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Resumo 

O desenvolvimento das novas tecnologias da comunicação e informação proporciona a 

amplificação do processo comunicativo-informacional, principalmente através da Web. 

Diante deste cenário, o presente trabalho tem como objetivo analisar como os usuários da 

rede social Twitter se utilizam desta ferramenta para comentar e debater acerca da atuação 

da Corregedora Nacional de Justiça, Eliana Calmon sobre o Judiciário Brasileiro. Como 

objeto de estudo foram escolhidos dez perfis no Twitter que façam referência ao tema 

supracitado. A partir da hashtag #ElianaCalmon, usamos a metodologia de análise de 

conteúdo temática em que buscamos uma ordenação de temas relacionados à atuação da 

corregedora. Para esta finalidade são utilizadas, dentre outros conceitos, a definição e o 

funcionamento das redes sociais a partir dos estudos de Recuero (2009), o conceito de 

agenda-setting de McCombs (2009). 

 

Palavras-chave: Eliana Calmon; Twitter; Judiciário; Redes Sociais 

 

Introdução 

 

Desde a abertura do ano Judiciário de 2012, pelo então presidente do Supremo 

Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 
4
, ministro Cezar Peluso 

que a ideia de “crise no Judiciário” vem sendo rechaçada. No entanto, contrariamente às 

palavras de Peluso, a imprensa brasileira expôs à sociedade uma grande quantidade de 

faltas administrativas cometidas, principalmente por magistrados na prática da atividade 

judicante. 

Em face da situação, a Corregedora Nacional de Justiça do CNJ, ministra Eliana 

Calmon, em entrevista à Associação Paulista de Jornais (APJ), afirmou que “bandidos atrás 

da toga” 
5
 estão infiltrados na magistratura comprometendo a atividade para o qual o Poder 

                                                 
1 Trabalho apresentado na Divisão Temática de Multimídia, da Intercom Júnior – VII Jornada de Iniciação Científica em 

Comunicação, evento componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação 
2 Estudante de graduação do 6º período do curso de Comunicação Social com habilitação em Jornalismo da Universidade 

Federal do Piauí (UFPI). 
3 Orientador do trabalho: cursa Mestrando em Comunicação pela Universidade Federal do Piauí (UFPI); Especialista em 

Comunicação e Marketing (UFPI); Bacharel em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo (UFPI); Licenciada 

em Letras/Inglês pela Universidade Estadual do Piauí. 
4 O CNJ é um órgão interno do Poder Judiciário Brasileiro, responsável pela fiscalização administrativo-finaceira dos 

tribunais e demais órgãos do Judiciário, bem como pela fiscalização do cumprimento dos deveres funcionais da 

magistratura. 
5 Na entrevista a corregedora defendeu a atuação do CNJ frente às limitações investigativas requeridas pela Associação 

dos Magistrados Brasileiros (AMB), dizendo ser este “o primeiro caminho para a impunidade da magistratura, que hoje 

está com gravíssimos problemas de infiltração de bandidos que estão escondidos atrás da toga”. Disponível em 

http://www.apj.inf.br/detalhe_post_destaque.php?codigo=228. Acesso em 25 de março de 2012, às 12h30min. 

http://www.apj.inf.br/detalhe_post_destaque.php?codigo=228
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Judiciário foi institucionalizado, que é a solução de litígios. A fala da ministra proferida em 

setembro de 2011, proporcionou um “desconforto” no meio jurídico, principalmente entre 

as associações de classe, tais quais Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), 

Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (ANAMATRA) e Associação 

dos Juízes Federais do Brasil (AJUFE) que, demonstrando um corporativismo existente no 

Poder Judiciário, propuseram perante o STF Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI), 

questionando a legalidade do CNJ em iniciar investigações contra magistrados antes das 

corregedorias dos tribunais estaduais, como por exemplo, a ADI 4638
6
. 

Baseada nesta medida, outra liminar foi concedida atendendo, também, às 

solicitações das entidades de classe. O ministro Ricardo Lewandowski propôs uma medida 

liminar suspendendo investigações que envolviam 216.800 servidores do Judiciário - aqui 

estão inclusos os magistrados, uma vez que estes são, também, servidores do Poder 

Judiciário - frente a movimentações financeiras consideradas atípicas em tribunais. As 

proposições supracitadas corroboraram para a estigmatização do Poder Judiciário como 

“blindado”, encastelado e intocável, mero “aplicador de leis” alheio à conjuntura social. 

Em contrapartida, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Procuradoria Geral 

da República (PGR), Advocacia Geral da União (AGU), sociedade civil organizada e o 

próprio cidadão comum, levantaram-se em defesa das atribuições investigativas do CNJ e 

da ministra Eliana Calmon, responsável por fazer uma devassa no Poder Judiciário. Pode se 

perceber, neste sentido, como demonstra Dallari (1998), que o Conselho veio inaugurar 

“um novo papel, muito mais ativo, em face do direito novo”. Dallari sustenta, ainda, que: 

 

Foi com base nas lições da História que se começou a cogitar de um 

novo direito, condizente com a dignidade dos seres humanos sem 

privilégios nem exclusões, e ajustada a cada realidade. Esse direito 

exige controle constante de sua legitimidade e aferição permanente 

de sua conformidade às exigências da Justiça. (DALLARI, 1998, 

p.10). 

