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“O medo de sérios danos não pode, por si só, justificar 

a supressão da liberdade de expressão ou de 

assembleia. Os homens temeram bruxas e 

queimaram mulheres”. Juiz Brandeis, parte do voto no 

processo Whitney vs. Califórnia  



 
 

Resumo 

 

A liberdade, que pode ser entendida como poder de autonomia e espontaneidade, é 

um dos pilares necessários para a consolidação do Direito Internacional dos Direitos 

Humanos. Todos os indivíduos têm direito à liberdade de opinião e à de expressão, 

bem como o de procurar, receber e difundir, informações e ideias por qualquer meio 

de expressão. Ao longo da história, as liberdades de expressão e de informação 

evoluíram e podem ser entendidas como indispensáveis ao bom funcionamento da 

democracia tendo sido consagradas em diversas normas de Direito Internacional dos 

Direitos Humanos. Atualmente, com a utilização crescente da Internet e das redes 

sociais, os desafios à liberdade de expressão e à liberdade de informação ganham 

destaque. Diagnosticar e traçar um panorama sobre esses desafios e tentar identificar 

itinerários de soluções, a partir do referencial do Direito Internacional dos Direitos 

Humanos, são os objetivos da presente pesquisa. Optou-se por trabalhar vários 

desafios pois eles se inter-relacionam. Para tanto, primeiramente, abordam-se as 

delimitações da liberdade de expressão e da liberdade de informação, sua evolução 

e fundamentação com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Em seguida 

analisam-se alguns dos desafios no ambiente digital, quais sejam: as fake news ou 

desinformação, o discurso de ódio, o direito à privacidade, o direito ao esquecimento, 

o tratamento de dados e as violações da liberdade de expressão e informação no 

contexto da atual pandemia do SARS-CoV-2. Ao final apresentam-se possíveis 

respostas para o enfrentamento desses desafios, combatendo a violações, 

restringindo o incitamento à violência, demonstrando as soluções que estão em 

prática, buscando-se, assim, coadunar o exercício pleno das liberdades de expressão 

e informação no ambiente digital, sem violações a esses direitos em si ou aos demais 

direitos humanos. A pesquisa é descritiva com a análise dos documentos do Direito 

Internacional dos Direitos Humanos, legislações internas, e estudos de casos, sempre 

com o viés de efetivar a maior proteção possível aos direitos humanos.  

 

Palavras chaves: liberdade de expressão; liberdade de informação; direitos humanos; 

fake news; discurso de ódio; direito ao esquecimento; tratamento de dados 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Abstract 

Freedom, which can be understood as having free will and being spontaneous, is one 

of the pillars necessary to consolidate the International Human Rights Law. Everyone 

is free to have their own opinion and express themselves, as well as seek, receive, 

and spread information and ideas through any means of expression. Over the years, 

freedom of expression and information have changed and can now be regarded as 

indispensable for democracy to function properly and have been established by 

several rules under the International Human Rights Law. Currently, the ever-growing 

use of the internet and social media poses some major challenges to freedom of 

expression and information. This study aims to determine and look into these 

challenges, seeking to identify how to overcome them within the framework of the 

International Human Rights Law. To that end, firstly we’ll cover the boundaries of 

freedom of expression and information, how they have evolved, and how the Universal 

Declaration of Human Rights laid the foundation for their emergence. Then, we’ll look 

into some of the challenges facing digital environments, namely: fake news or 

misinformation, hate speech, right to privacy, right to be forgotten, treatment of data, 

and violations to freedom of expression and information against the backdrop of 

today’s SARS-CoV-2 pandemic. Finally, we’ll present possible ways to tackle these 

challenges, fighting violations, curbing violence incitement, and showing solutions that 

have already been put in place in order to allow freedom of expression and information 

to be fully exercised in digital environments, preventing violations to these rights or any 

other human rights. This is a descriptive piece of research that looks into International 

Human Rights Law documents, internal laws, and case studies seeking to promote the 

protection of human rights. 

Keywords: freedom of expression; freedom of information; human rights; fake news; 

hate speech; right to be forgotten; treatment of data. 
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Introdução 

 

 

A liberdade é a base, o alicerce no qual se fundamentam os Direitos Humanos. 

Parte do entendimento de que todos seres humanos são livres e iguais em direitos, 

que são livres para se movimentarem sem restrições, que devem conviver sem 

nenhum tipo de discriminação, não podendo ser privados de sua liberdade, nem 

escravizados, nem serem torturados ou receberem tratamento cruel. Os indivíduos 

são iguais perante a lei e devem ter acesso à Justiça em igualdade de condições, 

podendo professar qualquer tipo de religião, não sendo tolhidos em suas opiniões, 

podendo exercer a sua liberdade de pensamento e expressão, recebendo 

informações e podendo se reunir e se associarem sem impedimento1. O direito à 

liberdade agrupa entre outros a liberdade de ir e vir, à vida privada, a liberdade de 

consciência e as liberdades de expressão e de informação2. 

A liberdade é um dos pilares necessários para a consolidação do Direito 

Internacional dos Direitos Humanos (DIDH). A teoria filosófica da liberdade é exposta 

inicialmente por Aristóteles em sua obra “Ética a Nicômaco” e no seu entendimento, 

o homem tem em si o princípio para agir ou não agir. É o exercício de sua vontade, 

sem ser constrangido ou obrigado a fazer ou deixar de fazer. A vontade livre é 

determinada pela razão, ou é consequência do raciocínio ou pelo pensamento3. 

Liberdade pode ser conceituada como a independência do ser humano, o poder de 

ter autonomia e espontaneidade.  

O DIDH se sustenta em três pilares principais, quais sejam 1) o princípio da 

inviolabilidade da pessoa, pelo qual não se pode impor sacrifícios a um indivíduo 

para favorecer outra; 2) o princípio da autonomia, pelo qual toda pessoa é livre para 

a realização de qualquer conduta, desde que seus atos não prejudiquem terceiros; 

e 3) o princípio da dignidade da pessoa, o qual norteia os demais direitos 

fundamentais do cidadão4. 

 
1 DUDH. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Disponível em: 
https://www.ohchr.org/en/udhr/documents/udhr_translations/por.pdf. Acesso em 12 jul. 2021. 
2 RAWLS, John. Uma teoria da justiça. São Paulo: ed. Martins Fontes, 1997. p. 248. 
3 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. São Paulo: Ed. Nova Cultural, 1991. 
4 TRINDADE, Antonio Augusto Cançado. Desafios e conquistas do Direito Internacional dos Direitos 
Humanos no início do século XXI. Tratado de Direito Internacional dos Direitos Humanos, volume I, 
2a. edição, Porto Alegre: Ed. Fabris, 2003. 407-491 Disponível em: https://www.oas.org/dil/esp/407-
490%20cancado%20trindade%20oea%20cji%20%20.def.pdf. Acesso em: 24 ago. 2021. 
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Nesse contexto, o DIDH estabelece a obrigação de os Estados atuarem, ou 

deixarem de atuar, de determinada forma, com a finalidade de proteção e promoção 

aos direitos humanos e as liberdades fundamentais de indivíduos ou grupos5.  

A Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) foi a grande conquista 

para proteção dos Direitos Humanos, aprovada pela Assembleia Geral da 

Organização das Nações Unidas6 em 1948. A Declaração veio como resposta às 

atrocidades cometidas na Segunda Grande Guerra. Até a Segunda Guerra Mundial, 

alguns Estados adotavam a proteção aos Direitos Humanos internamente, no 

entanto, com as violências praticadas em face dos Diretos Humanos durante o 

regime totalitário do nazifascismo, houve o reconhecimento da necessidade de uma 

proteção mais eficaz, caso as leis e as Constituições locais falhassem. Houve um 

entendimento, entre os Estados ocidentais que, para a proteção dos Direitos 

Humanos, a defesa da democracia e a manutenção do relacionamento pacifico entre 

os países, era indispensável que fosse adotada a internacionalização dos Direitos 

Humanos7. Os Estados se mobilizaram e após várias reuniões e discussões foi 

aprovada a Declaração Universal dos Direitos Humanos em 10 de dezembro de 

19488. 

Dentre os direitos protegidos pela DUDH está inserido o 19º artigo que protege 

a liberdade de expressão, estabelecendo que todos os indivíduos têm direito à 

liberdade de opinião e de expressão e o de procurar, receber e difundir, informações 

e ideias por qualquer meio de comunicação9. A Liberdade de Expressão é um dos 

direitos fundamentais mais precioso, afirma Sarlet10 e esse direito fundamenta-se na 

dignidade da pessoa humana, no que se refere à autonomia da vontade, ao 

desenvolvimento da personalidade, assim como relaciona-se com a vida social e 

política do indivíduo, e principalmente como a garantia da democracia11. A liberdade 

 
5 DUDH. United Nations. Human Rights. Disponível em: https://www.un.org/en/sections/issues-
depth/human-rights/index.html. Acesso em: 20 fev. 2021.  
6 United Nations. Op. cit.  
7 RAMOS, André de Carvalho. A proteção dos Direitos Humanos: uma nova centralidade nas relações 
internacionais. In: CENSI, Daniel Rubens; BEDIN, Gilmar Antonio. (Orgs.) Diretos Humanos, relações 
internacionais & meio ambiente. Curitiba: ed. Multideia, 2013. p.15. 
8 Ibid. p. 17 
9 DUDH. Op. cit. 
10 SARLET, Ingo Wolfgang; WEINGARTNER Neto, Jayme. Liberdade de expressão: algumas 
ponderações em matéria penal à luz da Constituição Federal do Brasil. Joaçaba, v. 18, n. 3, p. 637-
660, set./dez. 2017. p. 641. 
11 Ibid. p. 641 
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de expressão abarca tanto o direito de o indivíduo poder expor, como também de 

optar pela não exposição de suas opiniões12. 

Ao longo da história, a liberdade de expressão evoluiu, sua trajetória 

acompanha a construção dos Direitos Humanos. A chegada do racionalismo, o 

movimento iluminista e a positivação dos direitos naturais com a clara intenção de 

estabelecer limites ao poder, favoreceram a sua posição. Os direitos naturais, tão 

essenciais ao ser humano, passaram a ser direitos fundamentais. Os Direitos 

Humanos protegem a dignidade humana e servem como a garantia atuando como 

limitação ao poder. Os Direitos Humanos garantem a autonomia do ser humano, a 

individualidade, o respeito, e essa valorização acompanha o processo de garantias 

de direitos fundamentais13. 

O direito de expressar o pensamento, seja em forma de escrita ou outras 

manifestações pessoais, em conjunto com o direito de informar, de se informar e de 

ser informado, o que corresponde ao direito de receber a informação, inclusive de 

órgãos públicos, são abrangidos pela liberdade de expressão14. Essa condição não 

protege apenas o direito de o indivíduo expressar seu pensamento, mas satisfaz 

também o direito da coletividade ao acesso a toda e qualquer informação15.  

A liberdade de expressão começou a se firmar na Inglaterra a partir do século 

XVII, nos reinados de Jaime I Stuart e de seu filho Carlos, com o desenvolvimento e 

a propagação de ideias políticas favoráveis à liberdade individual16. O que se 

confirma com a Declaração de Direitos (Bill of Rights) em 1689, no artigo que 

prescreve que a liberdade de expressão, assim como os debates ou procedimentos 

no Parlamento, não devem sofrer nenhum impedimento ou questionado em qualquer 

tribunal ou fora do Parlamento17. A liberdade de informação é reconhecida como a 

 
12 Ibid. p. 642 
13 JUBILUT, Liliana Lyra. O estabelecimento de uma ordem social mais justa a partir dos Direitos 
Humanos: Novos paradigmas e novos sujeitos. Revista da Faculdade de Direito do Sul de Minas.  
Edição Especial. p. 55-68, 2008.  
14 BARROSO, Luís Roberto, Colisão entre Liberdade de Expressão e Direitos da Personalidade. 
Critérios de Ponderação. Interpretação Constitucionalmente adequada do Código Civil e da Lei de 
Imprensa, Temas de Direito Constitucional, Tomo II, 2º edição, Rio de Janeiro: ed. Renovar, 2009. p. 
79 
15 Ibid. 
16 SEELAENDER, Airton Cerqueira Leite. Surgimento da ideia de liberdades essenciais relativas à 
informação - A Aeropagitica de Milton. 01 jan. 1991. Revista da Faculdade de Direito, Universidade 
de São Paulo. Disponível em: http://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/67163 Acesso em: 15 jan. 
p. 190-212. 2021. 
17 BILL OF RIGHTS. Disponível em: 
https://www.law.gmu.edu/assets/files/academics/founders/English_BillofRights.pdf. Acesso em: 5 
dez. 2020.  
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maneira mais eficaz de prevenir a corrupção nos países em desenvolvimento e 

manter a democracia nos desenvolvidos18. 

O direito de poder se expressar livremente é indispensável ao bom 

funcionamento da democracia19, Kant diz que em um primeiro plano temos o conceito 

de liberdade jurídica, entendido como de permissão jurídica. A liberdade do agente 

deve coexistir com a liberdade de todos20.  

A seu turno, a formação da Organização das Nações Unidas e a instituição do 

Direito Internacional dos Direitos Humanos proporciona que o direito à liberdade de 

expressão se torne reconhecido universalmente21. 

Por sua vez, a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, 

no seu artigo 11, afirma que a livre comunicação das opiniões é um dos mais 

preciosos direitos do homem. Todo cidadão pode, portanto, falar, escrever, imprimir 

livremente, respondendo, todavia, pelos abusos desta liberdade nos termos 

previstos na lei22.  

Nesse contexto, o artigo 13 da Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos prevê que a liberdade de pensamento e de expressão compreende a 

liberdade de buscar, receber e difundir informações e ideias de toda natureza, ou 

seja, não só o direito de poder expressar seus pensamentos, como também a 

liberdade de buscar, receber e difundir informações e ideias de toda natureza. Sendo 

assim, quando se limita a liberdade de expressão de um indivíduo, está violando 

também o direito e a liberdade da própria informação circular e alcançar outras 

pessoas, receptoras naturais dessas informações23.  A Convenção afirma que a 

 
18 MANNINEN, Juha - Anders Chydenius and the Origins of World’s First Freedom of Information Act. 
Disponivel em: https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB568-FOIA@250/bullet2.pdf. Acesso 
em: 31 ago. 2020. 
19 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. São Paulo: Ed. Malheiros 2012. p. 447. 
20 KANT, Immanuel. A Paz Perpétua. Porto Alegre: L&PM, 2009. 
21 Freedom of Expression, Media Law and Defamation - A Reference and Training Manual for Europe. 
24 jun. 2015. International Press Institute. Disponível em: https://ipi.media/freedom-of-expression-
media-law-and-
defamation/#:~:text=%E2%80%9CFreedom%20of%20Expression%2C%20Media%20Law,and%20t
he%20protection%20of%20reputation. Acesso em: 25 jan. 2021. p. 9. 
22 Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão– 1789 - Art. 11º. A livre comunicação das ideias 
e das opiniões é um dos mais preciosos direitos do homem. Todo cidadão pode, portanto, falar, 
escrever, imprimir livremente, respondendo, todavia, pelos abusos desta liberdade nos termos 
previstos na lei.  
23 Declaração Universal dos Direitos Humanos  
Artigo 13. Liberdade de Pensamento e de Expressão 
1. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento e de expressão. Esse direito compreende a 
liberdade de buscar, receber e difundir informações e ideias de toda natureza, sem consideração de 
fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em forma impressa ou artística, ou por qualquer outro 
processo de sua escolha. 
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liberdade de expressão deve ser difundida por qualquer meio24. O acesso a opinião 

alheia ou às informações propagadas por outros indivíduos tem tanta importância e 

é tão necessária, quanto o direito a expressar a própria opinião. 

Por sua vez, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (PIDCP), 

reconhece a liberdade de expressão como um direito no qual o indivíduo pode se 

manifestar de várias formas, seja, por escrito, por impressos, oralmente, por meio da 

arte, ou por qualquer outro meio de sua escolha, previsto no artigo 19, no 2º 

parágrafo. 

A Declaração dos Princípios sobre a Liberdade de Expressão aprovada pela 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos em seu 108º período ordinário de 

sessões, celebrado de 16 a 27 de outubro de 200025, enfatiza, no seu primeiro 

artigo26 que a liberdade de expressão é um direito fundamental e inalienável, 

inerente27 a todas as pessoas, em todas as suas formas e manifestações. E é um 

requisito indispensável para a própria existência de uma sociedade democrática28. A 

 
2. O exercício do direito previsto no inciso precedente não pode estar sujeito a censura prévia, mas a 
responsabilidades ulteriores, que devem ser expressamente fixadas pela lei e ser necessárias para 
assegurar: 
a) o respeito aos direitos ou à reputação das demais pessoas; ou 
b) a proteção da segurança nacional, da ordem pública, ou da saúde ou da moral públicas. 
3. Não se pode restringir o direito de expressão por vias ou meios indiretos, tais como o abuso de 
controles oficiais ou particulares de papel de imprensa, de frequências radioelétricas ou de 
equipamentos e aparelhos usados na difusão de informação, nem por quaisquer outros meios 
destinados a obstar a comunicação e a circulação de ideias e opiniões. 
4. A lei pode submeter os espetáculos públicos a censura prévia, com o objetivo exclusivo de regular 
o acesso a eles, para proteção moral da infância e da adolescência, sem prejuízo do disposto no 
inciso 2. 
5. A lei deve proibir toda propaganda a favor da guerra, bem como toda apologia ao ódio nacional, 
racial ou religioso que constitua incitação à discriminação, à hostilidade, ao crime ou à violência. 
24 CORTEIDH – Direito à Liberdade de Expressão. Jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos 
Humanos p. 12 disponível em: https://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/por4.pdf. Acesso em: 
22 out. 2020. 
25 CIDH – Declaração dos Princípios sobre a Liberdade de Expressão. Publicado em out. 2000. 
Disponível em: https://cidh.oas.org/basicos/portugues/s.convencao.libertade.de.expressao.htm. 
Acesso em: 5 dez. 2020. 
26 1.A liberdade de expressão, em todas as suas formas e manifestações, é um direito fundamental e 
inalienável, inerente a todas as pessoas. É, ademais, um requisito indispensável para a própria 
existência de uma sociedade democrática. 
27 “Até a Segunda Guerra Mundial os Direitos Humanos eram vistos como inerentes a todos seres 
humanos, o que justificava sua inviolabilidade. Contudo, em face das atrocidades cometidas nesse 
conflito armado, tal concepção não parecia mais adequada. Passa-se, então, a entender que a base 
dos direitos humanos – a dignidade humana – é o fato inerente e que os direitos dela decorrentes são 
construídos historicamente.” JUBILUT, Liliana Lyra. O estabelecimento de uma ordem social mais 
justa a partir dos Direitos Humanos: Novos paradigmas e novos sujeitos. Revista da Faculdade de 
Direito do Sul de Minas. Edição Especial. p. 55-68, 2008. 
28 CIDH – Declaração dos Princípios sobre a Liberdade de Expressão. out. 2000. Disponível em: 
https://cidh.oas.org/basicos/portugues/s.convencao.libertade.de.expressao.htm. Acesso em: 5 dez. 
2020. 
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declaração ressalta que toda pessoa tem o direito de buscar, receber e divulgar 

informação e opiniões livremente. O indivíduo tem o direito de acesso à informação 

sobre si mesmo ou sobre seus bens, de forma ampla em banco de dados 

governamentais. Sendo vedado a censura prévia, a interferência ou pressão direta 

ou indireta sobre qualquer expressão. A liberdade de expressão não pode ser objeto 

de condicionamentos prévios, tais como de veracidade, oportunidade ou 

imparcialidade por parte dos Estados, os quais são incompatíveis com o direito à 

liberdade de expressão reconhecido nos instrumentos internacionais29. 

Nesse contexto, o direito à liberdade de informação, por qualquer meio de 

propagação, é condição para o pleno exercício da liberdade de expressão, 

fundamental para os regimes democráticos. O recebimento de informações 

autênticas depende não só de quem presta a informação, como também dos meios 

que a divulgam e dos indivíduos que a recebem30. A junção entre a livre manifestação 

do pensamento, da liberdade de expressar as opiniões, a distribuição das 

informações por qualquer meio e para todos indivíduos é fundamental para a 

formação de juízo de valor do ser humano31. 

