espaço para pro-
paganda eleitoral nos sites;

5. desrespeita a Constituição;
6. asfixia a democracia, porque impede a co-

municação via chats, blogs e e-mails; e
7. prejudica o cidadão, que fica impedido de ter

direito a uma informação mais ampla.
Ao fim da audiência, os integrantes da comissão

resolveram pedir ao ministro Carlos Ayres Britto
a revogação da resolução. Na opinião de Seme-
ghini, não há necessidade de regulamentação da
propaganda eleitoral pela internet. No mesmo dia,
seu colega Jorginho Maluly (DEM-SP) apresentou
projeto para preencher essa lacuna na legislação
brasileira. Pelo texto, fica permitida a utilização de
propaganda paga e em sites de propriedade de em-
presas de comunicação. Pouco mais de uma sema-
na depois, o tribunal caminharia na mesma direção
das expectativas dos políticos.

pós o recesso do Judiciário, o Supremo Tri-
.bunal Federal (STF) pode pôr fim à polêmica

sobre a exigência do diploma de jornalismo para o
exercício da profissão. A corte deve julgar recurso
extraordinário do Ministério Público Federal a ação
impetrada em 2001 pela Associação das Empresas
de Rádio e TV de São Paulo. Recentemente, o pre-
sidente da Federação Nacional dos Jornalistas (Fe-
naj), Sérgio Murillo, entregou ao presidente do STF,
ministro Gilmar Mendes - que também é relator
do processo — um memorial com decisões e pare-
ceres favoráveis à exigência do diploma. A questão
se arrasta há muitos anos sem uma regulamentação
definitiva. No Congresso, o tema tem grande difi-
culdade para avançar. A principal iniciativa ocorreu
em 2004, quando o governo Lula enviou um projeto
que criava o Conselho Federal de Jornalismo, mas
acabou rejeitado pelos deputados no mesmo ano.
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