 

Por seis votos a cinco, no julgamento do ADI 4638, o STF reconheceu a 

competência concorrente do CNJ com os tribunais para a abertura de processos 

administrativo-disciplinares contra magistrados, conferindo a este, competência originária. 

                                                 
6
 Tendo como relator o ministro do STF Marco Aurélio Melo, a ADI, ajuizada pela AMB, questionava a 

constitucionalidade da Resolução 135 do CNJ, que dispõe sobre a uniformização de normas relativas ao procedimento 

administrativo-disciplinar aplicável aos magistrados. Segundo a Associação, a resolução interfere em competências 

privativas aos tribunais, tais quais, censura e advertência, interferindo, assim, na autonomia e poder correicional dos 

tribunais estaduais. A AMB pedia a impugnação da resolução na íntegra. 
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A decisão do Supremo pela efetivação da constitucionalidade do caráter investigativo do 

Conselho caracteriza uma conjuntura jurídico-social observante não somente a norma 

vigente, mas também aos valores sociais. Quanto à decisão dos ministros, podemos destacar 

que estes atuaram não somente como aplicadores da lei, como é de ofício, mas perceberam 

e sensibilizaram-se com as manifestações da sociedade “Pró-CNJ”, a favor da 

transparência, moralidade e efetividade do Poder Judiciário Brasileiro, onde os 

jurisdicionados foram, e são, os maiores detentores dos benefícios da decisão da Corte. A 

atuação da ministra Eliana Calmon, frente à corregedoria do CNJ, é considerada um divisor 

de águas pelos jurisdicionados na busca pela legitimidade do Poder Judiciário. Do exposto, 

podemos inferir que o Judiciário, e especificamente que os futuros juízes: 

 

[...] não poderão ser devotos do Código, legalistas formais ou 

“escravos da lei”, mas deverão preparar-se adequadamente para 

conhecer e avaliar com sensibilidade os fenômenos sociais que 

informam a criação do direito e estão presentes no momento de sua 

aplicação, sem esquecer que a prioridade deve ser dada à pessoa 

humana, sem privilégios e discriminações (DALLARI 1998, p.13). 

 

Atualmente, uma visão generalista é atribuída ao Judiciário no Brasil, em 

específico aos magistrados, segundo as quais estão interessados somente no aumento de 

seus vencimentos, na não publicidade de seus atos e na extinção de um controle interno. 

Nas palavras da ministra Eliana Calmon: 

 

[...] é bem verdade que nós precisamos separar o joio do trigo, e este 

joio faz muita confusão, e praticamente leva a que se faça o 

nivelamento por baixo da magistratura. A boa magistratura precisa 

começar a combater isto. Precisamos formar um exército dos bons, 

e a própria magistratura tem que ajudar na indicação dos que não 

honram a toga (CALMON, 2012, áudio) 
7
. 

 

A partir do que foi exposto, esse artigo tem como objetivo analisar a repercussão 

da atuação da ministra Eliana Calmon sobre o Judiciário Brasileiro, como Corregedora 

Nacional de Justiça, bem como, os desdobramentos, sobre a competência do CNJ para abrir 

processos disciplinares contra magistrados através dos debates entre os usuários da rede 

social Twitter. 

                                                 
7 Em entrevista concedida a Mayara Araújo para a Rádio Justa Sintonia, rádio intranet da Justiça Federal do Piauí, no dia 9 

de março de 2012. 
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Para este fim, o artigo está divido em três partes: na primeira uma breve 

explanação sobre as funcionalidades do CNJ e de sua corregedoria; em seguida, uma 

descrição da hipótese do agendamento proposto na década de 70 pelos pesquisadores 

americanos Maxwell McCombs e Donald Shaw, que serve de base teórica para nossa 

pesquisa, seguida de algumas considerações sobre redes sociais e uma descrição de como se 

caracteriza e funciona o Twitter. Por fim, uma análise quantitativa dos tweets relacionados à 

hashtag #ElianaCalmon, bem como uma análise de conteúdo dos tweets de dez perfis que 

utilizaram a hashtag em grande quantidade, a fim de aferirmos qual a posição do público 

que ficou mais evidente na rede em relação a atuação da corregedora. 

 

Emenda Constitucional 45/2004: O Conselho Nacional de Justiça 

 

A Emenda Constitucional (EC) 45/2004, mais conhecida por Emenda da Reforma 

do Poder Judiciário
8
 foi publicada no Diário Oficial da União no dia 31 de dezembro de 

2004, trazendo consigo a promessa de um Poder Judiciário mais atento ao reclame social, 

mais dialógico com a sociedade e mais efetivo na prestação jurisdicional. A Emenda 

45/2004: 

 

Não se restringiu ao Capítulo do Poder Judiciário, mas mexeu nos 

direitos fundamentais, no controle de constitucionalidade, na 

intervenção de Estados e Municípios, na competência do Senado 

Federal. As alterações vão desde as estruturas, as composições, as 

competências, até a varejo, como regras de concurso e promoção 

dos juízes e de membros do Ministério Público. (LIMA & LIMA, 

2005, p.07). 