Stuart Mill discorre que há três possibilidades sobre a informação; ela pode 

ser totalmente verdadeira, parcialmente verdadeira e pode ser falsa. Se for 

totalmente verdadeira, ou parcialmente verdadeira então proibi-la é um mal, porque 

impede as pessoas de ter contato com novas verdades. Se é totalmente falsa, ainda 

assim é útil para que as pessoas possam conhecê-la e se decidirem por si mesmas 

da utilidade dela e para a busca da verdade32. 

Sobre o abuso da liberdade de expressão, a Convenção Interamericana de 

Direitos Humanos aduz em seu artigo 1333 que não pode ser objeto de medidas de 

 
29 CIDH – Convenção Americana sobre Direitos Humanos. 22 nov. 1969. OEA.  Disponível em: 
https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm. Acesso em: 5 dez. 2020. 
30 JABUR, Gilberto Haddad. Liberdade de pensamento e direito à vida privada. São Paulo: Ed. Revista 
dos Tribunais, 2000. p. 165. 
31 Ibid. p. 166. 
32 MILL, John Stuart. Sobre A Liberdade. São Paulo: Ed. LPM, 2016. p 14.  
33 Convenção Interamericana de Direitos Humanos: Artigo 13. Liberdade de pensamento e de 
expressão 
1. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento e de expressão. Esse direito compreende a 
liberdade de buscar, receber e difundir informações e ideias de toda natureza, sem consideração de 
fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em forma impressa ou artística, ou por qualquer outro 
processo de sua escolha.2. O exercício do direito previsto no inciso precedente não pode estar sujeito 
a censura prévia, mas a responsabilidades ulteriores, que devem ser expressamente fixadas pela lei 
e ser necessárias para assegurar: a. o respeito aos direitos ou à reputação das demais pessoas; ou 
b. a proteção da segurança nacional, da ordem pública, ou da saúde ou da moral públicas. 



17 
 

controle preventivo ou censura, no entanto aquele que comete esses abusos ficará 

passível de ser responsabilizado pelos seus atos. Para tanto, é necessário que o 

constrangimento e responsabilização preencham alguns requisitos, em 

conformidade com o artigo 13.2. tais como a) A existência de fundamentos de 

responsabilidade previamente estabelecidos, b) A definição expressa e taxativa 

desses fundamentos pela lei, c) A legitimidade dos fins perseguidos ao estabelecê-

los, e d) Que esses fundamentos de responsabilidade sejam necessários para 

assegurar os mencionados fins34. 

Pondera Canotilho que a liberdade de informação se divide em três pilares, o 

direito de informar, o de se informar e o de ser informado, ou seja, ao informar, o 

indivíduo transmite e distribui a informação sem impedimentos, ao se informar 

entende-se pela busca e obtenção da informação e ser informado, que deve ser 

mantido adequada e verdadeiramente informado35. 

A liberdade de informação é distinta da liberdade de expressão, se, pelo direito 

à liberdade de expressão o indivíduo tem o direito de externar suas ideias, suas 

opiniões, juízos de valores e qualquer outra manifestação do pensamento, por sua 

vez a liberdade à informação diz respeito à comunicação livre sobre os fatos e 

receber informações, ressalta Barroso36.  

Como bem ressaltou Harari, não se pode confundir o conceito da liberdade de 

informação com o direito à liberdade de expressão37. A liberdade de expressão 

protege o direito de pensar, de expressar o pensamento e a liberdade de se calar, 

de ficar em silencio e não expor seus pensamentos38. A liberdade de informação, ao 

 
3. Não se pode restringir o direito de expressão por vias ou meios indiretos, tais como o abuso de 
controles oficiais ou particulares de papel de imprensa, de frequências radioelétricas ou de 
equipamentos e aparelhos usados na difusão de informação, nem por quaisquer outros meios 
destinados a obstar a comunicação e a circulação de ideias e opiniões. 
4. A lei pode submeter os espetáculos públicos a censura prévia, com o objetivo exclusivo de regular 
o acesso a eles, para proteção moral da infância e da adolescência, sem prejuízo do disposto no 
inciso 2. 
5. A lei deve proibir toda propaganda a favor da guerra, bem como toda apologia ao ódio nacional, 
racial ou religioso que constitua incitação à discriminação, à hostilidade, ao crime ou à violência. 
34 CIDH – Convenção Americana sobre Direitos Humanos. 22 nov. 1969. Disponível em: 
https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm. Acesso em: 5 dez. 2020. 
35 CANOTILHO, José Joaquim Gomes; MOREIRA, Vital. Constituição da República Português 
anotada. 3ª ed. Coimbra: Coimbra Editora, 1993. p. 225. 
36 BARROSO, Luís Roberto, Colisão entre Liberdade de Expressão e Direitos da Personalidade. 
Critérios de Ponderação. Interpretação Constitucionalmente adequada do Código Civil e da Lei de 
Imprensa, Temas de Direito Constitucional, Tomo II, 2º edição, Rio de Janeiro: ed. Renovar, 2009. p. 
79 
37 HARARI, Yuval. Homo Deus. São Paulo: Ed. Companhia das Letras, 2016. p. 333.  
38 Ibid. p. 333.  
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contrário, não é dada aos humanos, ela é dada à informação. A informação quer e 

deve ser livre e circular pelo Universo, a despeito da vontade dos indivíduos39. 

Limitar, ou impedir, o acesso à informação, restringe o pleno exercício da 

liberdade de expressão, sem o acesso à informação não é possível ao indivíduo 

formar seus critérios, suas opiniões e decidir o que é melhor para ele40. Como afirma 

Hannah Arendt, é indispensável para a liberdade política, que o ser humano possa 

externar sua opinião, ouvir as dos outros e ser ouvido. Essa liberdade é essencial 

para a organização da Polis41.  

Atualmente, com a utilização cada vez maior da Internet e das redes sociais 

desafios à liberdade de expressão e à liberdade de informação ganham destaque. 

Por um lado, as notícias são propagadas de forma abrangente e rápida, e coibir as 

manifestações que ofendem e agridem o DIDH é tarefa hercúlea. Sob o manto da 

liberdade de expressão, fake news são espalhadas rapidamente, causando 

desinformação, o discurso de ódio, proveniente da intolerância religiosa, da 

xenofobia, do racismo e outros provocam crises com consequências desastrosas.  A 

invasão da privacidade, a ofensa à honra e reputação dos indivíduos, causam 

perturbação na vida pessoal. Outro desafio a ser enfrentado é a captação, utilização 

e armazenamento dos dados pessoais e a falta de cuidados na proteção, 

ocasionando problemas, inclusive financeiros. Outro debate atual é sobre o direito 

ao esquecimento, ou seja, a retirada de informações de indivíduos, das mídias 

sociais e sites de buscas e a liberdade de informação. E atualmente, em uma crise 

sanitária mundial, a pandemia do COVID-19 e como os Estados estão atuando na 

liberdade de expressão e de informação, na privacidade das pessoas e inclusive no 

monitoramento de dados pessoais.  

Os desafios a serem abordados no presente trabalho são os elencados 

abaixo, sendo uma parcela, no contexto da liberdade de expressão e de informação 

no ambiente digital. 

a) Fake News: Um dos maiores desafios da atualidade é a proliferação de 

desinformação, as chamadas Fake News42. Com a popularização da Internet, tem 

 
39 Ibid. 2016. p.334-335. 
40 JABUR, Gilberto Haddad. Liberdade de pensamento e direito à vida privada. São Paulo: Ed. Revista 
dos Tribunais, 2000. p. 165. 
41 ARENDT, Hannah. O que é a Política. Rio de Janeiro: Ed. Bertrand Brasil, 2002. p. 22.  
42 GROSS explica que as Fake News não são apenas notícias falsas, são os textos produzidos com 
informações fragmentadas, de difícil verificação que apelam para o lado emocional e ao 
sensacionalismo com a finalidade de obter vantagens, sejam elas financeiras, políticas ou agredir 
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sido motivo de preocupação, pois a disseminação ocorre de forma muito rápida e 

abrangente por meio digital, facilitada pelas redes sociais43. Uma desinformação, 

mesmo se tratando de uma mentira evidente, a partir do momento que foi propagada 

e disseminada, torna-se tão forte que o desmentido nem sempre é eficaz.  A ONU 

demonstra a sua inquietação com a desinformação há muito tempo, em 2017, o 

Relator Especial da ONU para a Liberdade de Opinião e Expressão, David Kaye, 

juntamente com os relatores da Organização para a Segurança e Cooperação na 

Europa (OSCE), a Organização dos Estados Americanos (OEA) e o Comissão 

Africana dos Direitos Humanos e dos Povos (ACHPR)44 se manifestaram sobre 

liberdade de expressão e as chamadas fake news  em declaração conjunta45, 

afirmando que as notícias falsas, a desinformação e a propaganda representam uma 

preocupação global46.  

b) Discurso do ódio: O discurso de ódio sempre esteve presente nas sociedades 

democráticas sob a justificativa de livre exercício da liberdade de expressão, é 

motivado pela intolerância para com as vítimas47. Com o advento das redes sociais 

e a rapidez da Internet, a disseminação é efetuada de forma crescente e abrangente. 

Além do que, encobertos pelo aparente anonimato, os perpetradores utilizam a rede 

mundial para a propagação desse discurso de ódio se sentem mais à vontade para 

agirem48. O ódio propagado causa agressões, discriminações, xenofobia, racismo e 

outros malefícios sob o argumento de liberdade de expressão e a liberdade de 

informação49. Internacionalmente, a Convenção Americana de Direitos Humanos 

 
alguém, simplesmente. GROSS, Clarissa Piterman. Fakenews e democracia: discutindo o status 
normativo do falso e a liberdade de expressão. In: RAIS, Diogo (Org.). Fakenews – a conexão entre 
a desinformação e o direito. São Paulo: Revista dos Tribunais. p. 153-174, 2018. 
43 FORTES, Vinicius Borges; BALDISERRA, Wellington Antonio. Regulação das Fake News e a 
Liberdade de Expressão: Uma análise a partir da reclamação 22.328 do Supremo Tribunal Federal – 
Revista Direitos Sociais e Políticas Públicas (UNIFAFIBE) v. 7, n. 3. p. 374-401, 2019. p. 377. 
44 OAS – Declaração Conjunta do vigésimo aniversário: Desafios para a Liberdade de Expressão na 
Próxima Década. jul. 2019. Disponível em: 
http://www.oas.org/pt/cidh/expressao/showarticle.asp?artID=1146&lID=4. Acesso em: 4 out. 2020. 
45 Declaração Conjunta encontra-se disponível em:  
https://ohchr.org/Documents/Issues/Expression/JointDeclaration3March2017.doc  
46 UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS – Office of the high Commissioner Freedom of Expression 
Monitors Issue Joint Declaration on ‘Fake News’, Disinformation and Propaganda. Disponivel em: 
https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21287&LangID=E. 
Acesso em: 15 fev. 2021. 
47 YAMAMOTO, Lilian. O discurso de ódio dos movimentos sociais ultranacionalistas da Europa. Org. 
JUBILUT, Liliana Lyra e LOPES, Rachel de Oliveira. Direitos Humanos e vulnerabilidades e a 
Declaração Universal dos Direitos Humanos Santos: Ed. Universitária Leopoldianum.  93-106, 2018. 
48 GROSS, Clarissa Piterman. Op. cit. p. 157. 
49 Ibid. 
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proíbe a propagação de ódio ou propaganda de guerra no item 5 do artigo 1350. por 

se tratar de manifestação do pensamento com vistas a humilhar e a calar grupos 

minoritários. O PIDCP, em seu artigo 20, incluiu uma norma semelhante. 

c) Liberdades de Expressão e de Informação e o Direito à Privacidade e 

Intimidade: O artigo 11 da Convenção Americana sobre os Direitos Humanos prevê 

que o indivíduo tem o direito de não ser perturbado emocionalmente por conduta que 

lhe imponha tensões, expondo sua vida e negócios íntimos à vista do público ou por 

invasões a sua intimidade. O Artigo 11 da Convenção Americana sobre os Direitos 

Humanos51 aduz sobre a proteção da honra e da dignidade que toda pessoa tem o 

direito ao respeito da sua honra e ao reconhecimento de sua dignidade. Que não 

pode ter a sua vida privada invadida, bem como a da sua família, sua residência e 

nem sofrer ofensas ilegais a sua honra e reputação52. Atualmente, com a expansão 

da Internet e a coleta de dados, tem sido constatado cada vez mais que a intimidade 

do indivíduo está sendo objeto de invasões e desrespeito. O Artigo 17 do PIDCP 

protege o direito de todos à privacidade e à honra. A privacidade pode ser entendida 

como a porta de entrada, que impede que outros direitos sejam violados, limitando o 

acesso, como bem lembra a DUDH no artigo 12. A privacidade é um valor em si, 

essencial para a preservação da personalidade e para a proteção da dignidade 

humana.  

c) Tratamento de dados: Atualmente os chamados dados pessoais é a mercadoria 

mais cara e com maior demanda no ambiente digital e comercial53. Esses dados são 

coletados cada vez que o usuário de sites, aplicativos, redes sociais, os disponibiliza 

preenchendo cadastros online ou dando seu aceite. Tratamento de dados é todo tipo 

de procedimento realizado com os dados pessoais, tais como a coleta, produção, 

 
50 Artigo 13. Liberdade de pensamento e de expressão 
[...] 5. A lei deve proibir toda propaganda a favor da guerra, bem como toda apologia ao ódio nacional, 
racial ou religioso que constitua incitação à discriminação, à hostilidade, ao crime ou à violência. 
51 CIDH Artigo 11. Proteção da honra e da dignidade 
1. Toda pessoa tem direito ao respeito de sua honra e ao reconhecimento de sua dignidade. 
2. Ninguém pode ser objeto de ingerências arbitrárias ou abusivas em sua vida privada, na de sua 
família, em seu domicílio ou em sua correspondência, nem de ofensas ilegais à sua honra ou 
reputação. 
3. Toda pessoa tem direito à proteção da lei contra tais ingerências ou tais ofensas 
52 CIDH – Convenção Americana sobre Direitos Humanos. 1969. Disponível em: 
https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm. Acesso em: 5 dez. 2020. 
53 BECERRIL, Anahiby Anyel. The value of our personal data in the Big Data and the Internet of all 
Things Era jun. ADCAIJ: Advances in Distributed Computing and Artificial Intelligence Journal   
Regular Issue, v. 7 n. 2. p. 71-80, 2018. Disponivel em: 
https://www.researchgate.net/publication/329809061_The_value_of_our_personal_data_in_the_Big_
Data_and_the_Internet_of_all_Things_Era. Acesso em: 14 fev. 2021. 
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recepção, classificação, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, 

arquivamento, armazenamento, edição, eliminação, avaliação ou controle de 

informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração54. Esses 

dados são tratados, comercializados e por meio de algoritmos, utilizados. O desafio 

é principalmente, em relação a proteção e utilização desses dados, como são 

captados, como são armazenados a fim de evitar o vazamento, qual o procedimento 

quanto ao consentimento informado para a utilização. Da mesma forma que os 

algoritmos personalizam as propagandas e amplificam o alcance para as pessoas, 

eles podem encaminhar textos, notícias falsas, discursos de ódio, conforme o que 

foi buscado na Internet. O algoritmo “aprende” os gostos dos usuários e começa a 

fazer recomendações dos quais a pessoa possa gostar, ou recomendações que 

possam ser interessantes aos donos desses sites, plataformas.  

e) Direito ao esquecimento:  Outro desafio, não menos importante, é o direito do 

indivíduo ao esquecimento em contraposição a liberdade de informação e a liberdade 

de expressão. O direito ao esquecimento, ou o direito de ser esquecido, é uma 

extensão do direito à privacidade e intimidade e pode ser aplicado em duas 

acepções: a) como direito ao apagamento de dados pessoais no contexto da 

Internet; e b) como direito à não veiculação, pela mídia, de informação desprovida 

de atualidade e relevância para o público, mas ofensiva ao interessado55. É tema 

relevante e alvo de polêmica. Discute-se sobre a predominância de um direito em 

detrimento de outro. O direito de ser esquecido, está relacionado com o direito à 

privacidade e pode ser entendido como o direito a desindexação das notícias 

referentes ao solicitante nos provedores de busca e também como a não 

disponibilização de informações antigas e sem relevância para a coletividade, mas 

que o interessado entende como ofensiva.  

f) Liberdades de Expressão e de Informação em pandemias - o caso da COVID-

19: A pandemia foi o argumento que alguns países utilizaram para introduzir novas 

restrições radicais à liberdade de expressão e informação e prenderem opositores. 

Governos bloquearam sites, plataformas e impuseram que essas censurassem 

informações a fim de suprimir relatórios críticos, estatísticas de saúde desfavoráveis 

 
54 PINHEIRO, Patrícia Peck. Proteção de dados pessoais – comentários à Lei n. 13.709/2018 São 
Paulo: ed. Saraiva, 2018. p.25. 
55 CUEVA, Ricardo, Evolução do Direito ao Esquecimento no Judiciário. In: SALOMÃO, Luiz Felipe; 
TARTUCE, Flávio (coord.). Direito Civil Diálogos entre a Doutrina e a Jurisprudência. 1ª ed. São Paulo: 
Atlas, 2018. 
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ou outro conteúdo relacionado ao coronavírus. Muitos países instituíram vigilância 

rigorosa com aplicativos de rastreamento de contato e localização, usando 

ferramentas de alta e baixa tecnologia que além de controlar o surto do coronavírus, 

impedem que as pessoas compartilhem informações e desafiem a narrativa oficial. 

 Diagnosticar e analisar esses desafios e tentar propor itinerários de soluções 

a esses, a partir do referencial do Direito Internacional dos Direitos Humanos, são os 

objetivos da presente pesquisa. 

O tema da pesquisa é relevante para a sociedade, para o Direito Internacional 

dos Direitos Humanos, para a democracia e para a própria liberdade. Os desafios 

atuais provocam reações dos Estados que, em muitos casos, podem incorrer em 

graves violações aos direitos humanos. Observar as delimitações dos diretos à 

liberdade de pensar e expor as opiniões e ter acesso às informações claras, precisas 

e sem restrições é direito de todos. Há limites que devem ser respeitados, e que 

auxiliam, inclusive, na coadunação e interrelação de todos os direitos humanos. 

A pesquisa será desenvolvida com base normativa e bibliográfica, a partir dos 

contornos do Direito Internacional dos Direitos Humanos. Como o tema é atual e as 

alterações continuam acontecendo, a pesquisa terá como termo o mês de julho de 

2021. No primeiro capítulo serão abordados os conceitos de Liberdade de Expressão 

e da liberdade de Informação sob a ótica do Direito Internacional dos Direitos 

Humanos e a delimitação de ambos.  No segundo capítulo serão analisados os 

desafios atuais a estes dois direitos humanos. a) Fake News ou desinformação, 

verificar como as fakes news são propagadas, qual a finalidade precípua da 

disseminação, e porque elas são consumidas avidamente, b) Discurso de ódio: 

Verificar o discurso do ódio propagado por redes sociais, os quais causam 

agressões, discriminações, xenofobia, racismo e outros malefícios sob o argumento 

de liberdade de expressão. analisar se os algoritmos podem influenciar a 

disseminação do discurso do ódio. c)  liberdade de expressão e de informação e o 

direito a intimidade, avaliar se a liberdade de expressão e de informação estão 

invadindo a esfera privada e quais as ações possíveis para se evitar danos. e) 

Tratamento de dados: Entender como está sendo conduzido o tratamento de dados 

recolhidos dos usuários da Internet, qual o destino e como são utilizados. Avaliar se 

a liberdade de informação pode extrapolar os limites e causar prejuízos aos usuários 

com a coleta, tratamento e distribuição desses dados. f) Direito ao esquecimento: 

examinar a relação entre o direito ao esquecimento e a liberdade de Informação. g) 
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Liberdades de Expressão e de Informação em pandemias: o caso da COVID-19 

examinar como tem sido o comportamento dos Estados no tocante a liberdade de 

expressão e de informação na crise sanitária que o mundo passa nesse momento, 

quais as medidas que vem sendo tomadas para transmitir informações claras e 

necessárias para o enfretamento do vírus. No capítulo terceiro descrevem-se as 

respostas aos desafios atuais, elencados no segundo capítulo, as que são utilizadas 

e as que estão em desenvolvimento, buscando-se, assim, descrever formas 

adequadas a fim de para evitar os excessos sem incorrer em censura prévia, ou seja, 

de coadunar o exercício pleno das liberdades de expressão e informação no 

ambiente digital, sem violações a esses direitos em si ou aos demais direitos 

humanos. 
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1. A Liberdade 

 

A liberdade é um tema que sempre proporcionou várias discussões e 

tentativas de definições ao longo da história. O conceito de liberdade vem do termo 

eleutheria do grego e do adjetivo liber do latim relacionado a liberto56. Conforme o 

dicionário de filosofia temos que a liberdade é a: a) autodeterminação ou auto 

causalidade, ausência de condições e de limites; b) necessidade do homem 

enquanto totalidade; c) possibilidade ou escolha, limitada condicionada e finita57. 