 

Não é objetivo deste artigo abordar todas as mudanças propostas pela Emenda, 

mas restringir-se ao parágrafo 103-B que cria o Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 

 

O art. 103-B foi totalmente acrescentado pela EC. 45, com o 

propósito de se criar, no âmbito do Poder Judiciário, um órgão de 

controle da atuação administrativa e financeira deste Poder e de 

correição acerca do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes 

[...]. (MARTINS & RÁTIS, 2005, p. 48, grifo do autor). 

 

                                                 
8 A Emenda 45/2004 tem origem na Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 96/92, apresentada pelo então deputado 

Hélio Bicudo (PT). Após 12 anos de tramitação no Congresso Nacional, a “Reforma do Judiciário” é publicada no Diário 

Oficial da União (DOU). 
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Ao Conselho compete, em síntese, o controle administrativo e financeiro dos 

membros e órgãos do Poder Judiciário Brasileiro, zelando principalmente pela moralidade e 

transparência dos atos deste ramo da administração pública. A Corregedoria, em específico, 

é responsável, dentre outras atribuições, por receber reclamações e denúncias relativas aos 

magistrados e tribunais, instaurar sindicâncias, inspeções, correições, bem como processos 

administrativos - disciplinares, quando houver indício de infração. Foi justamente isto que 

Eliana Calmon fez no cargo de corregedora do CNJ: alvo de muitas críticas, a magistrada 

não só apurou movimentações financeiras atípicas nas contas de tribunais e servidores, 

como também, propôs uma magistratura transparente e honrada, proposta que, 

aparentemente, não foi abraçada por seus pares. 

Historicamente, o Poder Judiciário é considerado o mais “fechado” dos Poderes do 

Estado Democrático de Direito, mantenedor do status quo, alheio aos anseios da sociedade 

e não sujeito a fiscalizações externas e internas. O encastelamento ao qual o Poder 

Judiciário se submeteu (ou é submetido), especialmente os juízes de tribunais superiores
9
 só 

é salutar no tocante a possíveis ingerências políticas que venham a sofrer, comprometendo, 

principalmente, o desempenho de suas atividades judicantes. A implantação do CNJ, 

considerado, inicialmente, um controle externo
10

 sobre o Poder Judiciário, foi, e ainda é tida 

pelas associações jurídicas corporativistas
11

 como inconstitucional, ferindo, flagrantemente, 

o princípio da separação do poderes
12

, a autonomia financeiro-administrativo-disciplinar 

dos tribunais, a forma federativa de Estado e a independência da atividade judicante da 

magistratura. O posicionamento adotado pelas associações de classe, avessos a inspeções do 

CNJ, demonstra a casta na qual o Poder Judiciário se enclausurou, segundo Lima & Lima 

(2005) “refletindo o conservadorismo das instituições judiciárias”. 

No tocante ao princípio da separação dos poderes que está incluso em nossa 

Constituição por meio do artigo 2º, os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário são 

harmônicos e independentes entre si. Ademais, um sistema de freios e contrapesos (checks 

and balances) seria responsável pela fiscalização recíproca de um poder sobre o outro, 

garantindo, assim, (pelo menos é o que se espera), rigidez no cumprimento dos princípios 

da administração pública. No entanto, este mesmo sistema não foi suficiente para garantir a 

                                                 
9 Principalmente STF, STJ, TSE. 
10 De acordo com MARTINS & RÁTIS (2005, p. 52) “O Conselho Nacional de Justiça, consoante dispõe o art.92, inciso 

I-A [...], é órgão interno do Poder Judiciário, apesar de lhe faltar função jurisdicional, com sede na Capital Federal.” 
11 Especialmente AMB, ANAMATRA, AJUFE. 
12 O princípio da Separação dos Poderes está realce na obra de Montequieu, O Espírito das Leis (1748), onde o poder não 

pode ficar concentrado nas mãos de uma pessoa ou entidade. Teria o Estado suas funções divididas entre criar leis, 

executá-las e julgar a aplicação destas. 
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moralidade e transparência nos atos praticados pelos membros do Judiciário, bem como a 

fiscalização por parte dos Tribunais de Contas e das corregedorias nos tribunais estaduais, 

mostraram-se aquém do esperado pelos jurisdicionados. Como prova disto, uma avalanche 

de faltas administrativas e desvios funcionais de tribunais e magistrados foram abordados 

na imprensa brasileira neste primeiro semestre de 2012, corroborando para legitimar a 

atuação do CNJ, em específico da corregedoria sobre o Poder Judiciário Brasileiro. 

É bem verdade, que a criação do Conselho Nacional de Justiça não irá resolver de 

imediato um dos maiores, se não o maior problema da Justiça Brasileira que a morosidade 

na prestação jurisdicional. A falta de recursos humanos, modernização dos tribunais (e dos 

magistrados), capacitação de servidores, e a grande quantidade de processos, dificultam a 

celeridade no trâmite processual, deixando para o jurisdicionado o sentimento de injustiça e 

ineficiência dos órgãos do Poder Judiciário. Mas como chama atenção LIMA & LIMA: 

 

Não se inventa remédio para mal inexistente. [...] a sociedade estava 

a reclamar a presença do CNJ, para coibir os eventuais abusos de 

magistrados em face da histórica leniência e do corporativismo dos 

órgãos disciplinares do Judiciário. Até porque, a finalidade do 

Conselho é fazer funcionar o Poder Judiciário, coibindo abusos, a 

preguiça, a complacência, a ineficiência pontuais, porventura 

verificada nos órgão judicantes [...]. Aliás, inconstitucional mesmo 

é negar a prestação jurisdicional ao cidadão. E o atuar prudente e 

pontual do CNJ para fazer valer a Constituição legitima o órgão e 

espanta qualquer suspeita de inconstitucionalidade. (LIMA & 

LIMA, 2005, p. 77, grifo nosso). 

  

As discussões acerca da atuação do CNJ, não se esgotam por aí. No entanto, a 

partir disto podemos inferir que a opinião pública passou a ter o Judiciário mais atento aos 

seus direitos através do órgão. A opinião pública passou a sentir-se representada por Eliana 

Calmon, frente a uma classe elitista e, historicamente, corporativista. Um sentimento de 

justiça (e a busca desta) é emanado cada vez que processos administrativo-disciplinares são 

instaurados contra magistrados suspeitos de corrupção. A atuação do Conselho Nacional de 

Justiça, bem como de Eliana Calmon, foi foco não somente na imprensa, mas também do 

cidadão comum, que passou a judicializar as redes sociais. 

 

Agenda-setting e redes sociais 
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O debate público sobre o entrave entre o CNJ e as associações de classe foi 

ganhando maiores proporções a partir dos destaques que este caso ia recebendo pela mídia 

nacional. As investigações propostas pela corregedoria do órgão, bem como as declarações 

de Eliana Calmon dadas à imprensa, foram alvo de debates entre diversas mídias, desde as 

tradicionais como televisão, jornais e rádio, às sociais, sites noticiosos, blogs, redes sociais 

e porque não, alcançou também as listas de discussões entre as pessoas fora do ambiente 

midiático. Porém, este último não é objeto de nossa análise. 

Neste artigo, a intenção é analisar e discutir a influência que as mídias tradicionais 

exercem nas mídias digitais, em especial no Twitter, ao fornecer os assuntos que devem ser 

debatidos pelo seu público, entendendo Twitter como um espaço de debate. Para este 

propósito, analisamos esta característica dos meios de comunicação a partir da hipótese do 

Agenda-setting, para a qual, o poder que a mídia exerce sobre o público não está em dizer 

aquilo que se deve dizer, mas sobre o que se deve pensar. Ou seja, o seu poder não é de 

persuadir, mas apenas de expor ao público uma lista de assuntos que se deve discutir; os 

meios de comunicação determinam quais assuntos devem ser discutidos pelas pessoas.  

Desenvolvida na década de 70 pelos pesquisadores americanos Maxwell 

McCombs e Donald Shaw, esta hipótese tem no trabalho de Walter Lippmman, Public 

Opinion (1922), e Bernard Cohen, Voting: A study of Opinion Formation in Presidential 

Campaign (1954), marcos iniciais de investigação. Lippmman afirma em sua obra que os 

meios de comunicação são a principal conexão entre o que acontece no mundo e a imagem 

produzida sobre esses eventos na mente das pessoas. Já Cohen observa que a imprensa pode 

não ser bem sucedida em dizer ao público o que pensar, mas pode facilmente nos dizer 

sobre o que pensar.  

Em 1972, McCombs e Shaw publicaram na revista Opinion Quartely o primeiro 

estudo sobre a agenda-setting, na qual foi constatada a coincidência entre a agenda da mídia 

e a agenda do público durante as eleições presidenciais americanas de 1968. Foi também 

durante as eleições presidenciais, mas as de 1972, que McCombs e um grupo de estudiosos 

coordenados por ele organizaram uma nova pesquisa para comprovar tal efeito social dos 

meios de comunicação.  

A Teoria da Agenda não é o retorno à teoria da bala ou hipodérmica sobre 

os poderosos efeitos da mídia. Nem os membros da audiência são 

considerados autômatos esperando para serem programados pelos veículos 

noticiosos. Mas a Teoria da agenda atribui um papel central aos veículos 

noticiosos por serem capazes de definir itens para agenda pública. Ou 

parafraseando Lippman, a informação fornecida pelos veículos noticiosos 
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joga um papel central na constituição de nossas imagens da realidade. 

(MCCOMBS, 2009 p.10). 

 

A hipótese do agenda-setting desenvolvida por McCombs e Shaw indica que em 

consequência do que é veiculado pelos meios de comunicação de massa, o público sabe ou 

ignora, presta atenção ou não, realça ou negligencia informações ou elementos específicos 

do cenário político (WOLF, 1995). “As pessoas têm tendência para incluir ou excluir dos 

seus próprios conhecimentos aquilo que os mass media incluem ou excluem do seu próprio 

conteúdo” (Shaw, 1979 apud WOLF, 1995, p.130). 

Segundo os estudos de Shaw e McCombs a agenda se situa em cinco níveis: 

agenda individual, interpessoal, da mídia, do público e institucional. Para nosso estudo, 

consideramos especialmente a agenda da mídia (tradicional) e agenda do público (cujo 

espaço de debates ocorre na mídia social Twitter). 

Na época dos estudos de McCombs e Shaw, os efeitos da mídia sobre a opinião 

pública ainda refletiam resquícios da Mass Communication Research, em que a 

comunicação era um processo contínuo de um para todos. O desenvolvimento das 

tecnologias da comunicação e informação (Tics), em especial, das mídias sociais 

constituíram uma modificação nesse fluxo comunicacional, hoje esta ocorre na perspectiva 

de todos para todos. 