Nesse sentido, Aristóteles em sua obra “Ética a Nicômaco” ensina que o 

homem tem em si o princípio para agir ou não agir. É o exercício de sua vontade, um 

exercício político, sem ser constrangido ou obrigado a fazer ou deixar de fazer. A 

vontade livre é determinada pela razão, ou é consequência do raciocínio58. 

No mesmo diapasão, Platão exemplifica no diálogo entre Sócrates e Adimanto 

no qual, eles se referem que: onde a liberdade impera, cada um pode organizar sua 

vida da melhor maneira para si, que essa liberdade propicia uma cidade, um Estado 

democrático, pois a liberdade é o bem supremo da democracia. No entanto, não 

aceitam a mesma liberdade a todos e concluem que o excesso de liberdade conduz 

um excesso de servidão, tanto no indivíduo como no Estado59. 

A liberdade, para os antigos era bem diferente do conceito de liberdade do 

homem moderno. A liberdade individual não existia, o cidadão pertencia à cidade, 

suas posses estavam à disposição do Estado quando esse necessitasse, não havia 

o direito de escolher sequer de permanecer solteiro, tampouco de ser celibatário60. 

O Indivíduo era conhecido apenas pelo nome de batismo e  reconhecido pela cidade 

da qual provinha61. A escravidão era comum, mas o conceito de escravo era 

diferente. O escravo pertencia à família, adotava a religião, os deuses da casa, 

participava das orações e era enterrado na sepultura familiar62. Poderia ser liberto, 

mas não deixava a família, pois estava ligado a ela pelo culto. Liberto ou cliente como 

poderia ser chamado também, continuava sob a proteção do patrono, assim como 

os demais moradores da casa63. 

 
56 SILVA, Marcio Luiz. O conceito de liberdade em Aristóteles, Hegel e Sartre: implicações sobre a 
ética, política e ontologia. AUFKLÄRUNG, João Pessoa. v.6, n.2, mai-ago. p. 141160, 2019. 
57 Dicionário de Filosofia. Disponível em: http://www.filosofia.com.br/vi_dic.php?pg=1&palvr=L. 
Acesso em: 17 dez. 2020.  
58 ARISTÓTELES. Op. cit.   
59 PLATÃO. A República. Rio de Janeiro: Livraria Schmidt Editora, 1934. p. 288-290. 
60 COULANGES, Numa-Denys Fustel de. A cidade antiga. São Paulo: Ed das Américas, 1961. p.199-
200 
61 Ibid.p.99. 
62 Ibid. p.101. 
63 Ibid. p.99-101. 
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O escravo não tinha direitos, tampouco os filhos do senhor enquanto o pai 

estivesse vivo, nem a mulher casada e todos aqueles que viviam sob a guarda do 

pater. Eram todos alieni juris, ou seja, todos subordinados ao patrono64. 

A educação para os antigos não era livre, o pai não tinha direito sobre a 

educação da criança, o Estado que decidia o que e como as crianças teriam seu 

aprendizado, visando os interesses da cidade. Platão discorre sobre a nutrição e 

educação das crianças serem responsabilidade do Estado, que as instruiria evitando 

as coisas triviais, familiares e assim apartando-as de tendências contraditórias que 

as afastariam da percepção pública65. 

Os antigos não eram livres na vida particular, não tinham a liberdade na 

educação e nem a religiosa. A vida humana estava subordinada ao Estado, o 

indivíduo podia até ser condenado por incivismo e ser expulso da cidade, sendo 

condenado ao ostracismo66. A liberdade que possuíam era de poder votar, nomear 

magistrados, ter direitos políticos, no entanto, essa liberdade era relativa, pois não 

eram livres para deixar de exercer esses direitos67. 

A mudança foi sendo gradual e lenta, o Cristianismo mudou a forma de 

devoção, a proposta do Deus único foi sendo aceita e substituindo os deuses 

múltiplos. O entendimento passa a ser de que o homem é feito à semelhança de 

Deus, ou seja, há a valorização do ser humano com essa nova visão. O indivíduo é 

o herdeiro do Deus único e passa a ter a dignidade que essa filiação lhe agrega. A 

família deixou de ser o centro da religião e a religião passou a ser de todos, não 

havia mais a separação para os estrangeiros68. De Coulanges assinala que o 

Cristianismo favoreceu a libertação do pensamento e da própria liberdade do 

indivíduo. A alma livre possibilita a liberdade da ordem social. 

Por outro lado, Benjamim Constant credita ao comércio a inspiração aos 

homens pela independência individual. O comercio se instala melhor, cumpre sua 

finalidade mais adequadamente sem a intervenção estatal que atrapalha as 

especulações particulares69. 

Durante a Idade Média, o indivíduo era livre, podia exercer o seu livre arbítrio, 

no entanto essa liberdade era limitada pelas Leis Divinas, para alcançar um lugar no 

 
64 VILLEY, Michel. O Direito e os Direitos Humanos. São Paulo: Ed. Martins Fontes.2007. p. 92-93. 
65 PLATÃO. As Leis. Livro VII. São Paulo: Edipro, 2010.  p. 210. 
66 Ostracismo, do grego do grego ostrakismós; pelo latim ostracismus. por meio de votação secreta, 
a que os atenienses condenavam, por até 10 anos, os cidadãos cuja presença consideravam 
perigosa, sem que, no entanto, perdessem os direitos de cidadania e propriedade. Disponível em: 
https://michaelis.uol.com.br/busca?id=13loE. Acesso em: 15 jul. 2021. 
67 COULANGES, Numa-Denys Fustel de. A cidade antiga. São Paulo: Ed das Américas,1961 p. 201-
202. 
68 Ibid. p. 353-356. 
69 CONSTANT, Benjamin. Da liberdade dos antigos comparada à dos modernos. Disponível em: 
http://www.fafich.ufmg.br/~luarnaut/Constant_liberdade.pdf. Acesso em: 13 jan. 2021. p. 5. 
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paraíso, após a morte, deveria obedecer e seguir as leis de Deus70.  Afirma 

Agostinho: “[...] não existe verdadeira liberdade a não ser entre pessoas felizes, as 

quais seguem a lei eterna”71.  

Nos séculos XVI, XVII e XVIII houve uma lenta transição. A Reforma 

Protestante rompeu com a hegemonia da igreja católica no ocidente72. O indivíduo 

deixou de ver as questões unicamente do ponto de vista do Divino, teocêntrico, e 

passou a discutir a partir do racional, antropocêntrico73. 

O Iluminismo que sucedeu ao renascimento, trouxe o desenvolvimento do 

capitalismo, a ascensão social da burguesia, e, consequentemente a tomada de 

consciência e muitas inovações74. Os pensadores iluministas eram contrários ao 

regime absolutista em vigor, combatiam o autoritarismo e a centralização de poder 

nas mãos dos reis. A mobilização dos pensadores promoveu mudanças políticas, 

econômicas e sociais, baseadas nos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade75. 

Alguns dos pensadores foram de suma importância para a liberdade, tais como Jean-

Jacques Rousseau, Hobbes, Stuart Mill, Montesquieu, Locke, Kant, Voltaire.  

O filósofo suíço, Jean-Jacques Rousseau defendia a democracia direta, com 

a prevalência da soberania popular, na qual cada indivíduo deveria participar de 

todas as decisões políticas. Para ele, a liberdade é irrenunciável, o indivíduo que 

renunciasse à liberdade estaria renunciando à sua própria humanidade, abrindo mão 

dos seus direitos e deveres, concluindo que a renuncia à liberdade é incompatível 

com a natureza humana76. Rousseau distinguiu a liberdade natural da liberdade civil, 

a qual é limitada pela liberdade geral e fez uma ressalva sobre a liberdade moral, 

que, no seu entendimento, “é a única que torna o homem verdadeiramente senhor 

de si mesmo”77.  

O princípio da liberdade, direito fundamental é de tal forma imprescindível que 

a ninguém compete abdicar da liberdade. Não se pode exigir que o indivíduo tenha 

a liberdade de não ser livre, ressalta Mill, na obra “Sobre a Liberdade”78. 

Montesquieu, filósofo e pensador do iluminismo francês, foi um crítico do 

absolutismo e do catolicismo e defensor da democracia, defendeu a separação dos 

 
70 AGOSTINHO, S. O livre-arbítrio. 3ª ed. São Paulo: ed. Paulus, 1995. p. 65. 
71 Ibid. 
72 LEMOS filho, Arnaldo. A sociologia como produto histórico. In LEMOS filho, Arnaldo; BARSALINI, 
Glauco: VEDOVATO, Luiz Renato e MELLIM, Oscar (Orgs.) Sociologia Geral e do Direito. São Paulo: 
Ed. Alínea, 2009. p. 39. 
73 Ibid. p. 40. 
74 Ibid. p 42. 
75 Ibid. p. 42-43 
76 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do contrato social. 1762. São Paulo: ed. Edipro, 2017. p. 27. 
77 Ibid. p. 37 
78 MILL, John Stuart. Sobre A Liberdade. São Paulo: Ed. LPM, 2016. p. 134 
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poderes como forma de evitar o abuso dos governantes e proteger as liberdades 

individuais79. 

Por seu lado, Hobbes se refere a liberdade dos súditos como sendo resultado 

de ‘nenhuma oposição aplicada’, não apenas a criaturas irracionais e inanimadas, 

mas também a criaturas racionais, pois tudo que não puder se mover, entende-se 

que não tem a liberdade de ir mais além80. Afirma Hobbes que o direito à liberdade 

é poder fazer ou deixar de fazer aquilo que o indivíduo quer, mas a lei determina ou 

obriga a uma dessas duas opções; agir ou não agir81.  

John Locke, um dos mais importantes filósofos iluministas, defendia a 

liberdade de expressão. Afirmava que a liberdade não significa que o indivíduo possa 

fazer todas as coisas que lhe agradam, incondicionalmente, porque "a liberdade 

natural do homem é ser livre de qualquer poder superior na terra, mas ter apenas a 

lei da natureza para regulamentá-lo", no entanto, sob um governo, o homem é livre 

quando tem “um regulamento determinado para guiá-lo.” Locke entende que a lei 

não é incompatível com a liberdade, ao contrário, é necessária para preservar e 

ampliar a liberdade82. 

Kant assinala que os homens não devem ser constrangidos pela escolha 

alheia, a liberdade é o direito original de todos os homens, contanto que coexista 

com a liberdade dos demais. A pessoa deve observar se não vai causar danos a 

outrem, antes de realizar qualquer ato que possa afetar direitos alheios83.  Na obra 

“A Paz Perpétua”, Kant discorre sobre a liberdade jurídica, ou seja, a exterior, aquela 

que decorre da autorização, mas Kant questiona o que significa a ‘autorização’, seria 

a possibilidade de agir desde que não se cometa injustiças com outras pessoas, e 

ele rebate que poderia se cometer outras coisas, desde que não fossem injustas, o 

que não teria sentido. E Kant opina que, na visão dele, a liberdade exterior – jurídica 

deveria ser definida como autorização de não obedecer a nenhuma lei a não ser 

aquelas a que houvesse dado o seu consentimento84. Kant definiu o iluminismo como 

a saída dos seres humanos da tutelagem, que se impuseram e os impediam de 

raciocinar sem a interferência de outros, e culpava os indivíduos pela falta de decisão 

e coragem para seguirem seu entendimento independentemente85.  

 
79 LEMOS filho, Arnaldo. A sociologia como produto histórico. In LEMOS filho, Arnaldo; BARSALINI, 
Glauco: VEDOVATO, Luiz Renato e MELLIM, Oscar (Orgs.) Sociologia Geral e do Direito. São Paulo: 
Ed. Alínea, 2009. p. 41 
80 HOBBES, Thomas - O Leviatã São Paulo: ed. Nova Cultural, 1997. p. 140. 
81 Ibid. p. 47. 
82 LOCKE, Segundo tratado sobre o governo civil. São Paulo: Ed. Nova Cultural, 1999 p. 4. 
83 KANT, Immanuel. Metafisica dos Costumes.2ª ed. São Paulo: Edipro, 2008. p. 83-84. 
84 KANT, Immanuel. A Paz Perpétua. Porto Alegre: L&PM, 2009. p. 12. 
85 KANT, Immanuel. Resposta à pergunta: O que é 'Esclarecimento'? In: Textos seletos. Petrópolis: 
Vozes, 1974. p. 100-117 
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Com o iluminismo surge a necessidade da positivação dos direitos naturais e 

estabelecimento de limites ao poder. A positivação é importante para a proteção da 

dignidade humana. As ideias do Iluminismo desempenharam um papel importante 

na inspiração da Revolução Francesa, de 1789. 

Mais recentemente, no século XX, Norberto Bobbio ressalta que a liberdade 

é definida no artigo 4º da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, como 

sendo o direito de poder fazer o que não prejudique o outro, diferentemente, do 

pensamento comum de Hobbes a Montesquieu que entendiam que a liberdade 

consiste em fazer o que a lei permite que se faça86. Para Bobbio, não há democracia 

na ausência do reconhecimento e proteção dos direitos humanos. 

Por sua vez, Comparato entende que a liberdade tem sido a causa das 

maiores conquistas do ser humano87. E ele questiona qual a vantagem teriam as 

descobertas, as invenções, se os homens não pudessem escolher livremente o 

oposto de tudo88.  

Celso Lafer cita que Hannah Arendt, que, ao longo de sua vida e em sua obra 

sempre teve como tema central da sua teoria política a liberdade como sendo 

indispensável no espaço público da palavra e para a ação89. 

A definição da liberdade para Rawls é a ausência de restrições para as 

pessoas. Se não há restrições compreendidas em deveres e proibições definidos por 

lei, ou comportamentos coercitivos provenientes da opinião pública e pressão social, 

a liberdade é presente.  Os indivíduos têm a liberdade de fazer ou deixar de fazer 

quando estão livres de restrições, quais forem elas. E acrescenta que, a pessoa tem 

a liberdade, sem restrições e tanto pode ser como a permissão de fazer, ou não 

fazer, quanto o governo e outras pessoas têm a obrigação jurídica de não obstruir90.  

Rawls admite que as liberdades fundamentais podem ser limitadas, porém 

essas limitações devem obedecer a certos critérios. Uma liberdade deve ser 

equilibrada em relação a outra liberdade. Não pode haver desigualdade, como uma 

classe de indivíduos ter mais liberdade que outra. A liberdade pressupõe igualdade 

de condições para todos. E Rawls ressalta que uma liberdade só pode ser limitada 

em nome da própria liberdade91. 

 
86 BOBBIO, Norberto – A Era dos Direitos. 16ª ed. Rio de Janeiro: Ed. Campus, 1992.  p. 93. 
DDHC Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão – 1789 Art. 4º. A liberdade consiste em poder 
fazer tudo que não prejudique o próximo. Assim, o exercício dos direitos naturais de cada homem não 
tem por limites senão aqueles que asseguram aos outros membros da sociedade o gozo dos mesmos 
direitos. Estes limites apenas podem ser determinados pela lei. 
87 COMPARATO, Fábio Konder, Ética direito, moral e religião no mundo moderno. São Paulo: Ed. 
Companhia da Letras.2006. p. 547. 
88 Ibid. p. 547. 
89 LAFER, Celso. A reconstrução dos Direitos Humanos. São Paulo: Companhia das Letras, 2009. p. 
90 
90 RAWLS, John. Uma teoria da justiça. São Paulo: ed. Martins Fontes, 1988. p. 247-248. 
91 Ibid.  p. 250. 
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Não se pode conceber a dignidade sem a liberdade, pessoa digna é uma 

pessoa livre. A liberdade reconhece a liberdade do outro. Complak reconhece que 

se houver colisão entre a dignidade e a liberdade de expressão, a dignidade deve 

prevalecer, pois sem isso seria uma liberdade alienada. A dignidade impõe deveres 

ao indivíduo e ao Estado92. 

Se a liberdade é a independência do ser humano, o poder de exercer a 

autonomia de vontade, ou seja, agir, ou deixar de agir, como estabelecido pelo seu 

livre arbítrio, a limitação da liberdade é a lei. A liberdade é a regra, a restrição é a 

exceção. Não existe liberdade absoluta, a liberdade de um homem não pode invadir 

a liberdade de outro. O homem para viver em sociedade deve respeitar o pacto 

social.  O Estado pode limitar a liberdade de uns para proteger a liberdade de outros.  

 

1.1. Direitos Humanos e a Liberdade 

 

A construção dos Direitos Humanos percorre um longo caminho desde a 

Antiguidade. A base, inicialmente, é o direito natural que decorre dos direitos 

concedidos pelos Deuses aos seres humanos, que por essa condição eram 

invioláveis e inderrogáveis pelas leis humanas93. Posteriormente, o Cristianismo 

recepcionou o direito natural, a ideia do Deus único torna-se aceitável e o indivíduo 

é considerado como herdeiro dos direitos divinos94. E com a Revolução Americana 

e Francesa esses direitos passaram a ser positivados e entendidos como direitos 

fundamentais95. Direitos humanos são essenciais para assegurar proteção à 

dignidade humana, característica inerente ao indivíduo, dignidade que possui pelo 

fato de ser humano96. 

A princípio, a dignidade era fundamentada na afirmação de o homem ter sido 

criado a imagem e semelhança de Deus, isso o tornaria merecedor de um tratamento 

condizente com essa origem97. Mesmo que não seja possível definir exatamente o 

que é a dignidade humana, reconhece-se que ela é fundamental para proteger e 

 
92 COMPLAK, Krystian. Cinco teses sobre a dignidade da pessoa humana como conceito jurídico - 
Palestra proferida no dia 26 de setembro de 2008, por ocasião da Jornada ESMESC, 20 anos da 
Constituição: direitos fundamentais/cidadania – seus limites REVISTA DA ESMESC, v. 15, n. 21, 
2008. p. 107-122. Disponível em: https://pt.scribd.com/document/96738355/Cinco-Teses-sobre-a-
Dignidade-da-Pessoa-Humana-como-Conceito-Juridico-Complak. Acesso em 27 jan. 2021 p. 113. 
93 JUBILUT, Liliana Lyra. O estabelecimento de uma ordem social mais justa a partir dos Direitos 
Humanos: Novos paradigmas e novos sujeitos. Revista da Faculdade de Direito do Sul de Minas - 
Edição Especial p. 55-68, 2008. p. 57. 
94 Ibid. p. 57.  
95 Ibid. p. 58. 
96 JUBILUT, Liliana Lyra. O direito internacional dos refugiados e sua aplicação no ordenamento 
jurídico brasileiro. São Paulo: Ed. Método, 2007, p. 51. 
97 Ibid. p. 109 nota de rodapé. 
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defender o ser humano, mesmo que não se saiba definir o que é a dignidade 

humana, pode-se ser reconhecido quando a dignidade está sendo ameaçada, 

violada98.  