 
Numa conferência eletrônica, por exemplo, uma pessoa envia uma 

mensagem a dezenas ou centenas de outras. Entre estas, algumas 

respondem. Depois, outras respondem à resposta, etc. Como todas as 

mensagens são registradas sedimenta-se assim progressivamente uma 

memória, um contexto do grupo de discussão. (LÉVY, 1999, p.207). 

 

Assim, plataformas virtuais como blogs, sites, fóruns e redes sociais, possibilitam 

que qualquer cidadão que tenha acesso a um computador e a internet, e possua capacidade 

de utilizá-las, possam ser ao mesmo tempo, receptores e emissores no novo fluxo de 

comunicação vislumbrado pelo espaço virtual do ciberespaço. Este se configura como um 

espaço desterritorializante: não palpável de local indefinido, desconhecido e com múltiplas 

possibilidades. 

 
O ciberespaço (que também chamarei de "rede") é o novo meio de 

comunicação que surge da interconexão mundial dos computadores. O 

termo especifica não apenas a infra-estrutura material da comunicação 

digital, mas também o universo oceânico de informações que ela abriga, 

assim como os seres humanos que navegam e alimentam esse universo. 

(LÉVY, 1999, p.17). 
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Importante destacar que os estudos de McCombs e Shaw propunham a analisar os 

efeitos da agenda da mídia a longo prazo, a fim de perceber a permanência dos temas 

presentes nesta agenda na agenda do público. Porém, a velocidade do fluxo da informação 

no ciberespaço através das mídias digitais, em especial no Twitter, novos temas surgem, 

entram e saem tanto da agenda da mídia eletrônica como do usuário, em uma dinâmica 

diferente daquela proposta pelos estudiosos americanos.  

O Twitter está presente no ciberespaço desde março de 2006 e é definido como um 

microblog, pois seus usuários, a partir de seus perfis podem escrever pequenos posts 

ilimitados quanto à quantidade, mas limitados quanto ao tamanho: apenas 140 caracteres 

por cada tweet, que permite, dentre outras possibilidades, a inserção de texto e links. Entre 

as funcionalidades da ferramenta, além de poder expressar-se por meio de seus posts, o 

usuário também pode seguir outros perfis (follow) e ser seguido por outros, permitindo que 

além da divulgação de conteúdos seja possível a comunicação direta entre usuários através 

de mensagens ocultas e menções. Além disso, há a possibilidade de replicagem de tweets de 

outros usuários através da função retweet ou RT. Segundo Recuero (2009), a interação entre 

usuários caracteriza o twitter não só como microblogging, mas também como uma rede 

social. 

 
O surgimento da Internet proporcionou que as pessoas pudessem difundir 

as informações de forma mais rápida e interativa. Tal mudança criou 

novos canais e, ao mesmo tempo, uma pluralidade de novas informações 

circulando nos grupos sociais. (RECUERO, 2009, p.115). 

 

A percepção da influência da agenda midiática na agenda pública, representada 

neste caso pelo Twitter, pode ser comprovada a partir de um mecanismo presente na própria 

ferramenta, os Trending Topics (TTs), que se referem aos tópicos que possuem um maior 

crescimento exponencial momentâneo, isto é, que atingem o maior volume durante 

determinado período de tempo. Pelos termos presentes nos TTs, podemos ter uma noção de 

quais são os assuntos mais comentados pelos usuários em determinado momento e assim, 

percebermos a relação da agenda da mídia com agenda do público. Muitas vezes os termos 

presentes nos TTs são antecedidos de uma hashtag, e ao clicarmos em qualquer um desses 

termos é possível visualizarmos todos os tweets relacionados aquele tópico.  

Para a realização deste trabalho levamos em consideração a hashtag Eliana 

Calmon (#ElianaCalmon), a partir de um levantamento quantitativo de setembro de 2011 a 
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julho de 2012 foram elaboradas as análises sobre as questões da qual esta pesquisa se 

baseia: em que momentos e como ocorreu a influência da agenda da mídia tradicional sobre 

a agenda pública, representada pelos debates ocorridos dentro do Twitter sobre a atuação da 

ministra Eliana Calmon sobre o Judiciário Brasileiro? A partir de uma análise de conteúdo, 

o que foi abordado pelo público em relação a esse caso? 

 

A Judicialização no Twitter: a hashtag #ElianaCalmon 

 

Entendendo a rede social Twitter como espaço de discussão sobre questões 

atinentes à sociedade, utilizamos as ferramentas Topsy Social Analytics
13

 e The Arquivist by 

Mix On Line
14

 para mensurar dados que façam referência a hashtag #ElianaCalmon, uma 

vez que os tweets mais antigos não podem ser visualizados na timeline da rede social 

analisada. 

Através das ferramentas mencionadas acima é possível não só recuperar tweets 

antigos, mas também filtrá-los por horas, dias, semanas, meses, relevância ou linha do 

tempo. É possível, ainda, gerar relatórios e estatísticas, além de descobrir os perfis mais 

influentes que usam qualquer tag.  

Por meio do Topsy Social Analytics, a tag #ElianaCalmon foi supervisionada de 26 

setembro de 2011 a 08 julho de 2012. Nesse período, a hashtag foi mencionada 303 

vezes
15

, no twitter. É importante salientar que os números não se sustentam por muito 

tempo, uma vez que o monitoramento do Topsy acompanha a dinâmica dos tweets 

relacionados à tag. Porém, como através da ferramenta Topsy podemos ver o conteúdo dos 

303 tweets, nos ateremos a eles para podermos realizar a análise.  

Já através dos relatórios gerados pela ferramenta The Arquivist By Mix On Line 

foram possíveis identificar alguns dos usuários que mais tweettam utilizando a hasthag 

#ElianaCalmon – os outros foram fornecidos pelo Topsy - , assim como outras palavras que 

estão associadas à mesma. As informações geradas, no entanto, não são arquivadas e não 

podem ser tomadas como um histórico de registro completo, como salienta o próprio 

website da ferramenta. Os registros apresentados foram utilizados apenas como suporte 

para uma análise mais densa, a fim de identificar os perfis mais influentes que comentam 

sobre Eliana Calmon, através da rede de relacionamento, Twitter. 

                                                 
13 Disponível em: http://topsy.com/ 
14 Disponível em:  http://archivist.visitmix.com/ 
15 Total de tweets disponíveis às 23h do dia 10/06/12. Fonte: www.topsy.com.br. 

http://topsy.com/
http://archivist.visitmix.com/
http://www.topsy.com.br/
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Com base nisto escolhemos os seguintes perfis para análise: @raphatex, 

@cavalcantimanso, @digital_lawyer, @delaorden, @eduardohomem41, @_heloisa_helena, 

@ARSEJUS1, @vhfcarvalho, @Mineiridades e @OrlaSantos. O conteúdo dos tweets 

aborda não somente a atuação da corregedora, mas também, o julgamento do STF em favor 

do CNJ, além de ações e programas desenvolvidos pelo Conselho. É válido ressaltar que a 

análise da hashtag #ElianaCalmon está intrinsecamente ligada à tweets que abordam temas 

relacionados ao CNJ, uma vez que a corregedora é integrante do órgão. Vale lembrar ainda, 

que como sustenta Recuero (2009), no ciberespaço existem representações de atores sociais, 

e não estes, propriamente dito. 

Em @rapahatex temos os seguintes tweets: “desembargador afirma que R$ 150 mil que 

recebeu correspondem a créditos „legítimos e devidos‟ #CNJ #ElianaCalmon” (7/6/12 9:24 

PM), “princípios básicos de #etica para ministros do #STF #impunidade #ElianaCalmon 

rogai por nós! http://post.ly/7a7yQ (1/6/12 2:32 PM), “#TJSP blinda “Turma do milhão” 

#CNJ #ElianaCalmon #Impunidade http://post.ly/7KVZH” (17/5/12 8:00 PM) e “Cinco 

desembargadores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul são alvo de investigação do 

#CNJ #ElianaCalmon http://post.ly/7ITnJ” (15/5/12 7:10 PM). Nos tweets acima 

representados é possível perceber o descrédito com o qual o Poder Judiciário é tratado, bem 

como, a hashtag #ElianaCalmon é tratada como sinônimo de justiça e moralidade. Eliana 

Calmon é clamada (#ElianaCalmon rogai por nós !) na busca por punições a magistrados 

que não honram a toga. 

O perfil de @cavalcantimanso é o mais influente, sendo o que mais utiliza a tag 

#ElianaCalmon: “Foi o trabalho de #ElianaCalmon na Corregedoria e sua relação com a 

sociedade civil que impediu a ANULAÇÃO do #CNJ pela magistratura. #STF” (11/3/12 

9:32 PM), “@STJnoticias: Eliana Calmon diz que „elitizinhas‟ atacam como cupins para 

implodir o CNJ http://t.co/nW5Mu3hT”EU APOIO #ElianaCalmon E #CNJ” (1/6/12 10:11 

PM) e “MACEIÓ #alagoas VAI RECEBER TROPA DE ELITE #ElianaCalmon PORQUE 

CRIMINALIDADE JÁ CHEGOU AO LIMITE! Puna-se. http://t.co/WEVCPzhC (1/6/12 

10:08 PM). Os tweets de @cavalcantimanso remontam não somente a decisão do STF a 

favor do CNJ, como, também, demonstram apoio à atuação de Eliana Calmon frente à 

Corregedoria do CNJ. É possível, ainda, inferir através dos tweets, que a relação de Eliana 

Calmon com a sociedade civil foi imprescindível na legitimação do CNJ. Para o perfil em 

análise, o Judiciário é tido como encastelado e criminoso. 