Após a Revolução Francesa houveram novas conquistas para os direitos 

humanos, a progenitura foi abolida, os filhos passaram a ter os mesmos direitos na 

sucessão patrimonial, filhos passaram a ter maior autonomia, foi reduzida a 

maioridade para 21 anos. No entanto, as mulheres continuaram a ter a sua liberdade 

cerceada. Não tinham a autonomia e nem igualdade com os homens99. 

Direitos humanos são os princípios, os valores que permitem aos seres 

humanos a participação na vida em sociedade com proteção plena à sua dignidade, 

protegendo sua condição biológica, psicológica, econômica, social, cultural e política. 

Os direitos humanos requerem três qualidade básicas: devem ser naturais, iguais 

para todos indivíduos e universais, aplicados em todas regiões. Todos humanos, em 

qualquer lugar que esteja devem ter esses direitos reconhecidos e respeitados100. 

Apesar disso, os Direitos Humanos não eram extensivos a todos, as mulheres, 

crianças, os escravos, criados e aqueles que não possuíam propriedades não 

possuíam a liberdade, não havia a autonomia de vontade101. A liberdade e igualdade 

foram lentamente sendo conquistadas.  

A DUDH102 determina a liberdade em igualdade de condições para todos os 

seres humanos, sem qualquer distinção. 

 
1 - Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as 

liberdades estabelecidos nesta Declaração, sem distinção de 

qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião 

política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, 

nascimento, ou qualquer outra condição. 

 2 - Não será também feita nenhuma distinção fundada na condição 

política, jurídica ou internacional do país ou território a que pertença 

uma pessoa, quer se trate de um território independente, sob tutela, 

sem governo próprio, quer sujeito a qualquer outra limitação de 

soberania. 

 

 
98 COMPLAK, Krystian. Cinco teses sobre a dignidade da pessoa humana como conceito jurídico. 
Revista da ESMEC v. 15, n. 21. p. 107-120, 2008. p. 108. 
99 LYNN, Hunt. A invenção dos direitos humanos. São Paulo: Companhia das Letras, 2009. p. 58. 
100 Ibid. p. 9. 
101 Ibid. p. 17. 
102 DUDH. Op. cit. 
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Por outro lado, Celso Lafer afirma que não é verdade que todos os homens 

nascem livres e iguais em direitos e dignidade, conforme está escrito na Declaração 

dos Direitos do Homem e do Cidadão, na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, na Declaração da Virginia de 1776 ou na Declaração Francesa de 1789103. 

Os homens não nascem iguais, nem são iguais, eles se tornam iguais em 

decorrência de aplicação de decisões que garantam a igualdade e a liberdade. É um 

construído pela organização e ação humana104. 

Com a proclamação dos direitos do homem, não é mais de Deus o poder de 

comando das leis, o homem passa a ser o detentor, passa a ser o senhor de seus 

atos105. Para Celso Lafer, algumas liberdades, como a de opinião, a de pensamento, 

se revelaram mais abrangentes que outras106.  

Nos anos seguintes, após a Declaração, os direitos começaram a ser 

conquistados pelas minorias, em 1791 o governo francês concedeu a igualdade aos 

judeus, em 1792 os homens sem propriedades conseguiram a emancipação e a 

escravidão foi abolida oficialmente em 1794. No entanto, não basta os direitos serem 

definidos, há a necessidade da consolidação desses direitos. o que demanda 

tempo107.  

Fato é que, em um Estado totalitário, a primeira providência é de abolir a 

liberdade, para que seja efetivado o domínio sobre um povo, há a necessidade 

primordial de calar os que se revoltam108. E nos últimos estágios é retirada toda a 

autonomia, como pode ser verificado nos campos de concentração da Alemanha 

nazista. Os prisioneiros são despojados de toda a dignidade, quando lhes subtraem 

a vestimenta, os objetos pessoais, cabelos, próteses e por derradeiro a própria 

identidade, quando substituem seu nome por um número tatuado no braço109. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos era, inicialmente, uma 

recomendação aos Estados-Membros, um documento soft law, a ser seguido no 

tocante aos princípios de Direitos Humanos. Com a evolução desses direitos a 

declaração foi reconhecida pela Corte Internacional de Justiça como “expressão 

 
103 LAFER, Celso. A reconstrução dos Direitos Humanos. São Paulo: Companhia das Letras, 1997 p. 
150. 
104 Ibid. p. 150. 
105 Ibid. p. 123. 
106 Ibid. 
107 LYNN, Hunt. A invenção dos direitos humanos. São Paulo Companhia das Letras - 2009 p. 18. 
108 COMPARATO, Fábio Konder, Ética direito, moral e religião no mundo moderno. São Paulo: Ed. 
Companhia da Letras, 2006. p. 372. 
109 COMPARATO, Fábio Konder, Ética direito, moral e religião no mundo moderno. São Paulo: Ed. 
Companhia da Letras, 2006. p. 373. 
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máxima da consciência jurídica universal”, como demonstra Comparato110. Porém, 

ainda há um longo caminho a seguir para a estabilização do respeito à dignidade 

humana e o autor lembra que, em muitos casos, seja necessário a imposição pelo 

poder do Estado de regras.  

Villey pondera que, tanto a Declaração dos Direitos Humanos em 1789 como 

a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 foram ‘armas defensivas’111, 

a primeira contra o absolutismo e a segunda contra o fantasma de Hitler e contras 

as ditaduras de todos os tipos112. 

E é nesse contexto que no século XX, após a opressão das duas grandes 

guerras mundiais, que causaram tantos horrores e milhões de vítimas, constata-se 

que o ser humano precisa de uma proteção eficaz da comunidade internacional, 

assim nasce o Direito Internacional dos Direitos Humanos113. 

A partir do pós Guerra, os Direitos Humanos passaram a ser 

internacionalizados, mesmo que conservada a soberania dos Estados, há uma 

mudança de visão e valores. Procura-se estabelecer uma igualdade observando as 

diferenças, promovendo o tratamento desigual para os desiguais, visando 

estabelecer uma isonomia mais adequada e abrangente114. 

Direitos Humanos não podem ser considerados como estáticos e acabado, é 

um trabalho em andamento, uma obra inacabada, que a cada dia encontra novos 

obstáculos, não pode haver descuidos, desatenção, senão corre-se o risco da perda 

do território alcançado115. Afirmação que vem no encalço do ressaltado por Bobbio, 

que afirma que o mais importante nos direitos do homem não é justificá-los, mas 

protegê-los. Ou seja, saber quais são esses direitos, se são naturais, históricos, 

absolutos, relativos, não é indispensável, mas sim o que fazer para garanti-los, 

impedir que sofram violações é essencial116.  

O grande desafio dos Direitos Humanos é garantir a liberdade de expressão 

sem deixar vulnerável a dignidade da pessoa, nem afetar direitos da personalidade. 

 
110 Ibid. p. 517. 
111 VILLEY, Michel. O Direito e os Direitos Humanos. São Paulo: ed. Martins Fontes, 2007 p.4 
112 Ibid. p.4. 
113 RAMIREZ, Sergio Garcia; GONZA, Alejandra; VÁZQUES, Eréndina Ramos. La libertad de 
expresión En la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: de la Opinión 
Consultiva OC-5/85, de 1985. 2018. CORTE IDH. Disponível em: 
https://biblioteca.corteidh.or.cr/documento/73258. Acesso em: 13 jun. 2021. p. 8. 
114 JUBILUT, Liliana Lyra. O estabelecimento de uma ordem social mais justa a partir dos Direitos 
Humanos: Novos paradigmas e novos sujeitos. Revista da Faculdade de Direito do Sul de Minas - 
Edição Especial. p. 55-68, 2008.  
115 RAMIREZ, Sergio Garcia; GONZA, Alejandra; VÁZQUES, Eréndina Ramos. Liberdade de 
Expressão - Na jurisprudência da Corte Interamericana dos Direitos Humanos: da Opinião Consultiva 
OC-5/85 de 1985 à sentença do Caso Carvajal e outros, de 2018 - Sociedade de Imprensa 
Interamericana. 2018 p. 9. 
116 BOBBIO, Norberto – A Era dos Direitos.16ª ed. Rio de Janeiro: Ed. Campus, 1992.   p. 24-25. 
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Para a manutenção de um estado democrático livre, igualitário e que satisfaça a 

todos, é necessário o equilíbrio no exercício da liberdade de expressão117.  

 

1.2. Delineamento dos contornos atuais da Liberdade de Expressão 

 

O termo liberdade de expressão começou a ganhar seus contornos atuais 

durante a dinastia dos Tudor na Inglaterra, o termo despontou em oposição ao trono 

inglês que não permitia aos indivíduos tecerem qualquer crítica, os governantes 

entendiam as opiniões como ameaça à coroa118. Durante os séculos XVI e XVII, na 

dinastia Tudor, houve o rompimento com a Igreja Católica e a fundação da Igreja 

Anglicana.  

A Inglaterra era constantemente afligida por perseguições religiosas. Em 1487 

foi criada câmara de julgamentos inglesa nomeada Star Chamber por Henrique VII 

e era um instrumento do monarca e consistia em conselheiros reais e dois juízes 

reais. A jurisdição do tribunal baseava-se na prerrogativa real de administrar justiça 

em casos excepcionais. Esse tribunal podia julgar os casos de críticas à coroa. Em 

1593 a Câmara dos Comuns solicitou o privilégio da Liberdade de Expressão119. 

No ano de 1689 foi proclamado o Bill of Rights com o objetivo de diminuir o 

poder do monarca e aumentar o poder do parlamento120. Nos seus treze artigos, o 

instrumento estabeleceu a renúncia do monarca, a aplicação da lei, proibiu a 

jurisdição religiosa de exceção, determina a ilicitude arbitrária de tributos, determinou 

a necessidade de aprovação do parlamento na organização e manutenção do 

exército e garantiu o direito de petição, da liberdade da palavra e da liberdade de 

voto121. A Revolução Francesa e o Iluminismo vieram na sequência, com as 

transformações econômicas, políticas e sociais.  

Em um primeiro momento, temos que a liberdade de expressão é permitir que 

a pessoa exponha a sua opinião, o seu pensamento, mesmo que os outros não 

concordem com ele. Evelyn Beatrice Hall, biógrafa de Voltaire, resumiu o 

pensamento do escritor com a frase famosa, que muitos creditam a ele: “Posso não 

concordar com nenhuma das palavras que você disser, mas defenderei até a morte 

 
117 SARLET, Ingo. Liberdade de expressão e o problema da regulação do discurso do ódio nas mídias 
sociais. Revista Estudos Institucionais, v. 5, n. 3, dez. p. 1207-1233, 2019. 
118 NEVES, José Roberto de Castro. Como os advogados salvaram o mundo. São Paulo: ed. Nova 
Fronteira, 2018. p. 296. 
119 PAMPLONA, Danielle Anne. O conteúdo do direito à liberdade de expressão, o discurso de ódio e 
a resposta democrática. Revista Brasileira de Direito, Passo Fundo, v. 14, n. 1, p. 297-316, abr. 2018. 
Disponível em: https://seer.imed.edu.br/index.php/revistadedireito/article/view/1788. Acesso em: 16 
jan. 2021.  
120 Ibid.  
121 BILL OF RIGHTS. 1689. Disponível em: 
https://www.law.gmu.edu/assets/files/academics/founders/English_BillofRights.pdf. Acesso em: 14 
set. 2020. 
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seu direito de dizê-las”. Voltaire, pseudônimo de François-Marie Arouet, defendia a 

liberdade de expressão e a tolerância religiosa122. Ao indivíduo pode ser concedido 

a não concordância, a oposição, mas não se pode tolher outras pessoas de 

manifestar a sua opinião, seu pensamento.   

A França, em 26 de agosto de 1789 efetivou a proteção a Liberdade de 

Expressão na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, em decorrência da 

Revolução Francesa e estabeleceu no seu artigo X:  
A livre comunicação das ideias e das opiniões é um dos mais 

preciosos direitos do homem; todo cidadão pode, portanto, falar, 

escrever, imprimir livremente, respondendo, todavia, pelos abusos 

dessa liberdade nos termos previstos na lei123. 

Na mesma época, nos Estados Unidos, em 15 de dezembro de 1791, foi 

promulgada a Primeira Emenda, que protege a liberdade de expressão e de 

imprensa até hoje. Essa emenda determina que o Congresso americano não poderá 

editar lei sobre imposição de religião, nem limitar a liberdade de expressão e a de 

imprensa e tampouco impedir pessoas de se reunirem ou de peticionar ao 

governo124.  

Cabe salientar, que existe polêmica sobre a conceituação da liberdade de 

expressão e de informação, uma discussão sobre a liberdade de expressão, 

liberdade de manifestação do pensamento, liberdade de comunicação, liberdade e 

liberdade de informação. Alguns defendem que a liberdade de expressão e de 

informação são sub produtos da liberdade de pensamento e, por outro lado, há quem 

insista que a liberdade de expressão é um gênero e as espécies são a liberdade do 

pensamento e de opinião125. Esse estudo não pretende esmiuçar as nuances mais 

profundas da conceituação, mas sim analisar as delimitações da liberdade de 

expressão e da informação. 

Nessa perspectiva, a liberdade de expressão está consagrada tanto em 

instrumentos internacionais de direitos humanos como em constituições nacionais. 

A DUDH garante, no seu artigo 12 que: 

 
122 Ao contrário do que muitos supõem, a frase não se deve a Voltaire. Deve-se à escritora britânica 
Evelyn Beatrice Hall (1868-1956), que publicava sob o pseudónimo de S. G. Tallentyre, no início do 
século XX. Surgiu originalmente na obra The Friends of Voltaire / Os Amigos de Voltaire (Londres, 
Smith, Elder & Co, 1906 p. 199) 
123 DDHC. Op. cit. 
124 FERNANDES, José Manuel. Liberdade e informação. Lisboa: Fundação Francisco Manuel dos 
Santos, 2016. Disponível em: 
https://books.google.com.br/books?id=C9UkDAAAQBAJ&lpg=PP1&hl=pt-
BR&pg=PT17#v=onepage&q&f=false. Acesso em 17 jan. 2021.  
125 TAVEIRA, Christiano de Oliveira. Democracia e pluralismo na esfera comunicativa: Uma proposta 
de reformulação do papel do Estado na garantia da Liberdade de expressão. Tese de Doutorado. 
2010. Disponível na BDTD - Biblioteca Digital de Teses e Dissertações. 
https://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UERJ_6d3ef1a25afc8e0a39beac2341cbe8fa. Acesso em: 21 jan. 
2020.  p. 9-10. 
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Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão; 

esse direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de 

procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer 

meios e independentemente de fronteiras. 

 “Não é a diversidade de opiniões - que não pode ser evitada, mas a recusa 

de tolerância para com os que têm opiniões diversas - que deveriam ser admitidas, 

que deu origem à maioria das disputas e guerras que se têm manifestado no mundo 

cristão por motivos religiosos” afirma com propriedade John Locke na obra “Carta 

sobre a tolerância”. O problema maior não é a discordância com as opiniões alheias, 

mas sim a falta do respeito pela diversidade126.  

A despeito de que pareça que o pensamento possui uma liberdade ilimitada, 

Hume afirma que ele está confinado em limites reduzidos, que se restringe as 

fronteiras dos elementos que foram providos pelos sentidos e pelas experiências127. 

As limitações seriam impostas pelas próprias restrições pessoais. 

Por outro lado, Mill entende que a liberdade de expressão não pode sofrer 

limitações externas e ser restringida a não ser em apenas uma circunstância, quando 

a opinião emitida pode incitar a violência, ou seja, quando as opiniões externadas 

estão na esfera individual, não há com que se opor, somente deve haver um cuidado 

quando essas opiniões envolverem outras pessoas128.  

Mill define bem a liberdade de opinião e sua restrição da seguinte forma, se 

todas as pessoas tiverem uma opinião e existir apenas uma que seja oposta a essa 

opinião, os demais terão tanto direito de restringir a opinião proposta, como essa 

única pessoa de opinião contrária terá o direito de censurar os outros, mesmo esses 

sendo a maioria129. 

No século XX, Bobbio observa que os direitos fundamentais não são 

absolutos, mas relativos, e cita o exemplo de que o direito a não ser enganado, 

escandalizado, injuriado, difamado, vilipendiado em relação a liberdade de 

expressão, são direitos concorrentes e é uma questão de opinião estabelecer onde 

começa um e termina o outro. “A delimitação de um direito fundamental do homem 

é extremamente variável e não pode ser estabelecida de uma vez por todas” enfatiza 

ele130. 

Bobbio lembra que o Papa Pio VI declarou em um documento que o direito de 

liberdade de pensamento e de imprensa é um direito ‘monstruoso’ e o Papa, na 

época, teceu o seguinte comentário: “Não se pode imaginar nada de mais insensato 

que estabelecer uma tal igualdade e uma tal liberdade entre nós”131. 

 
126 LOCKE, John. Carta sobre a tolerância. Rio de Janeiro: Ed. Vozes de Bolso, 2019. p. 59. 
127 HUME, David. Ensaio sobre o Entendimento Humano. São Paulo: Edições Kindle, 2012. p. 12. 
128 MILL, John Stuart. Sobre A Liberdade. São Paulo: Ed. LPM, 2016. p. 15. 
129 Ibid. p. 39. 
130 BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos.16ª ed. Rio de Janeiro: Ed. Campus, 1992. p. 42 
131 Ibid. p. 129. 
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E outro Papa, Gregório XVI em 1832, afirmava: “É um princípio errado e 

absurdo, ou melhor, uma loucura – deliramentum, que se deva assegurar e garantir 

a cada um a liberdade de consciência. Este é um dos erros mais contagiosos”132. 

Para Hannah Arendt a liberdade de externar opinião, de ouvir e ser ouvido é 

indispensável para a liberdade política, consiste na própria espontaneidade do 

homem. Poder externar a opinião é determinante para a organização da polis. A 

liberdade e a Política são correlatas e acaso não exista a liberdade de poder externar 

sua opinião livremente, não existirá o espaço político no verdadeiro sentido133.  

A liberdade de expressão é assegurada em inúmeros tratados internacionais, 

a Declaração Universal dos Direitos Humanos de1948 no art. 19, a Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos OEA, 1969 no art. 13 e o Pacto Internacional 

sobre Direitos Civis e Políticos de1966 no seu artigo 19, 
Artigo 19° da DUDH 

Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão; 

este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de 

procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer 

meios e independentemente de fronteiras. 

Convenção Americana de Direitos Humanos134  
Artigo 13. Liberdade de pensamento e de expressão 

1. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento e de 

expressão. Esse direito compreende a liberdade de buscar, receber 

e difundir informações e ideias de toda natureza, sem consideração 

de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em forma impressa ou 

artística, ou por qualquer outro processo de sua escolha. 

2. O exercício do direito previsto no inciso precedente não pode estar 

sujeito a censura prévia, mas a responsabilidades ulteriores, que 

devem ser expressamente fixadas pela lei e ser necessárias para 

assegurar: 

a. o respeito aos direitos ou à reputação das demais pessoas; ou 

b. a proteção da segurança nacional, da ordem pública, ou da saúde 

ou da moral públicas. 

3. Não se pode restringir o direito de expressão por vias ou meios 

indiretos, tais como o abuso de controles oficiais ou particulares de 

papel de imprensa, de frequências radioelétricas ou de 

equipamentos e aparelhos usados na difusão de informação, nem 

por quaisquer outros meios destinados a obstar a comunicação e a 

circulação de ideias e opiniões. 

4. A lei pode submeter os espetáculos públicos a censura prévia, com 

o objetivo exclusivo de regular o acesso a eles, para proteção moral 

da infância e da adolescência, sem prejuízo do disposto no inciso 2. 

 
132TOSI, Giuseppe, Anotações sobre a História Conceitual dos Direito do Homem. Disponível em: 
http://www.dhnet.org.br/dados/livros/edh/br/pbunesco/i_01_anotacoes.html. Acesso em: 1 jan. 2021. 
133 ARENDT, Hannah. O que é a Política. Rio de Janeiro: Ed. Bertrand Brasil, 2002. p. 23 
134 CIDH. Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Disponível em: 
https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm. Acesso em: 19 ago. 2021. 

http://www.dhnet.org.br/dados/livros/edh/br/pbunesco/i_01_anotacoes.html
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5. A lei deve proibir toda propaganda a favor da guerra, bem como 

toda apologia ao ódio nacional, racial ou religioso que constitua 

incitação à discriminação, à hostilidade, ao crime ou à violência. 

  Artigo 19 do PIDCP135 
    1. ninguém poderá ser molestado por suas opiniões. 

    2. Toda pessoa terá direito à liberdade de expressão; esse direito 

incluirá a liberdade de procurar, receber e difundir informações e 

ideias de qualquer natureza, independentemente de considerações 

de fronteiras, verbalmente ou por escrito, em forma impressa ou 

artística, ou por qualquer outro meio de sua escolha. 

    3. O exercício do direito previsto no parágrafo 2 do presente artigo 

implicará deveres e responsabilidades especiais. 

Consequentemente, poderá estar sujeito a certas restrições, que 

devem, entretanto, ser expressamente previstas em lei e que se 

façam necessárias para: 

a) assegurar o respeito dos direitos e da reputação das demais 

pessoas; 

b) proteger a segurança nacional, a ordem, a saúde ou a moral 

públicas. 

O artigo 19 da DUDH é uma norma básica, abrangente, que esclarece quais 

são os direitos e como devem ser efetivados. O artigo 13 da Convenção Americana, 

por sua vez, é mais abrangente, destacando os pontos que podem suscitar dúvidas, 

deixando claro os direitos e as responsabilidades decorrentes do exercício de cada 

um. O artigo 19 do PIDCP deixa evidente os direitos e os deveres de forma mais 

sucinta. Os três artigos trazem, de forma ligeiramente diferente, os mesmos 

princípios, Todos os indivíduos têm direito à liberdade de pensamento e de opinião, 

liberdade de se expressar livremente por qualquer meio, sem restrições. Todos têm 

a liberdade buscar, receber, difundir as informações.  

Ressalta-se que as limitações à liberdade de expressão e outros direitos estão 

previstas no artigo 29 da DUDH136 

Artigo 29° 

(1) Todo ser humano tem deveres para com a comunidade, em que 

o livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade é unicamente 

possível. 

(2) No exercício de seus direitos e liberdades todo ser humano estará 

sujeito apenas às limitações determinadas por lei, o devido 

reconhecimento e respeito dos direitos e liberdades dos outros e de 

satisfazer às justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-

estar de uma sociedade democrática. 

 
135 PIDCP. Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. 1966. Disponível em: 
https://www.oas.org/dil/port/1966%20Pacto%20Internacional%20sobre%20Direitos%20Civis%20e%
20Pol%C3%ADticos.pdf. Acesso em: 19 ago. 2021. 
136 DUDH. United Nations. Human Rights. Disponível em: https://www.un.org/en/sections/issues-
depth/human-rights/index.html. Acesso em: 20 fev. 2021. 



38 
 

(3) Esses direitos e liberdades não podem, em hipótese alguma, ser 

exercidos contrariamente aos propósitos e princípios das Nações 

Unidas. 

E no artigo 12 da DUDH que prevê o respeito aos direitos dos semelhantes, 

restringindo as ofensas, os ataques à honra e reputação.  
Artigo 12° 

Ninguém será sujeito a interferências na sua vida privada, na sua 

família, no seu lar ou na sua correspondência, nem a ataques à sua 

honra e reputação. Todo ser humano tem direito à proteção da lei 

contra tais interferências ou ataques. 

O Artigo 20 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos determina 

que: “1. Será proibido por lei qualquer propaganda em favor de guerra. 2. Será 

proibida por lei qualquer apologia do ódio nacional, radical, racial ou religioso que 

constitua incitamento à discriminação, à hostilidade ou à violência.” 

E no artigo anterior já dispõe sobre as responsabilidades, artigo 19, § 3º, o PIDCP 

prevê: 
O exercício do direito previsto no parágrafo 2 do presente artigo 

implicará deveres e responsabilidades especiais. 

Consequentemente, poderá estar sujeito a certas restrições, que 

devem, entretanto, ser expressamente previstas em lei e que se 

façam necessárias para: 

a) assegurar o respeito dos direitos e da reputação das demais 

pessoas; 

b) proteger a segurança nacional, a ordem, a saúde ou a moral 

pública. 

Nesse sentido, Especialistas em Direito Internacional dos Direitos Humanos, 

representantes da ONU, e outras organizações se reuniram em Londres nos dias 11 

de dezembro de 2008 e 23 e 24 de fevereiro de 2009 e elaboraram os “Princípios de 

Camden sobre a Liberdade de Expressão e Igualdade”137 a motivação foi a promoção 

de um consenso global sobre a relação apropriada entre o respeito à liberdade de 

expressão e a promoção da igualdade. 

O Princípio 2: Marco legal para a proteção do direito à liberdade de expressão 
2.1. Os Estados devem assegurar que o direito à liberdade de opinião 

e expressão, através de qualquer meio de comunicação, inclusive o 

direito de informação, seja consagrado nos dispositivos 

constitucionais domésticos ou equivalentes, de acordo com o direito 

internacional dos direitos humanos. 

 
137 XIX Article 19 - Campanha Global pela Liberdade de Expressão. Fev. 2009. Disponível em: 
https://artigo19.org/wp-content/blogs.dir/24/files/2011/04/Camden-Principles-PORTUGUESE-
web.pdf.  Acesso em: 14 jan. 2021. 
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Assim sendo, a norma positivada, o direito, vem para equilibrar as relações, 

as restrições à liberdade de expressão devem pautar pela isonomia, proporcionando 

igualdade, a aplicabilidade aos indivíduos não deve acentuar as diferenças138. 

No Comentário139 nº 10 relativo ao artigo 19 o Comitê de Direitos Humanos 

da ONU solicita aos Estados que enviem informações sobre a proteção ao “direito 

de ter opiniões sem interferência”. Ressalta que o direito à liberdade de expressão, 

liberdade de transmitir informações e ideias de todos os tipos inclui também a 

liberdade de as procurar e recebê-las, independente de fronteiras, por qualquer meio, 

de qualquer forma, seja escrito, por meio de arte ou qualquer outro meio. O Comitê 

alega que os Estados informam que a liberdade de expressão está prevista nas leis 

internas, mas não informam como essas leis são cumpridas, como é efetivamente a 

liberdade de expressão nesses Estados140.  

Por outro lado, os excessos na utilização da liberdade de expressão podem 

ser previstos, mas não haverá censura prévia, assim como outros diplomas, o artigo 

13 da Convenção Americana ampara o direito dos indivíduos a não serem 

restringidos com censura prévia, podendo ser responsabilizados desde que esteja 

 
138 PAMPLONA, Danielle Anne. O conteúdo do direito à liberdade de expressão, o discurso de ódio e 
a resposta democrática. Revista Brasileira de Direito, Passo Fundo, v. 14, n. 1, p. 297-316, abr. 2018. 
Disponível em: https://seer.imed.edu.br/index.php/revistadedireito/article/view/1788. Acesso em: 16 
jan. 2021. p.306. 
139 Comentário Geral n 10: Artigo 19 (liberdade de opinião) 
1. O parágrafo 1º exige a proteção do “direito de ter opiniões sem interferência”. Este é um direito que 
o Pacto não permite exceção ou restrição. O Comitê gostaria de receber informações dos Estados-
partes sobre o parágrafo 1.  
2. O parágrafo 2º exige a proteção do direito à liberdade de expressão, que inclui não apenas a 
liberdade de “transmitir informações e ideias de todos os tipos”, mas também a liberdade de “procurá-
las” e “recebê-las” “independentemente de fronteiras” e em qualquer meio, “oralmente, por escrito ou 
impresso, na forma de arte, ou através de qualquer outro meio de sua escolha”. Nem todos os Estados 
Partes forneceram informações sobre todos os aspectos da liberdade de expressão. Por exemplo, 
pouca atenção tem sido dada até agora ao fato de que, devido ao desenvolvimento dos meios de 
comunicação modernos, medidas efetivas são necessárias para impedir o controle da mídia, pois isso 
interferiria no direito de todos à liberdade de expressão de uma maneira que não está previsto no 
parágrafo 3º.  
3. Muitos relatórios estatais limitam-se a mencionar que a liberdade de expressão é garantida pela 
Constituição ou pela lei. No entanto, a fim de conhecer o regime preciso da liberdade de expressão 
na lei e na prática, o Comitê precisa, além disso, de informações pertinentes sobre as regras que 
definam o escopo da liberdade de expressão ou que estabeleçam certas restrições, bem como 
qualquer outra condição que, na prática, afete o exercício desse direito. É a interação entre o princípio 
da liberdade de expressão e as limitações e restrições que determinam o alcance real do direito do 
indivíduo. 4. O parágrafo 3º sublinha expressamente que o exercício do direito à liberdade de 
expressão implica deveres e responsabilidades especiais e, por essa razão, são permitidas certas 
restrições ao direito, que podem dizer respeito tanto aos interesses de outras pessoas como às da 
comunidade como um todo. No entanto, quando um Estado Parte impõe certas restrições ao exercício 
da liberdade de expressão, estas não podem colocar em risco o direito em si. O parágrafo 3º 
estabelece condições e estas condições só sujeitam se as restrições que possam ser impostas sejam: 
“fornecidas por lei”; para uma das finalidades previstas nas alíneas a) e b) do parágrafo 3º; e sejam 
justificados como sendo “necessários” para aquele Estado Parte para uma destas finalidades. 
140 XIX Article 19. Campanha Global pela Liberdade de Expressão. Fev. 2009. Disponível em: 
https://artigo19.org/wp-content/blogs.dir/24/files/2011/04/Camden-Principles-PORTUGUESE-
web.pdf. Acesso em: 14 jan. 2021 
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de acordo com requisitos previstos, a) haver previsão legal, b) finalidade legitima e 

adequação, c) necessidade e d) proporcionalidade. Essas exigências são tanto para 

os atos administrativos quanto para as decisões judiciais141. 

Por sua vez, a OEA adverte que as normas inseridas não podem ser 

ambíguas, que deixem margens a procedimentos arbitrários, desproporcionais ou 

censura, que são incompatíveis com a Convenção. Ainda, a jurisprudência da Corte, 

aduz que caso a liberdade de expressão seja utilizada para atingir a honra de 

terceiros é necessário o dano efetivo e o comportamento sugerido é que se promova 

o direito de resposta, a reparação civil seria utilizada quando esgotada os meios 

conciliadores142.  

A Corte Interamericana recomenda a utilização do direito penal em casos mais 

graves tais como o incitamento a violência por meio do discurso do ódio e nos casos 

de pornografia infantil143. 

Ademais, a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos deixa 

claro que a Convenção protege tanto a liberdade de expressão como o direito do 

indivíduo de buscar, receber e difundir informações e ideias de toda natureza. 

Salienta, no item 30, que “quando se restringe ilegalmente a liberdade de expressão 

de um indivíduo, não é apenas o direito desse indivíduo que está sendo violado, mas 

também o direito de todos a “receber” informações e ideias...144”. 

 
141 Artigo 13.  Liberdade de pensamento e de expressão 
 1. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento e de expressão.  Esse direito compreende a 
liberdade de buscar, receber e difundir informações e ideias de toda natureza, sem consideração de 
fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em forma impressa ou artística, ou por qualquer outro 
processo de sua escolha. 
2. O exercício do direito previsto no inciso precedente não pode estar sujeito a censura prévia, mas a 
responsabilidades ulteriores, que devem ser expressamente fixadas pela lei e ser necessárias para 
assegurar: 
a. o respeito aos direitos ou à reputação das demais pessoas; ou 
b. a proteção da segurança nacional, da ordem pública, ou da saúde ou da moral públicas. 
3.  Não se pode restringir o direito de expressão por vias ou meios indiretos, tais como o abuso de 
controles oficiais ou particulares de papel de imprensa, de frequências radioelétricas ou de 
equipamentos e aparelhos usados na difusão de informação, nem por quaisquer outros meios 
destinados a obstar a comunicação e a circulação de ideias e opiniões. 
4. A lei pode submeter os espetáculos públicos a censura prévia, com o objetivo exclusivo de regular 
o acesso a eles, para proteção moral da infância e da adolescência, sem prejuízo do disposto no 
inciso 2. 
5. A lei deve proibir toda propaganda a favor da guerra, bem como toda apologia ao ódio nacional, 
racial ou religioso que constitua incitação à discriminação, à hostilidade, ao crime ou à violência. 
142 BENTO, Leonardo Valles. Parâmetros internacionais do direito à liberdade de expressão. RIL 
Brasília a. 53 n. 210 abr./jun., 2016. p. 93-115. 
143 CIDH d - Marco jurídico interamericano sobre o direito à liberdade de expressão, OEA/Ser.L/V/II 
CIDH/RELE/INF. 2/09 30 de dezembro de 2009, versão em português 2014. Disponível em: 
https://bit.ly/3iJEIo9. Acesso em: 15 jan. 2021. 
144 CIDH - Jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos - Direito à Liberdade de 
Expressão. 2014. Disponível em: https://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/por4.pdf. Acesso 
em: 20 jan. 2021. 
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A Corte Europeia de Direitos Humanos estabelece no artigo 10º da 

Convenção para a Proteção dos Direitos do Homem e das Liberdades 

Fundamentais145 que a pessoa tem direito à liberdade de expressão, que 

compreende a liberdade de informação ou de ideias sem a interferência de 

autoridades públicas, alertando que o exercício dessas liberdades implica em 

deveres e responsabilidades. E que pode haver algumas restrições em caso de: a) 

proteção de direitos de outros, b) segurança nacional, c) ordem pública ou bem estar 

público geral, d) saúde pública, e) integridade territorial, f) confidencialidade das 

informações sigilosas, g) autoridade e imparcialidade do judiciário146. Cabe ressaltar 

que mesmo que contenha uma permissão ambígua como a ‘segurança nacional’, o 

processo de limitação da liberdade de expressão obedece a três etapas: a) A 

restrição deve estar previamente estabelecida em lei clara, e limitada. Deve cumprir 

os princípios do Comitê de Direitos Humanos b) a restrição deve servir a uma 

finalidade legitima e c) a restrição deve ser necessária para atingir um propósito em 

uma sociedade democrática. Observando que essa lei previa deve ser precisa, 

acessível para todos e necessária147. 

Cabe ressaltar que a liberdade de expressão não protege apenas a veiculação 

de informações verdadeiras, coerentes e sensatas. Os princípios democráticos da 

tolerância e respeito às diversidades impõem a aceitação das opiniões divergentes, 

antagônicas, exacerbadas. Não cabe ao Direito moralizar ou controlar as opiniões 

dos cidadãos, desde que esses não ultrapassem os limites já previstos nas 

Declarações, Tratados internacionais e Convenções de Direitos Humanos, além dos 

estabelecidos nas Constituições nacionais.  

 
145 CEDH - Corte Europeia dos Direitos Humanos. Convenção para a Proteção dos Direitos do Homem 
e das Liberdades Fundamentais. Roma 1950. Disponível em: 
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_POR.pdf. Acesso em: 25 jan. 2021. 
146 ARTIGO 10° 
Liberdade de expressão 
1. Qualquer pessoa tem direito à liberdade de expressão. Este direito compreende a liberdade de 
opinião e a liberdade de receber ou de transmitir informações ou ideias sem que possa haver 
ingerência de quaisquer autoridades públicas e sem considerações de fronteiras. O presente artigo 
não impede que os Estados submetam as empresas de radiodifusão, de cinematografia ou de 
televisão a um regime de autorização prévia. 
2. O exercício destas liberdades, porquanto implica deveres e responsabilidades, pode ser submetido 
a certas formalidades, condições, restrições ou sanções, previstas pela lei, que constituam 
providências necessárias, numa sociedade democrática, para a segurança nacional, a integridade 
territorial ou a segurança pública, a defesa da ordem e a prevenção do crime, a proteção da saúde 
ou da moral, a proteção da honra ou dos direitos de outrem, para impedir a divulgação de informações 
confidenciais, ou para garantir a autoridade e a imparcialidade do poder judicial. 
147 IPT. Freedom of Expression, Media Law and Defamation. A Reference and Training Manual for 
Europe. 24 jun. 2015. International Press Institute. Disponível em: https://ipi.media/freedom-of-
expression-media-law-and-
defamation/#:~:text=%E2%80%9CFreedom%20of%20Expression%2C%20Media%20Law,and%20t
he%20protection%20of%20reputation. Acesso em: 25 jan. 2021. 
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A liberdade de expressão é um direito de fundamental importância para uma 

sociedade democrática. Todos indivíduos têm o direito de pensar, externar seus 

pensamentos por qualquer meio e em qualquer lugar livremente. E de se calar 

quando isso lhe for mais conveniente. A DUDH elenca os direitos que todo indivíduo 

faz jus, entre os quais, o direito à liberdade de expressão. de poder pensar, externar, 

opinar livremente, por qualquer meio, em qualquer lugar, sem restrições. Por outro 

lado, o mesmo documento ressalta que todo ser humano tem deveres para com seus 

semelhantes, que o exercício de seus direitos não pode justificar o comportamento 

em contradição aos princípios da Declaração. Deixando claro que todos tem o direito 

a proteção da lei contra interferências ou ataques.  

 

1.3. Delineamento dos contornos atuais da Liberdade de Informação 

 

A linguagem é considerada por Hobbes como a mais nobre e útil de todas as 

invenções, é por meio dela que os homens contam sua história, utilizam para se 

comunicarem e afirma que sem ela não haveria nem Estado, nem sociedade, nem 

contrato e muito menos, paz148. A linguagem, ou a transmissão da informação pode 

ser comprometida por alguns percalços. Uns voluntários e outros involuntariamente. 

Hobbes cita alguns abusos que os homens cometem ao transmitir seus 

pensamentos; o primeiro seria pela utilização de palavras divergentes dos seus 

pensamentos, o que pode causar erros; o segundo, a utilização de metáforas, 

dificultando o entendimento e terceiro, quando usam palavras contrárias à sua 

vontade e em quarto lugar quando utilizam para se ofenderem uns aos outros149. A 

informação deve ser o mais clara possível para que se facilite o entendimento, assim 

poderá cumprir a sua função.  

"Dai-me a liberdade de saber, de me expressar e de arguir livremente de 

acordo com minha consciência, acima de todas as liberdades”, a frase de Milton, na 

obra “Aeropagitica”, remete ao respeito à liberdade de informação de todos os 

homens, o autor defendia a liberdade de informação em uma época na qual os 

jornais eram raros e que tinham pouca importância na construção do pensamento. 

 
148 HOBBES, Thomas. O Leviatã. São Paulo: ed. Nova Cultural, 1997. p. 20. 

149 Ibid. p. 22 
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Milton combatia a censura prévia em panfletos e livros, os quais eram o meio de 

transmissão de opiniões e informações150. 

Nesse sentido, a liberdade de informação começa a tomar forma na Inglaterra 

no século XVII. Durante os reinados de Jaime e Carlos Stuart quando houve perda 

de prestígio das tradições devido a impopularidade da dinastia incapaz e aversão à 

igreja oficial151. Neste contexto, criou-se um meio propicio para o desenvolvimento e 

valorização do ser humano e a disseminação de ideias favoráveis às liberdades 

individuais. O homem tinha o direito de pensar, mesmo tendo ainda a influência da 

religião152. 

Na época, o acesso à informação limitava-se a uma parcela da população, 

aquela que sabia ler e escrever, que tinham acesso a livros, jornais e revistas153.  

Com a evolução dos meios de comunicação, com a propagação das notícias 

por grandes empresas e a popularização do rádio, televisão, cinema, o povo passou 

a ter acesso mais amplo, Comparato entende que a dominação de grandes 

empresas que detém esses meios de comunicação, formaram assim em grande 

parte a opinião pública no mundo154.  E assim criou-se, o que ele nomeia de 

“confusão entre liberdade de expressão e a liberdade de empresa” voltada a 

lucratividade e não na defesa da pessoa humana. 