https://twitter.com/#%21/search/%23CNJ
https://twitter.com/#%21/search/%23ElianaCalmon
https://twitter.com/#%21/search/%23etica
https://twitter.com/#%21/search/%23STF
https://twitter.com/#%21/search/%23impunidade
https://twitter.com/#%21/search/%23ElianaCalmon
http://t.co/QsIPxRKP
https://twitter.com/#%21/search/%23TJSP
https://twitter.com/#%21/search/%23CNJ
https://twitter.com/#%21/search/%23ElianaCalmon
https://twitter.com/#%21/search/%23Impunidade
http://t.co/WtTVsQz4
https://twitter.com/#%21/search/%23CNJ
https://twitter.com/#%21/search/%23ElianaCalmon
http://t.co/xp4ki5uh
https://twitter.com/#%21/search/%23ElianaCalmon
http://topsy.com/s?type=tweet&q=%23ElianaCalmon
http://topsy.com/s?q=%23CNJ&utm_source=ottertag
http://topsy.com/s?q=%23STF&utm_source=ottertag
http://twitter.com/STJnoticias
http://t.co/nW5Mu3hT%E2%80%9DEU
http://search.twitter.com/search?q=%23ElianaCalmon
http://search.twitter.com/search?q=%23CNJ
http://search.twitter.com/search?q=%23alagoas
http://search.twitter.com/search?q=%23ElianaCalmon
http://t.co/WEVCPzhC
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Em @digital_lawyer: “#ElianaCalmon iniciou apuração no TJ/SP para investigar 

ACUSAÇÕES de pagamentos ilegais a DESEMBARGADORES. 

http://t.co/FwNAk7jn#STF#CNJ” (6/12/11 1:00 PM), “Existe CORRUPÇÃO no Poder 

Judiciário', afirma #ElianaCalmon Só os JUÍZES não admitem a existência de BANDIDOS 

de toga.http://noticias.terra.com.br/brasil/noticia …” (26/10/11 11:07 PM). O perfil de 

@digital_lawyer comenta as ações da corregedora ao investigar desembargadores, como 

também critica a magistratura afirmando que juízes corruptos estão infiltrados no 

Judiciário. Vale ressaltar que os twetts do perfil em análise são seguidos por hiperlinks que 

direcionam para websites ou portais noticiosos, caracterizando a hipótese do Agenda 

Setting. 

No perfil de @delaorden podemos perceber um tom mais crítico: “#bandidosdetoga 

#elianacalmon não deixem morrer estas hashtags... afinal, o judiciário brasileiro é a mãe de 

todos os males” (3/1/12 9:19 PM). “#bandidosdetoga Vamos apoiar a ministra 

#ElianaCalmon... O poder judiciario é o responsável pela esculhambação desta 

republiqueta” (3/1/12 10:00 PM). Nos tweets uma imagem negativa e desmoralizante é 

atribuída de forma genérica ao Judiciário, em contraste com o apoio destinado à Eliana 

Calmon. O perfil de @eduardohomem41 não é diferente: “Os [JUÍZES] vagabundos e a 

justiça. http://t.co/LeU2sx17 O problema é que não são só "meia dúzia", 

Ministra#ElianaCalmon#STF#CNJ#OAB” (11/3/12 3:50 PM), “#ElianaCalmon declarou 

que MAGISTRADOS devem ter férias de 30 dias, como TODOS os trabalhadores. Dá-lhe, 

ministra!” (6/1/12 7:31 PM). O último post foi retweetado 14 vezes demonstrando que 

pensamento do perfil analisado é compartilhado por outros usuários do twitter. 

Em @_heloisa_helena novamente mensagens de apoio à corregedora: “Importante! RT 

@Direitos_Civis: Manifeste Apoio #CNJ #ElianaCalmon aqui link Ouvidoria: 

http://t.co/44SsNzjW” (26/12/11 5:32 PM). O post de @_heloisa_helena foi retweetado 22 

vezes demonstrando o apoio partilhado a Eliana Calmon, bem como ao CNJ. O mesmo 

ocorre em @ARSEJUS1: “@CNJ_Oficial #CNJ Neste momento, no Plenário do TJ/AL 

solenidade entrega comenda a Ministra #ElianaCalmon. Parabéns ministra. #alagoas” 

(18/5/12 10:39 PM), “@STF_Oficial #STF @CNJ_oficial @senadofederal 

@CamaraDeputados @STJnoticias O POVO QUER #ElianaCalmon REELEITA 

CORREGEDORA DO #CNJ"(22/5/12 7:14 PM) e em @vhfcarvalho: “ATENÇÃO 

BRASIL.....!!!!!! VAMOS APOIAR AQUI NO TWITTER A #ELIANACALMON e o 

http://topsy.com/s?q=%23ElianaCalmon
http://t.co/FwNAk7jn
http://t.co/FwNAk7jn
http://t.co/FwNAk7jn
http://topsy.com/s?q=%23CNJ&utm_source=ottertag
http://topsy.com/s?q=%23ElianaCalmon
http://noticias.terra.com.br/brasil/noticia%20�
http://topsy.com/s?q=%23bandidosdetoga&utm_source=ottertag
http://topsy.com/s?q=%23bandidosdetoga&utm_source=ottertag
http://topsy.com/s?type=tweet&q=%23ElianaCalmon
http://t.co/LeU2sx17
http://topsy.com/s?q=%23ElianaCalmon
http://topsy.com/s?q=%23ElianaCalmon
http://topsy.com/s?q=%23ElianaCalmon
http://topsy.com/s?q=%23CNJ&utm_source=ottertag
http://topsy.com/s?q=%23CNJ&utm_source=ottertag
http://topsy.com/s?type=tweet&q=%23ElianaCalmon
http://topsy.com/twitter/direitos_civis
../../Downloads/odia/#CNJ
http://t.co/44SsNzjW
http://topsy.com/twitter/cnj_oficial
http://topsy.com/s?q=%23CNJ&utm_source=ottertag
http://topsy.com/s?type=tweet&q=%23ElianaCalmon
http://topsy.com/s?q=%23alagoas&utm_source=ottertag
http://topsy.com/twitter/stf_oficial
http://topsy.com/s?q=%23STF&utm_source=ottertag
http://topsy.com/twitter/cnj_oficial
http://topsy.com/twitter/senadofederal
http://topsy.com/twitter/camaradeputados
http://topsy.com/twitter/stjnoticias
http://topsy.com/s?type=tweet&q=%23ElianaCalmon
http://topsy.com/s?q=%23CNJ&utm_source=ottertag
http://topsy.com/s?type=tweet&q=%23ELIANACALMON
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@CNJ_oficial” (23/12/11 8:20 PM), “#ElianaCalmon nosso TRUNFO.....!!!!!” (3/2/12 

12:52 PM. 