A distribuição de informações é indispensável para o desenvolvimento da 

formação de opinião, para que se chegue ao destinatário com total transparência 

depende de alguns fatores, quais sejam, o propósito do emissor, os meios pelos 

quais há a divulgação, que devem ter a liberdade de expressão assegurada, da 

linguagem utilizada, sem ambiguidade e a recepção com autonomia155.  

O conceito de liberdade de informação é diferenciado da liberdade de 

expressão, conforme ressaltou Harari156. A liberdade de informação, ao contrário da 

 
150 MILTON, John. Areopagitica. Ed. Global Grey Ebooks,2018. p. 38 e ss. 
"Give me the liberty to know, to utter and to arguefreefy according to conscience, above ali libert” 
151 SEELAENDER, Airton Cerqueira Leite. Surgimento da ideia de liberdades essenciais relativas à 
informação - A Aeropagitica de Milton. 1 jan. 1991. Revista da Faculdade de Direito Universidade de 
São Paulo. Disponível em: http://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/67163. Acesso em: 15 jan. 
2021. p.190-212. 
152 Ibid. 190-212. 
153  COMPARATO, Fábio Konder. Ética direito, moral e religião no mundo moderno. São Paulo: Ed. 
Companhia da Letras, 2006. p. 631. 
154 Ibid. 
155 JABUR, Gilberto Haddad. Liberdade de pensamento e direito à vida privada. São Paulo: Ed. 
Revista dos Tribunais, 2000. p. 165 
156 HARARI, Yuval. Homo Deus. São Paulo: Ed. Companhia das Letras, 2016. p.333.  
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liberdade de expressão, não é dada aos humanos, ela é dada à informação. A 

informação quer e deve circular livremente pelo Universo, a despeito da vontade dos 

indivíduos157. 

Em um estado democrático, a liberdade de informação é um direito da pessoa, 

pois quando o cidadão está bem informado, encontra-se apto a participar da 

democracia, fazendo as melhores escolhas, elegendo como seus governantes 

aqueles que eles acreditam estar melhor preparados. Os meios de comunicação 

devem informar de forma mais ampla e honesta possível158. 

Nesse contexto, o artigo 19, 2 do PIDCP determina que: 

toda pessoa tem direito à liberdade de expressão; este direito 

compreende a liberdade de procurar, receber e divulgar informações 

e ideias de toda a índole sem consideração de fronteiras, seja 

oralmente, por escrito, de forma impressa ou artística, ou por 

qualquer outro processo que escolher. 

A falta de informação clara e verdadeira é vantajosa para a implementação de 

regimes totalitários, como ressalta Hannah Arendt, a retenção de informações 

impede o raciocínio político do povo, o que foi de grande utilidade na implantação de 

uma administração centralizada que suprimiu a autonomia local159. A informação, ou 

a omissão dessa, pode ser utilizada como meio de dominação. A falta de informação 

foi utilizada habilmente pelo regime totalitário tanto nazista como na União 

Soviética160. As pessoas não tinham acesso à informação e não sabiam como 

deviam agir, ficavam totalmente à mercê de uma administração estatal, da qual nem 

os próprios membros sabiam dizer ao certo o que ou a quem deveria ser obedecido. 

E Lafer cita Hannah Arendt pois para ela o direito à informação exata e honesta é 

um ingrediente indispensável para a preservação da esfera pública161.  

A liberdade de informação tem como objeto a integridade moral do ser 

humano, conforme aduz Lafer na obra “Reconstrução dos Direitos Humanos”, é em 

uma democracia, a garantia da participação autônoma e igualitária na esfera 

pública162. Esse direito foi previsto na Declaração em 1789 que afirmava em seu 

 
157 Ibid. p.334-335. 
158 CHEQUER, Claudio. Liberdade de expressão como direito fundamental preferencial "prima facie" 
MPF - Ministério Público Federal. 2010. Disponível em: http://www.prrj.mpf.mp.br/sala-de-
imprensa/artigos-de-procuradores/liberdade-de-expressao-como-direito-fundamental-preferencial-
prima-facie. Acesso em: 27 jan. 2021. 
159 ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo. São Paulo: Ed. Companhia de bolso, 2013. p. 320. 
160 Ibid. 320. 
161 LAFER, Celso. A reconstrução dos Direitos Humanos. São Paulo: Companhia das Letras, 2009. 
p. 45 e 251. 
162 Ibid. p. 241. 
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décimo primeiro artigo a livre comunicação de ideias e opiniões e da DUDH no artigo 

19163. 

Para Godoy, a liberdade de informação além de garantir o direito da pessoa 

se informar, comunicar e exteriorizar sua opinião, é certo que não é apenas um 

direito individual, a liberdade de informação é um direito de interesse coletivo, pois 

inclui o direito de o povo ser bem informado164. Dessa forma, a compreensão do 

mundo, como ele realmente é, só se torna possível com a troca de informações. A 

liberdade de poder trocar as opiniões, a troca de perspectivas, possibilita o melhor 

entendimento e o conhecimento para o espaço político165. Para Hannah Arendt 

liberdade e política são semelhantes e uma necessita da outra166. 

A informação é utilizada para a estabilização de um governo, inclusive as 

negativas, como pode ser observado na propaganda totalitária, as massas foram 

conquistadas pela propaganda. A campanha orquestrada pelo regime nazista tinha 

como alvo a história de uma conspiração mundial judaica, colocando os judeus como 

a encarnação do mal e uma ameaça para todos167. Em um regime democrático essa 

situação poderia ser evitada, ou combatida, pois quando há liberdade de opinião e 

expressão, o povo pode ter acesso a outras fontes de informação que lhe garante a 

possibilidade de pensar livremente168. 

Castell ressalta que a liberdade de informação, associada com a cooperação 

é muito propicia à exploração de novas ideias, novas culturas, novas metodologias, 

ou seja, a liberdade de informação é valiosa para a evolução do ser humano169. 

Nessa perspectiva, todo indivíduo tem a liberdade de buscar, receber e 

divulgar opiniões livremente. A liberdade de informação é indispensável para a 

própria existência de uma sociedade democrática.  Todos devem ter acesso à 

informação clara, precisa, verdadeira, por qualquer meio de comunicação e em 

igualdade, sem qualquer forma de discriminação.  Não deve haver restrições que 

limitem o acesso à informação. A censura prévia, a interferência, a criação de 

 
163 Ibid. p. 241. 
164 GODOY, Claudio Luiz Bueno de - A liberdade de imprensa e os direitos da personalidade, São 
Paulo: Editora Atlas, 2001. p. 58. 
165 ARENDT, Hannah. O que é a Política. Rio de Janeiro: Ed. Bertrand Brasil, 2002. p. 24. 
166 Ibid. p. 24. 
167 ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo. São Paulo: Ed. Companhia de bolso, 2013 p. 23. 
168 Ibid.  p. 447, 461. 
169 CASTELLS, Manuel. A Galáxia da Internet - reflexões sobre a internet, os negócios e a sociedade. 
Rio de Janeiro: Ed. Zahar, 2003. p. 13. 
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obstáculos, ao fluxo da informação, violam a liberdade de expressão e informação. 

A liberdade é para a informação, que deve circular sem impedimentos. 

Os limites previstos para a liberdade de informação podem ser previstos em 

legislações domésticas devendo proibir de toda propaganda a favor da guerra, bem 

como toda apologia ao ódio nacional, racial ou religioso que constitua incitação à 

discriminação, à hostilidade, ao crime ou à violência. 

 

1.4. As Liberdades de Expressão e de Informação e o Meio Ambiente Digital 

 

A Internet deu voz a muitas pessoas, por meio dela foi possível a conexão de 

pessoas em qualquer parte do mundo e até do espaço, e com a rapidez do próprio 

pensamento. Essa rapidez e facilidade tem permitido às pessoas exporem as suas 

opiniões de forma mais abrangente e ao mesmo tempo permite o anonimato. A 

liberdade de expressão é igual tanto na Internet como fora dela, ou seja, tem ampla 

proteção, e igualmente está sujeita as mesmas restrições quando abusos forem 

cometidos. A responsabilização independe do meio. A aplicação das restrições 

deverá obedecer aos mesmos critérios170. 

Dessa forma, a liberdade de expressão não é alterada pela Internet, as 

discussões são as mesmas, o que acontece é que o debate se torna mais denso 

devido a ampla participação das pessoas171. Lembra Macedo Junior que o direito à 

liberdade de expressão não impõe o dever de falar a verdade, por vezes acredita-se 

que o emissor deva dizer a verdade, no entanto não existe a obrigatoriedade, por 

outro lado, não se espera que censure a mentira172. 

A Internet foi criada para a liberdade, afirma Castells, por não ter fronteiras, a 

informação podia se espalhar pelo mundo173. A privacidade protegida pelo 

anonimato e pela dificuldade de rastreamento. Uma das principais características era 

que não podia ser controlada por governos. Acreditava-se que como seu 

desenvolvimento foi nos Estados Unidos gozaria de liberdade de expressão 

 
170 ROSSI, Amelia do Carmo Sampaio e PAMPLONA, Danielle Anne. A proteção do direito à liberdade 
de expressão na Declaração Universal dos Direitos Humanos e o discurso de ódio: o Caso da Internet. 
In JUBILUT, Liliana Lyra e LOPES, Rachel de Oliveira. (Orgs.) Direitos Humanos e Vulnerabilidade e 
a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Santos: Ed. Leopoldianum, p. 295-306, 2018. 295-306 
171 VALENTE, Mariana Giorgetti; GASPARIAN, Taís; MACEDO JUNIOR, Ronaldo Porto. A Liberdade 
de expressão e as novas mídias (Debates). São Paulo: Editora Perspectiva, 2020. p. 26. 
172 Ibid. p. 60 
173 CASTELLS, Manuel. A Galáxia da Internet - reflexões sobre a internet, os negócios e a sociedade. 
Rio de Janeiro: Ed. Zahar, 2003. p. 174 
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plenamente. No entanto, o governo norte-americano tentou, por meios legais, 

controlá-la, usando como argumento a proteção das crianças contra a pedofilia. Não 

alcançou êxito. Em junho de 1996 a lei foi considerada inconstitucional e confirmada 

um ano após. Prevaleceu a liberdade de expressão sacramentada pela Primeira 

Emenda. E em 1998, o governo norte americano tentaria de novo censurar a Internet, 

com o mesmo argumento, a proteção infantil, e fracassou novamente174.  

A Internet passou a ser um dos principais meios de comunicação no cenário 

atual. Com a sua evolução e o crescimento das redes sociais, a Internet passou a 

servir a vários interesses, que compreende a diversão, ao desenvolvimento 

econômico, as relações sociais, ao comercio de dados, a divulgação política e até a 

vigilância governamental em muitos casos175. Inicialmente pensava-se que como a 

Internet é uma tecnologia de emancipação, poderia proporcionar liberdade de 

expressão sem precedentes, um local onde todos pudessem interagir, para trocar 

ideias, descobrir e buscar informações176.  

Para delineamento do ambiente digital é necessário fazer uma 

contextualização, os três mecanismos principais de difusão da informação na 

Internet são: as mídias digitais, mídias sociais e as redes sociais. As redes sociais 

estão inseridas nas mídias sociais que por sua vez pertencem ao conjunto de mídias 

digitais.  

“Mídia Digital” é um termo técnico que engloba todos os recursos e 

equipamentos que funcionam a partir da tecnologia digital, tais como computadores, 

celulares, televisores digitais, e-books, conteúdo online e outros. A mídias digitais 

não estão apenas na Internet, inclusive o pendrive é uma mídia digital. As mídias 

digitais podem ser mídia paga, mídia própria e mídia gratuita177.  

“Mídias Sociais” são plataformas na Internet que permitem a criação de 

conteúdo, o compartilhamento, permitem uma interação entre os usuários. Essas 

mídias sociais possibilitam aos usuários a criação de blogs pessoais ou profissionais, 

 
174 Ibid. 
175 UNESCO. As pedras angulares para a promoção de sociedades do conhecimento inclusivas. 2017. 
Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. 7, place de Fontenoy, 75352 
Paris 07 SP, França. Disponível em: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260742. Acesso 
em: 20 dez. 2020. p. 11. 
176 ALMEIDA, Daniel Freire e. Um Tribunal Internacional para a Internet. São Paulo: Edições 
Almedina, 2015. p. 51. 
177 ABREU, Leandro. O que são mídias digitais, quais os tipos, benefícios e como fazer seu 
planejamento! ROCKCONTENT. 14 abr. 2019. Disponível em: https://rockcontent.com/br/blog/midia-
digital/. Acesso em: 8 maio 2021. 
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possibilitam a criação e hospedagem de vídeos, de fotos. A característica das mídias 

sociais que as difere das redes sociais é que essas não são controladas, o conteúdo 

publicado não obedece a alguma normatização prévia, o que dificulta a fiscalização 

e é possível a publicação de conteúdo falso ou criminoso178. As mídias sociais mais 

conhecidas são plataformas que abrigam blogs, jornais independentes online, sites 

de compartilhamento de fotos, de vídeos, redes sociais entre outras. 

“Redes Sociais” existem desde o começo da humanidade, qualquer grupo 

de pessoas no qual há interação entre os membros é uma rede social. Os grupos 

podem ser ligados por vários tipos de interesses, temos a rede social da igreja, do 

trabalho, da vizinhança entre outros e após a popularização da Internet, temos as 

redes sociais no ambiente digital179. A rede social é uma categoria de mídia social 

na qual os usuários se identificam e interagem.  As redes sociais estão presentes no 

dia a dia dos indivíduos, maior rede social do mundo, o Facebook conta com mais 

de 2,7 bilhões de usuários ativos no segundo trimestre de 2020. Durante esse 

período, pelo menos um de todos os produtos da empresa, Facebook, WhatsApp, 

Instagram, Messenger estavam sendo utilizados por 3,14 bilhões de pessoas a cada 

mês180. 

Entende-se que a liberdade de expressão online compreende a capacidade e 

o direito dos usuários, profissionais da imprensa, blogueiros expressarem livremente 

suas opiniões. A privacidade deve ser protegida, assim como excessos coibidos. A 

dignidade da pessoa deve ser preservada e defendida181. A UNESCO estimula o 

acesso universal, a informação aberta e geral, disponibilizando para todos o 

conhecimento. Incentivando a liberdade de expressão, de acordo com o artigo 19 da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, incluindo a liberdade de imprensa e a 

segurança dos jornalistas, dos usuários e dos defensores dos Direitos Humanos 

como pré-condição para a liberdade. Para a UNESCO são quatro os pilares a 

 
178 CAMELO, Fabio Assunção Berlim. Detecção Automática de Discursos de Ódio em Comentários 
de Jornais Online. 2017. Disponível em: https://app.uff.br/riuff/bitstream/1/5753/1/tcc-fabio-assuncao-
berlim-camelo.pdf. Acesso em: 8 maio 2021. 
179 Ibid. 
180 TANKOVSKA, H. Number of monthly active Facebook users worldwide as of 4th quarter 2020. 2 
fev. 2021. STATISTA. Disponível em: https://www.statista.com/statistics/264810/number-of-monthly-
active-facebook-users-worldwide/. Acesso em: 22 abr. 2021. 
181 UNESCO. As pedras angulares para a promoção de sociedades do conhecimento inclusivas. 2017. 
Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. 7, place de Fontenoy, 75352 
Paris 07 SP, França. Disponível em: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260742. Acesso 
em: 20 dez. 2020. p. 10. 
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sustentarem a utilização da Internet: a) acesso, b) liberdade de expressão, c) 

privacidade e d) ética182. 

No entanto, mesmo com os princípios elencados acima, a Internet, as redes 

sociais, enfrentam desafios em relação a liberdade de expressão e de informação. 

O indivíduo deve ser livre para pensar, externar suas opiniões na Internet, publicando 

e repassando a sua informação. A informação deve ser acessível para todos, de 

forma livre. A liberdade de expressão e de informação são direitos de todos, não 

deve ser restringida no meio virtual, mas cabe a responsabilização pelos excessos 

praticados. A responsabilização não é automática, nem tão ágil quanto a própria 

disseminação das informações. A Internet é mundial, atravessa fronteiras e várias 

legislações, como coibir os desafios atuais é tarefa diária, necessária e fundamental. 

Proteger a dignidade humana é imprescindível sempre. Nos próximos capítulos 

serão analisados esses desafios à liberdade de expressão e informação na 

atualidade.  

 

  

 
182 Ibid. p. 16 -17. 



50 
 

2. Desafios atuais às Liberdades de Expressão e Informação no Ambiente 

Digital  

 

A comunicação entre os homens é uma das maiores causas de atritos, 

assinala Hobbes183 e enumera três motivos para a discórdia entre os homens, em 

primeiro a competição, que tem por base o lucro, em segundo lugar a desconfiança 

e o terceiro a glória, ou seja, ele classifica que os homens brigam por ninharias, como 

palavras mal colocadas, diferença de opinião e qualquer outro sinal de desprezo 

dirigidas à pessoa, ou a seus familiares, seus amigos, sua profissão ou seu nome184.  

Assim, na Internet, as plataformas de mídia social, os aplicativos, as redes 

sociais têm sido utilizadas para mobilizações pró-democracia, para protestos, 

ativismo socioambiental, para disseminação de conhecimento, campanhas eleitorais 

e também para expor indivíduos a abusos, assédios, manifestações discriminatórias 

e tantas outras adversidades. O desafio maior é permitir que a sociedade usufrua de 

todos benefícios que a rede mundial pode proporcionar e ao mesmo tempo proteger 

o indivíduo contra os riscos185.  

Da mesma forma que o meio ambiente digital proporcionou acesso para 

beneficiar os direitos humanos, proporcionando a livre manifestação, a troca de 

informações, também proporcionou acesso para prejudicar esses mesmos direitos. 

Samidh Chakrabarti, gerente de produtos do Facebook admite que as redes sociais 

exercem impacto na democracia porque amplifica as intenções humanas, tanto as 

boas quanto as más. Permite a liberdade de expressão e de ação, porém permitem 

que as pessoas espalhem informações incorretas que corroem a democracia186.  

As tecnologias digitais alteraram os meios de comunicação e favoreceram a 

liberdade de expressão e de informação, garantindo mais rapidez, maior 

acessibilidade, no entanto impactaram o Direito Internacional dos Direitos Humanos 

ao trazer desafios à essas liberdades, tais como as notícias falsas ou desinformação, 

o discurso de ódio, a violação da privacidade, a exposição da  intimidade, as 

 
183 HOBBES, Thomas. O Leviatã. São Paulo: ed. Nova Cultural, 1997 p. 46 
184 Ibid. 
185DONAHOE, Eileen; HAMPSON, Fen Osler. Governance Innovation for a Connected World. 
STANFORD Global Digital Policy Incubator. 2018. Disponível em: 
https://fsi.stanford.edu/publication/governance-innovation-connected-world-protecting-free-
expression-diversity-and-civic. Acesso em: 11 jun. 2021.  
186 CHAKRABARTI, Samidh. Hard Questions: What Effect Does Social Media Have on Democracy? 
FACEBOOK. 22 jan. 2018. Disponível em: https://about.fb.com/news/2018/01/effect-social-media-
democracy/. Acesso em 16 mar. 2021. 
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acusações de difamações, os pedidos de esquecimento na Internet com a retirada e 

desindexação das publicações referentes aos requerentes comprometendo o direito 

à informação e recentemente, o agravante da pandemia que impulsionou a 

desinformação, provocando consequências na saúde mundial. 

 

2.1. Fake News  

 

Fake news, ou notícias falsas, tornou-se um rótulo para as informações falsas 

e enganosas, contudo há um debate sobre a utilização do termo fake news, 

jornalistas e profissionais e especialistas refutam a nomenclatura, pois entendem 

que a palavra “noticias”, de origem latina notitia, cujo significado é notoriedade, 

conhecimento, se refere a uma informação verificável, um fato real ou novas 

mudanças sobre um assunto. Alegam que a utilização do termo “Fake news” ou 

“notícia falsa” é, no mínimo incoerente187, nesse sentido, Gabriela Garcez ressalta 

que “notícia falsa é aquela que não corresponde à realidade, nesse caso, a notícia 

não existe, porque foi fabricada. É ficção e não notícia”188. 

A utilização de manipulação de informação e a criação de notícias falsas para 

alcançar objetivos é antiga, no entanto, atualmente tem sido utilizada com 

exponencialmente pela Internet e Redes Sociais189. Irene Nohara lembra que 

provavelmente a veiculação de notícias falsas teve seu início na Antiguidade e 

acompanham o ser humano desde o começo da própria comunicação190. Uma das 

mais antigas campanhas de desinformação que se tem notícia, teve início no ano 44 

A.C. desencadeada por Marco Antonio e Otaviano que lutavam pelo trono vago de 

Cesar assassinado no plenário191. Os oponentes utilizaram poesia e retórica como 

propaganda pessoal. Otaviano utilizou gravações em moedas para menosprezar 

 
187 IRETON, Cherilyn; POSETTI, Julie. Jornalismo, Fake News & Desinformação, Manual para 
Educação e Treinamento em Jornalismo. UNESCO. Disponível em: 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000368647?posInSet=2&queryId=a8050576-9941-4456-
ae89-db14a68715c2. Acesso em 10 mar. 2021, 
188 GARCEZ, Gabriela Soldano. O papel da mídia na formação da opinião pública: O status de ator 
emergente para o Direito Internacional com influência na proteção ambiental. 2017, p. 61 Tese Direito 
Ambiental Internacional. Universidade Católica de Santos. Santos, 2017. 
189 IRETON, Cherilyn; POSETTI, Julie. Op. cit. p. 16. 
190 NOHARA, Irene Patrícia. Desafios da ciberdemocracia diante do fenômeno das fake news: 
regulação estatal em face dos perigos da desinformação. In RAIS, Diogo (Coord.) Fake News: a 
conexão entre desinformação e o direito. 2ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020. p. 75 
191 KAMINSKA, Izabella. A lesson in fake news from the info-wars of ancient Rome. Financial Times. 
17 jan. 2017. Disponível em https://www.ft.com/content/aaf2bb08-dca2-11e6-86ac-f253db7791c6. 
Acesso em 10 mar. 2021 
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Marco Antonio, dizendo que ele era mulherengo, bêbado e manipulado por 

Cleópatra192.  

Gross ensina que as Fake News provem de:  

...conteúdo intencionalmente falso, fabricado com o objetivo de 

explorar as circunstâncias do universo online (o anonimato, a rapidez 

de disseminação da informação, a fragmentação das fontes de 

informação e da atenção dos usuários da Internet, e o apelo às 

emoções e ao sensacionalismo)193. 

Mentiras, notícias adulteradas para favorecer alguns em detrimento de outros 

são difundidas desde a antiguidade. As notícias falsas procuram enganar, criar outra 

realidade, elas mobilizam as massas. Elas se propagam porque há pessoas que 

querem acreditar nelas e um mercado que lucra com a divulgação194.  

O surgimento da imprensa no século XV contribuiu para a difusão de 

informação e de desinformação também195. E a radiodifusão aumentou o poder de 

comunicação e possibilitou fraudes e fakes news em uma escala maior196. A 

utilização de manipulação de informação e a criação de notícias falsas para alcançar 

objetivos é antiga, no entanto, atualmente tem sido pela Internet e Redes Sociais197. 

Garcez lembra que a utilização da desinformação em busca do lucro vem de 

longa data, em 1880 havia acentuada concorrência na imprensa norte-americana e 

editores disputavam os leitores, o que inclui a famosa disputa entre Joseph Pulitzer 

(New York World) e William Randolph Hearst (New York Journal), que publicavam 

material sensacionalista procurando atrair o público. O jornal de Hearst utilizava um 

cartoon a cor amarela em seu jornal. Os dois jornais usavam de notícias 

sensacionalistas, histórias fictícias ou não apuradas e apelativas, o que ocasionou a 

associação da cor amarela com o “jornalismo de escândalos”198. 

 
192 Ibid. 
193 GROSS, Clarissa Piterman. Fakenews e democracia: discutindo o status normativo do falso e a 
liberdade de expressão. In: RAIS, Diogo (Org.). Fakenews – a conexão entre a desinformação e o 
direito. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 153-174, 2018. p.157 
194 ALTARES, Guillermo. A longa história das notícias falsas. EL PAIS. 18 jun. 2018. Disponível em: 
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/06/08/cultura/1528467298_389944.html. Acesso em: 25 maio 
2021. 
195 Ibid. p. 7. 
196 Ibid. 
197 Ibid. p. 16. 
198 Garcez, op. cit. p. 69-70 



53 
 

Um exemplo de como uma desinformação pode ser perigosa temos o exemplo 

da famosa “Guerra dos Mundos” em 1938199, quando uma emissora de rádio 

interrompeu a programação musical para noticiar uma suposta invasão da Terra por 

marcianos, na verdade era apenas uma chamada para a peça de Orson Wells, mas 

causou confusão e pânico na população200. 

Preslav Nakov, cientista que trabalha em um projeto que pesquisa 

informações em vários idiomas e verificação de fatos, esclarece em primeiro lugar 

que não gosta do termo Fake News, pois não há uma definição clara. Para cada 

pessoa pode ter um significado diferente, para algumas pessoas, ‘notícias falsas’ são 

notícias que não gostam, alerta o pesquisador201. Nakov, como a maioria dos 

pesquisadores, prefere o termo desinformação, o qual é o adotado pela ONU, 

Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) e a União Europeia. A 

desinformação é algo falso e tem a intenção de causar danos, a maioria das 

investigações buscam esclarecer se a notícia é verdadeira em primeiro lugar202. O 

pesquisador revela que as técnicas utilizadas para a disseminação de propagandas 

falsas utilizam dois pilares, um deles apela para a emoção, pode ser o medo, 

sentimentos patrióticos, entre outros e o outro pilar são as falácias lógicas, como o 

‘nós e eles’203.  

A UNESCO publicou um manual204 para a educação e treinamento em 

jornalismo sobre as Fake News e desinformação em 2019 e nesse manual utiliza o 

 
199 No dia 30 de outubro de 1938, a rádio CBS interrompeu a programação musical para informar uma 
suposta invasão de marcianos causando pânico. A CBS calculou, na época, que o programa foi ouvido 
por cerca de seis milhões de pessoas, das quais metade o sintonizou quando já havia começado 
perdendo a introdução que informava tratar-se do radioteatro semanal. Pelo menos 1,2 milhão de 
pessoas acreditou ser um fato real. Dessas, meio milhão teve certeza de que o perigo era iminente, 
entrando em pânico, sobrecarregando linhas telefônicas, com aglomerações nas ruas e 
congestionamentos causados por ouvintes apavorados tentando fugir do perigo. Na realidade era 
uma propaganda de uma peça de radioteatro do escrito inglês Herbert George Wells. DW. 1938: 
Pânico após transmissão de "Guerra dos mundos" DW. Disponível em: https://p.dw.com/p/40hx. 
Acesso em 10 mar. 2021. Acesso em 10 mar. 2021. 
200 DW. 1938: Pânico após transmissão de "Guerra dos mundos”. DW. Disponível em: 
https://p.dw.com/p/40hx. Acesso em: 10 mar. 2021. 
201 MIT TECHNOLOGY REVIEW INSIGHTS. Machine-learning project takes aim at disinformation. 
MIT. 3 maio 2021. Disponível em: https://www.technologyreview.com/2021/05/03/1023908/machine-
learning-project-takes-aim-at-disinformation/. Acesso em: 8 maio 2021. 
202 Ibid. 
203 Ibid. 
204 A UNESCO trabalha para fortalecer o ensino de jornalismo e essa publicação é contribuição para 
seu conjunto de conhecimento de ponta. É parte da “Iniciativa Global pela Excelência na Educação 
em Jornalismo”, que é foco do Programa Internacional para o Desenvolvimento da Comunicação 
(PIDC) da UNESCO. A iniciativa procura envolver-se com o ensino, a prática e a pesquisa do 
jornalismo de acordo com o panorama global, incluindo o compartilhamento de boas práticas 
internacionais. Consequentemente, o presente manual procura servir como exemplo de currículo 
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termo desinformação para se referir a tentativas deliberadas para confundir ou 

manipular pessoas por meio de informações desonestas e utiliza o termo “informação 

incorreta” para separar as informações enganosas criadas ou disseminadas sem 

intenção manipuladora205.  

O manual da UNESCO alerta que o jornalismo profissional vem se deparando 

com notícias fabricadas por pessoas e por políticos, ou encobertas por governos, 

com a utilização de atores, blogueiros, influenciadores digitais que promovem 

políticos, fazem comentários em fóruns online procurando influenciar, sem 

mencionar que recebem pagamento por essas ações206.  

Como exemplos, o Manual cita alguns acontecimentos na eleição de 

Emmanuel Macron ao governo da França em 2017. a) Desinformação: foi criado uma 

versão fraudulenta do jornal belga Le Soir com um artigo afirmando que Macron era 

patrocinado pela Arabia Saudita. b) Informação incorreta: o ataque terrorista antes 

da eleição motivou várias publicações incorretas, baseadas em rumores e quem 

compartilhou não o fez por maldade. c) Má-informação: vazamento dos e-mails de 

Emmanuel Macron, eram reais, no entanto, foram utilizados pouco antes da votação 

com clara intenção de prejudicar o candidato207. 

Sobre Fake News, o manual faz utiliza os termos: a) desinformação para 

caracterizar a informação falsa e a pessoa que a divulga tem conhecimento disso e 

distribui deliberadamente208, b) utiliza o termo informação incorreta para aquela que 

o divulgador pensa ser verdadeira209. E apresenta uma terceira categoria, a má-

informação, que é aquela que é verdadeira, mas é utilizada de forma a causar danos 

a uma pessoa, organização ou país210. 

 

 
internacionalmente relevante, aberto à adesão ou adaptação, como resposta ao problema decorrente 
da desinformação global que confronta as sociedades em geral, e o jornalismo em particular. Esta 
publicação está disponível em acesso livre ao abrigo da licença Atribuição-Partilha 3.0 IGO (CC-BY-
SA 3.0 IGO) (http:// creativecommons. org/licenses/by-sa/3.0/igo/). Ao utilizar o conteúdo da presente 
publicação, os usuários aceitam os termos de uso do Repositório UNESCO de acesso livre 
(http://unesco.org/open-access/terms-use-ccbysa-en). 
205 IRETON, Cherilyn; POSETTI, Julie. Jornalismo, Fake News & Desinformação, Manual para 
Educação e Treinamento em Jornalismo. UNESCO. Disponível em: 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000368647?posInSet=2&queryId=a8050576-9941-4456-
ae89-db14a68715c2. Acesso em: 10 mar. 2021. P. 7. 
206 Ibid. p. 18. 
207 Ibid. p. 49. 
208 Ibid. p. 47. 
209 Ibid. p. 48. 
210 Ibid.  
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Desinformação Informação incorreta Má-informação 

É a informação falsa, 

imprecisa ou enganosa 

projetada, apresentada, 

promovida para causar 

dano público 

intencionalmente ou 

com fins lucrativos 

Descrevem hipóteses 

em que informações 

falsas são 

compartilhadas, mas 

não há intenção de 

causar danos. 

Descrevem as hipóteses 

em que informações 

genuínas são 

compartilhadas para 

causar danos, muitas 

vezes por tornar 

públicas informações 

privadas. 

                                                                                    (Fonte: elaboração própria) 

 

Vale salientar que a velocidade com que as desinformações são propagadas 

é um dos desafios para que sejam desmentidas, retiradas de circulação, sem causar 

maiores prejuízos à sociedade. Três pesquisadores do Massachusetts Institute of 

Technology (MIT) - MIT Sloan School of Management desenvolveram um estudo 

sobre a velocidade de propagação das notícias falsas211 na rede social Twitter de 

2006 a 2017212 e descobriram que as desinformações tem 70% maior de chance de 

serem repicadas na rede social e são mais velozes seis vezes que as notícias 

verdadeiras213, no estudo verificaram que as informações falsas alcançaram mais 

pessoas e se difundiram mais rápido que as verdadeiras. Durante a pesquisa foram 

analisadas cerca de 126.000 mensagens publicadas no Twitter e republicados por 

milhões de pessoas214. Os pesquisadores demonstram que um usuário publica uma 

notícia adulterada ou forjada e esta é repicada por outros usuários e republicadas 

por outros usuários com algumas modificações, iniciando-se assim um efeito cascata 

na propagação215.  

A desinformação, a partir do momento que se torna viral216, dificilmente 

conseguirá ser retirada ou corrigida totalmente, uma vez disseminada, nenhum 

 
211 VOSOUGHI, Soroush; ROY, Deb; ARAL Sinan. The spread of true and false news online. 
SCIENCE. v. 359, Issue 6380, pp. 1146-1151, 9 mar. 2018. 
212 O Twitter financiou a pesquisa e forneceu acesso a todos os dados. O código de análise está 
disponível gratuitamente em https://goo.gl/forms/AKIlZujpexhN7fY33. Todo o conjunto de dados 
também está disponível, a partir do mesmo link, mediante a assinatura de um termo de acesso. 
213 VOSOUGHI, Soroush; ROY, Deb; ARAL Sinan. Op. cit. 
214 Ibid. 
215 Ibid. 
216 Viral é um termo que surgiu junto com o crescimento do número de usuários de blogs e redes 
sociais na Internet. A palavra é utilizada para designar os conteúdos que acabam sendo divulgados 
por muitas pessoas e ganham repercussão (muitas vezes inesperada) na web. 
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desmascaramento se tornará efetivo, eliminando o impacto causado pela notícia 

falsa217. Jabur lembra que a desinformação dificilmente se apaga da memória de 

quem a recebe e cita Sófocles, que por meio do personagem Creonte dizia que: “só 

o tempo mostra a bondade de um homem, já a maldade se vê no mesmo instante”218. 

Bakir e McStay219, em um artigo publicado em 2017, elencam cinco motivos 

para a proliferação de desinformação na Internet. Em primeiro lugar a diminuição do 

público pagante, o qual deixou de ser leal às antigas mídias, pois contam agora com 

farta distribuição de notícias gratuitas. A segunda característica que as favoreceu é 

o imediatismo, ou seja, as noticiais são publicadas instantaneamente, prejudicando 

a verificação das fontes. Em terceiro lugar a quantidade crescente de desinformação 

e informação falsas circulando rapidamente, impulsionada por usuários e bots 

(robôs). A quarta característica é a emoção, as pessoas estão menos inibidas, 

encobertas pelo anonimato e se sentem mais à vontade para disseminação de 

informações falsas que provocam reações afetivas. E por último, a busca por lucros 

na publicidade, as desinformações são verdadeiros chamarizes de cliques e 

compartilhamentos220.  

Ressalta-se que os chamados cliques e compartilhamentos revertem em 

pagamentos para os produtores, além de ter o poder de causar prejuízos a outros, 

como foi o caso do mercado financeiro em 2013, bilhões de dólares em ações 

tiveram uma queda vertiginosa após a notícia publicada no Twitter que o presidente 

americano, Barack Obama tinha sido ferido por uma explosão221. Fato desmentido 

posteriormente. 

A informação alterada, desconexa, divulgada erroneamente dificilmente se 

apaga da memória de quem a recepciona. A informação verdadeira é condição para 

 
O termo é relacionado a palavra vírus (de computador ou doença), já que as pessoas chegam a 
compartilhar o conteúdo viral quase que inconscientemente. A palavra viral deu origem a outros 
termos como viralizar, viralizou e efeito viral. Disponivel em: 
https://memoria.ebc.com.br/tecnologia/2012/11/o-que-e-viral. Acesso em 18 jul. 2021. 
217 IRETON, Cherilyn; POSETTI, Julie. Op. cit. p. 66. 
218 JABUR, Gilberto Haddad. Liberdade de pensamento e direito à vida privada. São Paulo: Ed. 
Revista dos Tribunais, 2000. p. 164. 
219 BAKIR, Vian; MCSTAY, Andrew. Fake News and The Economy of Emotions: Problems, causes, 
solutions. DIGITAL JOURNALISM. Jul. 2017. Disponível em: 
https://www.researchgate.net/publication/318575699_Fake_News_and_The_Economy_of_Emotions
_Problems_causes_solutions. Acesso em 15 mar. 2021. 
220 Ibid. 
221 RAPOZA, Kenneth. Can ‘fake news’ impact the stock market? FORBES, 26 fev. 2017. Disponível 
em:  www.forbes.com/sites/kenrapoza/2017/02/26/can-fake-news-impact-the-stock-market/. Acesso 
em 9 mar. 2021. 
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o exercício legitimo da liberdade de pensamento, base para um regime 

democrático222. 

Alguns estudos justificam que a disseminação de desinformação está 

relacionada com o viés de confirmação223, ou seja, a tendência de o indivíduo 

pesquisar, interpretar, acreditar nas informações que confirmam suas crenças pré-

existentes224. O que leva os indivíduos a acreditarem em notícias falsas? Uma das 

respostas é a heurística de disponibilidade225, que é uma tendência do cérebro que 

faz com que as pessoas se lembrem de coisas que viram várias vezes e 

recentemente e com isso acreditarem serem verdadeiras226, a heurística da 

disponibilidade ajuda a explicar por que algumas questões são mais importantes e 

fixam mais na memória do que outras. E quanto mais dramáticas, mais carregadas 

de emoção, mais elas se fixam na memória das pessoas, que as consideram reais e 

verdadeiras227 e essas pessoas tendem a estimar a importância relativa das 

questões pela facilidade com que são puxadas da memória, o que é amplamente 

determinado pela extensão da cobertura na mídia228. Kahneman define a “heurística 

de disponibilidade como o processo de julgar a frequência segundo a facilidade com 

que as ocorrências vêm à mente”229.  

O psiquiatra Claudio Martins e diretor da Associação Brasileira de psiquiatria, 

em uma entrevista à BBC News Brasil afirmou que as pessoas que compartilham 

desinformação sentem um bem estar semelhante ao provocado pelo uso de drogas. 

A pessoa sente uma espécie de prazer quando recebe um conteúdo que legitima 

suas opiniões, o que a estimula a compartilhar no seu círculo de amizades ou familiar 

para que eles sintam o mesmo230.  

 
222 JABUR, Gilberto Haddad. Op. cit. p. 164-165. 
223 O viés de confirmação refere-se a um tipo de pensamento seletivo onde tende-se a dar uma maior 
atenção àquilo que confirma as suas respectivas crenças e de ignorar e desvalorizar qualquer ponto 
que as contradiga. 
224 BAKIR, Vian; MCSTAY, Andrew. Op. cit. 
225 Heurísticas são atalhos mentais que podem facilitar a resolução de problemas e julgamentos de 
probabilidade. Essas estratégias são generalizações, ou regras práticas, reduzem a carga cognitiva 
e podem ser eficazes para fazer julgamentos imediatos; no entanto, muitas vezes resultam em 
conclusões irracionais ou imprecisas. A heurística de disponibilidade descreve a tendência de usar 
informações que vêm à mente de maneira rápida e fácil ao tomar decisões. 
226 KAHNEMAN. Daniel. Rápido e devagar: Duas formas de pensar. São Paulo: Objetiva. 2012. 
227 KAHNEMAN. Op. cit. p. 152 
228 Ibid. 152 
229 Ibid. 153 
230 SOUZA, Felipe. “É como usar drogas”: por que as pessoas acreditam e compartilham notícias 
falsa? BBC NEWS BRASIL. 26 out. 2018. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-
45767478. Acesso em 8 abr. 2021.  
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A repetição de uma frase, de uma narrativa, pode dar a falsa impressão que 

ela seja verdadeira. O que remete à frase atribuída a Joseph Goebbels, ministro da 

propaganda na Alemanha Nazista231: “Repita uma mentira com frequência suficiente 

e ela se torna a verdade"232.  