Em @Mineiridades: “RT @digital_lawyer Ministra #ElianaCalmon pede assepsia contra 

corrupção no Judiciário. #BandidosdeToga http://t.co/DiqH5uYZ #STF #CNJ” (21/11/11 

8:01 AM), “Ao investir contra EXECRÁVEIS privilégios dos magistrados, a Min 

#ElianaCalmon demonstra uma CORAGEM http://t.co/PIDKv2ff #STF#CNJ" (1/12/11 

9:00 PM) (retweetados de @digital) pode-se notar que nos tweets a hashtag bandidos de 

toga (#bandidos de toga) remonta a entrevista de Eliana Calmon à APJ na defesa pelo CNJ, 

bem como a atuação da ministra é tida como sinônimo de coragem. 

Em @OrlaSantos: “ABAiXO A iDEOLOGiA DO CORPORATiViSMO ENTRE JUíZES 

& DESEMBARGADORES DESTE PAÍS!! @CNJ_oficial @ElianaCalmon STF 

#ElianaCalmon” (23/3/12 6:35 PM), “@CNJ_oficial @ElianaCalmon STF #ElianaCalmon 

@PFdoBrasil Construção + q suspeita complexo de prédios novos do TRT5_BAHiA 

http://t.co/BtVlNd9Y” (19/3/12 7:36 PM). No perfil, ao tempo em que o Judiciário é 

estigmatizado como corporativista, há menções ao CNJ, Eliana Calmon e STF para sanar tal 

mal. 

 

Considerações finais 

 

O Poder Judiciário vem intervindo cada vez mais em questões atinentes a 

sociedade. A grande repercussão da atuação da ministra Eliana Calmon, bem como decisão 

do Supremo Tribunal Federal, em favor do Conselho Nacional de Justiça pautou não só a 

mídia tradicional, como também as mídias sociais, em nossa análise, o Twitter. Nesta 

perspectiva, o Twitter foi capaz de proporcionar um espaço de discussão descentralizado, 

fomentando debates frente aos desmandos de magistrados. 

Embora a hipótese do agenda-setting se situe dentro das perspectivas dos estudos a 

médio e longo prazo dos efeitos dos meios de comunicação, as Tics e o consequente fetiche 

da velocidade da informação, proporcionam uma experimentação desse efeito a curto e 

médio prazo. Foi o que ocorreu no nosso objeto de estudo, que começou a repercutir na 

mídia em meados de 2011, quando a então corregedora do CNJ chamou alguns magistrados 

de bandidos de toga. Tal pronunciamento ganhou destaque na mídia tradicional e teve uma 

grande repercussão nos debates travados pelo público nas mídias sociais. No Twitter, por 

http://topsy.com/twitter/cnj_oficial
http://topsy.com/s?type=tweet&q=%23ElianaCalmon
http://topsy.com/twitter/digital_lawyer
http://topsy.com/s?q=%23ElianaCalmon
http://topsy.com/s?q=%23BandidosdeToga&utm_source=ottertag
http://t.co/DiqH5uYZ
http://topsy.com/s?q=%23STF&utm_source=ottertag
http://topsy.com/s?q=%23CNJ&utm_source=ottertag
http://topsy.com/s?q=%23ElianaCalmon
http://t.co/PIDKv2ff
http://topsy.com/s?q=%23STF&utm_source=ottertag
http://topsy.com/s?q=%23STF&utm_source=ottertag
http://topsy.com/s?q=%23STF&utm_source=ottertag
http://topsy.com/twitter/cnj_oficial
http://topsy.com/twitter/elianacalmonstf
http://topsy.com/s?type=tweet&q=%23ElianaCalmon
http://topsy.com/twitter/cnj_oficial
http://topsy.com/twitter/elianacalmonstf
http://topsy.com/s?q=%23ElianaCalmon
http://topsy.com/twitter/pfdobrasil
http://t.co/BtVlNd9Y
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exemplo, as hashtags #CNJ, #STF e #bandidosdetoga chegaram a entrar nos Trendins 

Topics.  

A hashtag #ElianaCalmon foi de grande representatividade na busca por um 

Judiciário mais atento ao reclame social, para o fortalecimento do magistrados que honram 

a toga, bem como na recomposição dos estragos feitos na imagem da Justiça. Os twitteiros, 

através do ciberespaço, realizaram verdadeiras correntes a favor do CNJ e de Eliana 

Calmon na corregedoria do órgão, por meio da potencialização do processo comunicativo-

informacional proporcionado por meio do ambiente virtual. 
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