A pesquisador Lisa Fazio233, da Vanderbilt University, coordenou um estudo 

para testar o efeito da ilusão da verdade, os participantes eram convidados a avaliar 

o quanto cada frase era real e conforme eram feitas as repetições, aumentava a 

chance de eles responderem que eram verdadeiras. No entanto, se as afirmações 

fossem comparadas com o que eles já tinham de informação, ocorria uma queda na 

ilusão da verdade e respondiam sobre a verdadeiras serem reais, ou seja, quando 

as pessoas tem o tempo necessário para refletir, a tendência é que se diminua a 

probabilidade de acreditarem em falsas verdades. A repetição leva a pessoa a crer 

que seja verdadeiro, mesmo quando se sabe que não é, principalmente quando se 

tem que fazer avaliações rápidas234. 

Um dos desafios atuais da desinformação nas mídias sociais são as teorias 

da conspiração, exemplo marcante é o QAnon. Os adeptos desse movimento 

acreditam que há um Estado profundo (deep state) cujos membros são adoradores 

de Satanás, os quais costumam manter redes de pedofilia e bebem sangue de bebês 

para manterem a eterna juventude. E esse deep state teria como membros como 

Hillary Clinton e Barack Obama, astros de Hollywood, como Tom Hanks, bilionários 

 
231 STAFFORD, Tom. Repetition makes a fact seem more true, regardless of whether it is or not. 
Understanding this effect can help you avoid falling for propaganda, says psychologist Tom Stafford. 
26 out. 2016. BBC. Disponível em: https://www.bbc.com/future/article/20161026-how-liars-create-the-
illusion-of-truth. Acesso em: 2 maio 2021. 
232 “Se você contar uma mentira grande o suficiente e continuar repetindo-a, as pessoas acabarão 
acreditando. A mentira só pode ser mantida enquanto o Estado puder proteger o povo das 
consequências políticas, econômicas e/ou militares da mentira. Assim, torna-se vitalmente importante 
para o Estado usar todos os seus poderes para reprimir a dissidência, pois a verdade é o inimigo 
mortal da mentira e, portanto, por extensão, a verdade é o maior inimigo do Estado. 
Esta é uma definição excelente da “Grande mentira”; no entanto, parece não haver evidências de que 
tenha sido usada pelo chefe da propaganda nazista Joseph Goebbels, embora seja frequentemente 
atribuída a ele. 
A descrição original da grande mentira apareceu em Mein Kampf. Adolf Hitler aplicou-o ao 
comportamento dos judeus e não como uma tática que ele defendia. Especificamente, ele acusou os 
judeus vienenses de tentar desacreditar as atividades dos alemães durante a Primeira Guerra 
Mundial. JEWISH VIRTUAL LIBRARY. Joseph Goebbels: On the “Big Lie”. Disponível em: 
https://www.jewishvirtuallibrary.org/joseph-goebbels-on-the-quot-big-lie-quot. Acesso em: 2 maio 
2021. 
233 FAZIO, Lisa K.; BRASHIER, Nadia M.; PYNE, B. Keith; MARSH, Elizabeth J. Knowledge Does Not 
Protect Against Illusory Truth. JOURNAL OF EXPERIMENTAL PSYCOLOGY: GENERAL. v. 144, n. 
5, 993–1002, 2015. 
234 Ibid. 
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como Bill Gates e George Soros e até o Papa Francisco. E que há um salvador que 

vai destruí-los: Donald Trump235.  

O QAnon parecia apenas delirante, no entanto o FBI identifica o grupo como 

uma ameaça de terrorismo doméstico, principalmente após a invasão do Capitólio 

quando o candidato Biden, opositor de Trump, era confirmado como presidente dos 

Estados Unidos, no mês de janeiro de 2021236. QAnon é uma fusão da letra Q com 

a palavra anônimo. Q é o codinome do enigmático profeta deste movimento, e como 

um construtor de conspirações, deixa “pistas” de informação na Internet para que 

sejam decifradas por seus seguidores. O grupo surgiu em 2017 nos fóruns da 

Internet 4Chan e 8Chan, frequentados por conservadores norte-americanos237. 

Recentemente, senadores americanos, preocupados com as campanhas de 

desinformação de grupos antivacina enviaram ofícios ao Facebook e ao Twitter 

pedindo mais detalhes sobre a abordagem das plataformas para moderação de 

conteúdo, e explicações de por que o conteúdo compartilhado por esses perfis, que 

violam as regras das empresas ainda não foram retirados das redes sociais238. Por 

seu lado, a União Europeia reforçou seu Código de Prática sobre Desinformação, 

alegando a necessidade de um código mais forte porque “as ameaças representadas 

pela desinformação online estão evoluindo rapidamente e colocando a vida das 

pessoas em perigo”239. 

As desinformações podem destruir a reputação de uma pessoa, podem 

provocar situações constrangedoras e podem até causar a morte em outros casos. 

As plataformas de redes sociais tornam-se vitrines de pessoas que almejam a fama 

e o dinheiro gerado pelas “curtidas, seguidores e compartilhamento” e em muitas 

ocasiões extrapolam e causam até processos. Foi o que aconteceu com a 

influenciadora digital Katie Sorensen na California, US. Sorenson postou dois vídeos 

dela na sua conta do Instagram contando uma história de uma suposta tentativa de 

 
235 EL PAIS. Teorias conspiratórias do QAnon varrem o mundo e são mais perigosas do que parecem. 
El Pais, 12 jan. 2021. Disponível em: https://brasil.elpais.com/internacional/2021-01-12/teorias-
conspiratorias-do-qanon-varrem-o-mundo-e-sao-mais-perigosa-do-que-parecem.html. Acesso em: 
25 maio 2021. 
236 Ibid.  
237 Ibid. 
238 VOX. Amy Klobuchar takes aim at 12 vaccine misinformation influencers. VOX. 19 abr. 2021. 
Disponível em: https://www.vox.com/recode/2021/4/19/22388231/amy-klobuchar-vaccine-
misinformation-facebook-twitter-superspreaders.  
239 DOUEK. Evelyn. More Content Moderation Is Not Always Better. WIRED. 2 jun. 2021. Disponível 
em: https://www.wired.com/story/more-content-moderation-not-always-
better/?mc_cid=5528872a5e&mc_eid=936660598a. Acesso em: 9 jun. 2021. 
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sequestro de seus dois filhos, por um casal de latinos, que teria acontecido no dia 13 

de dezembro de 2020 em uma loja. A publicação repercutiu e seus seguidores 

passaram de 6.000 para 80.000 de um dia para outro. O vídeo passou a ser 

compartilhado em grupos de mães, em escolas, o vídeo teve milhões de 

visualizações no Facebook240. A polícia começou a investigar e percebeu 

inconsistências em sua história e, prudentemente, não acusou o casal que aparece 

na filmagem da loja. Por outro lado, o casal, Sadie e Eddie Martinez, sem saber o 

que estava acontecendo, começou a perceber que eram olhados de maneira 

estranha e encontraram o motivo, a polícia divulgou vídeos de vigilância dos 

supostos perpetradores. Eles procuraram as autoridades para se identificarem no 

vídeo e negar as acusações, não foi encontrada nenhuma evidência para apoiar as 

afirmações de Sorenson. As autoridades não pararam por aí. Em 29 de abril de 2021, 

Katie Sorenson foi acusada de dar informações falsas a um policial241. Em maio, o 

Gabinete do Promotor Distrital de Sonoma County apresentou duas acusações de 

contravenção contra Sorensen, por preencher um relatório policial falso, se for 

condenada pelas acusações, ela pode pegar até um ano na prisão do condado242. 

Mesma sorte não teve a dona de casa Fabiane Maria de Jesus, moradora no 

município de Guarujá, em São Paulo. Os moradores do bairro a espancaram 

provocando a sua morte, após uma falsa notícia que circulou no Facebook sobre 

uma mulher que sequestrava crianças para rituais de magia negra, no qual arrancava 

os olhos e o coração243. Na rede social foi publicado um retrato falado244 que 

 
240 ROSS, Martha. Bay Area mom influencer faces new scrutiny over fake kidnapping charges. THE 
MERCURY NEWS. 28 maio 2021. Disponível em: https://www.mercurynews.com/2021/05/28/whyd-
she-do-it-bay-area-mom-influencer-faces-new-scrutiny-over-fake-kidnapping-charges/amp/. Acesso 
em: 28 maio 2021. 
241 SOBELL, Corey. Influencer Charged After Falsely Accusing Couple of Attempted Child Abduction. 
MEDIUM. 8 maio 2021. Disponível em: https://medium.com/chameleon/instagram-influencer-
charged-after-falsely-accusing-couple-of-attempted-child-abduction-809fdb1b04b. Acesso em: 28 
maio 2021.  
242 ROSS, Martha. Op. cit. 
243 JUSBRASIL. Autotutela do século XXI: o linchamento de Fabiane Maria de Jesus. Canal de 
ciências criminais, maio 2019. Disponível em: 
https://canalcienciascriminais.jusbrasil.com.br/artigos/569150377/autotutela-do-seculo-xxi-o-
linchamento-de-fabiane-maria-de-jesus. Acesso em: 28 maio 2021. 
244 Confusão: De acordo com o inquérito, o retrato falado atribuído a Fabiane havia sido feito por 
policiais do Rio de Janeiro, da 21ª DP (Bonsucesso), em agosto de 2012. Na ocasião, uma mulher foi 
acusada de tentar roubar um bebê do colo da mãe em uma rua de Ramos, na Zona Norte da cidade. 
Imagens de câmeras de segurança divulgadas na época mostraram uma mulher passando com a 
filha de 15 dias no colo e sendo seguida pela suspeita. A vítima estava levando o bebê para fazer o 
teste do pezinho em um posto de saúde. Ao sair da unidade, foi surpreendida pela sequestradora. 
Disponível em: http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2014/05/dono-de-guaruja-alerta-nao-se-
diz-culpado-e-afirma-receber-ameacas.html. Acesso em: 28 maio 2021. 
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lembrava a sua fisionomia.  Os moradores do bairro, incitados por algumas pessoas, 

atacaram Fabiane, espancaram, arrastaram, bateram com sua cabeça no chão, 

passaram com bicicleta sobre sua cabeça e corpo. Enquanto isso, outros moradores 

acompanhavam o linchamento, filmando e compartilhando o vídeo em suas redes 

sociais, o que facilitou a identificação dos criminosos posteriormente. A barbárie 

durou trinta minutos, a polícia foi acionada 17 vezes e só chegou depois que ela 

estava jogada no chão e a população cercava a moça e só liberaram a passagem 

para a polícia socorre-la, após a chegada da imprensa. Ela foi socorrida e morreu 

algumas horas depois245.  O administrador da página Guarujá Alerta, do Facebook, 

que publicou a notícia declarou que não tem remorso, que agiu dentro do que 

acreditava na ocasião, as pessoas que compartilharam as postagens incitando o 

crime apagaram suas publicações e não foram indiciadas246.  Após esse caso foi 

proposto um projeto de lei 7544/2014 alterando o código Penal para incluir:  

 “Incitação Virtual ao Crime 

Art. 286-A - Publicar, por meio de rede social ou de qualquer veículo 

de comunicação virtual, conteúdo que incite a prática de crime ou de 

violência à pessoa: 

Pena - detenção, de 3 (três) a 6 (seis) meses e multa. 

§ 1º - Se da veiculação de conteúdo a que se refere o caput deste 

artigo, resultar lesão corporal ou a morte da pessoa exposta ou de 

terceiros, o autor da divulgação responderá, concorrentemente com 

o agente, pelos crimes previstos nos artigos 121 e 129, deste Código 

Penal, conforme o caso. 

§ 2º - A pena é agravada em 1/3 se a publicação tiver sido veiculada 

por perfil apócrifo.” (NR)247. 

O projeto de Lei encontra-se parado na mesa diretora desde abril de 2019248. 

Não se pode afirmar se essas pessoas que propagam a desinformação sejam 

portadoras de má-fé, se são ingênuas a ponto de acreditarem que o que repassam 

são verdades absolutas ou se são mensageiras oportunistas que logram vantagens 

pela disseminação.  

 
245 JUSBRASIL. Autotutela do século XXI: o linchamento de Fabiane Maria de Jesus. Canal de 
ciências criminais - JUSBRASIL, maio 2019. Disponível em: 
https://canalcienciascriminais.jusbrasil.com.br/artigos/569150377/autotutela-do-seculo-xxi-o-
linchamento-de-fabiane-maria-de-jesus. Acesso em: 28 maio 2021. 
246 G1. Dono de 'Guarujá Alerta' diz não ser culpado e afirma receber ameaças. GLOBO.COM Santos 
e Região. 10 maio 2014. Disponível em: http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2014/05/dono-
de-guaruja-alerta-nao-se-diz-culpado-e-afirma-receber-ameacas.html. Acesso em: 28 maio 2021. 
247 https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1252502.  
248 CAMARA DOS DEPUTADOS. PL 7544/2014. Disponível em: 
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=615049. Acesso em: 
28 maio 2021. 
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A propagação de fake news, desinformação não coaduna com a liberdade de 

expressão e de informação. Divulgar informações falsas que podem afetar 

negativamente as pessoas, sua saúde, seu bem estar, não pode ser entendido como 

direito a manifestação de opinião. O Direito Internacional dos Direitos Humanos tem 

como base a proteção dos direitos dos indivíduos a uma vida digna e não corrobora 

com atitudes antidemocráticas que podem afetar os seres humanos causando 

malefícios.  

 

2.2. Discurso de ódio 

 

Discurso de ódio pode ser situado no desequilíbrio entre a liberdade de 

expressão e a defesa da dignidade humana. Pode ser definido como manifestações 

de intolerância que incitam o ódio contra determinados grupos baseados na raça, 

etnia, gênero, orientação sexual, religiosa ou origem nacional249. O discurso de ódio 

é direcionado a grupos de pessoas que compartilham uma determinada identidade, 

não se relaciona com indivíduos ou pessoas jurídicas, as agressões nesses casos 

são a difamação, a violação da privacidade250.  

Sarlet insta que é necessário buscar equilíbrio entre o exercício da liberdade 

de expressão e a proteção da dignidade humana e dos direitos de personalidade, e 

também promover um ambiente de tolerância a reconhecimento das diferenças251. 

A principal causa do discurso de ódio é a intolerância à diversidade. A 

tolerância é a atitude de mutuo respeito e aceitação das diferenças entre indivíduos. 

A tolerância evita a discriminação252, é  condição para aceitar o diferente, mesmo 

que entrem em conflito com as crenças e convicções dos indivíduos. Não é preciso 

valorizar a diversidade, mas reconhecer o direito de outras pessoas a terem práticas 

e crenças diferentes253. Hume ressaltou que a maioria dos indivíduos se apegam às 

 
249 SAFER LAB. Discurso de ódio. Disponível em: http://saferlab.org.br/o-que-e-discurso-de-
odio/#:~:text=Do%20que%20estamos%20falando&text=De%20maneira%20geral%2C%20o%20disc
urso,sexual%2C%20religiosa%20ou%20origem%20nacional. Acesso em: 14 abr. 2021. 
250 ARTICLE XIX. ABC da difamação. 2006. Disponível em: https://artigo19.org/wp-
content/blogs.dir/24/files/2012/10/abcd-1-1.pdf. Acesso em: 23 abr. 2021. p.8 
251 SARLET, Ingo Wolfgang. Liberdade de expressão e o problema da regulação do discurso do ódio 
nas mídias sociais.  Revista Estudos Institucionais, v. 5, n. 3, p. 1207-1233, set. /dez. 2019 
252 HARTONO. Internalization of Tolerance in The Freedom Of Expression Era. PSYCHOLOGY AND 
EDUCATION. v. 58, n 2, 7192-7199, 2021. 
253 VERKUYTEN, Maykel; KILLEN, Melanie. Tolerance, Dissenting Beliefs, and Cultural Diversity. 9 
jan. 2021. SRCD Society for Research in Child Development. Disponível em: 
https://srcd.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cdep.12399. Acesso em 14 abr. 2021. 
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suas opiniões e não aceitam manifestações contrárias e não são tolerantes com 

aqueles que as manifestam, assim se tornam obstinados e agressivos e esclarece 

que: 

se esses homens que, raciocinam dogmaticamente, pudessem ter 

consciência da singular fragilidade do entendimento humano, 

inclusive em seu estado mais perfeito e quando é mais rigoroso e 

prudente em suas resoluções, semelhante reflexão os inspiraria 

naturalmente a ter mais modéstia e reserva, diminuindo a exagerada 

opinião que têm de si mesmos e seus preconceitos contra os 

adversários254 

 

Há discussões nos meios acadêmicos sobre qual a causa do crime de ódio, o 

que motiva os agressores a agirem dessa forma, em algumas pesquisas conclui-se 

que a motivação é emocional. Os perpetradores atacam grupos minoritários que 

entendem como invasores255. Para Carcará, o ódio é dirigido para além da vítima, a 

intensão é abranger indivíduos que compartilhem da ideia e disseminar em escala 

maior, agregando outras pessoas que pensam da mesma maneira a se 

manifestarem para instituir uma cultura de medo e terror256. 

Com a crescente utilização da Internet para a conduta agressiva, 

pesquisadores classificaram em quatro tipos de pessoas: o navegador, o 

comentarista, o ativista e o líder. O navegador exibe conteúdo que incita o ódio, os 

comentaristas debatem as publicações que contém as agressões. Os ativistas 

participam da geração de conteúdo e podem estar ligados a grupos extremistas, e 

os lideres podem fornecer os meios, como sites, plataformas, participar e coordenar 

as ações257. E são subdivididos pelas características: o arrastão ou traineira, aquele 

que utiliza perfis de outras pessoas; o aprendiz,  novato que começa a atacar vítimas 

com orientação de outros; o divulgador, o que reposta as mensagens com fotos e 

documentos com finalidade especifica; o imitador, aquele que utiliza conta e imagem 

falsa com a finalidade de atingir determinadas pessoas; o acessório, aquele que 

participa da conversa de outros para atingir vulneráveis; o reativo, aquele que se 

 
254 HUME, David. Ensaio sobre o Entendimento Humano. São Paulo: Edição do Kindle.  p. 48-49 
255 SHEPPARD, Keller G.; LAWSHE, Nathaniel L.; MCDEVITT, Jack. Hate Crimes in a Cross-Cultural 
Context. OXFORD RESEARCH ENCYCLOPEDIAS. 23 fev. 2021. Disponível em: 
https://oxfordre.com/criminology/view/10.1093/acrefore/9780190264079.001.0001/acrefore-
9780190264079-e-564. Acesso em: 16 abr. 2021. P. 3 
256 CARCARÁ, Thiago A. Discurso de ódio e democracia: participação das minorias na busca pela 
tolerância. Revista Direitos Sociais e Políticas Públicas (UNIFAFIBE), Bebedouro, v. 5, n. 1, p. 489-
530, 2017. 
257 Ibid. p. 4 
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manifesta depois de algum incidente visando um grupo especifico; o movedor, 

aquele que muda regularmente de perfil a fim de continuar atingindo alguém; e o 

profissional, acumula muitos seguidores e muitas contas com a finalidade de lançar 

campanhas de ódio258. 

O discurso de ódio na Internet consiste na publicação com palavras que 

tendem a insultar, intimidar ou assediar pessoas em razão da sua raça, da sua 

religião, da sua cor, da sua etnia, nacionalidade, sexo ou religião em mensagens que 

incentivam e difundem com objetivo de justificar a privação de direitos, a exclusão 

social e até a eliminação física dos que são discriminados259. 

As publicações no ambiente digital, nas mídias sociais, provedores de 

pesquisa, e com o compartilhamento tomam proporções incalculáveis e irreversíveis, 

pois a Internet está cada vez mais global e onipresente260. 

Por sua vez, a posição norte americana sobre a liberdade de expressão e o 

Hate speech é pela neutralidade do Estado, desde a decisão do juiz Oliver Homes 

que fixou o entendimento na Suprema Corte que o Estado somente pode limitar ou 

punir a utilização de textos desde que esses representem um perigo claro e eminente 

- clear and present danger261 de uma ação a violar um direito fundamental262. Como 

avaliar se o perigo é claro e eminente em publicações no meio ambiente digital é o 

que desafia os julgadores atualmente. O teste de perigo real e eminente não foi 

aceito pela maioria da Suprema Corte americana até 1937, quando o juiz Owen J. 

Roberts o invocou quando rejeitava o teste de má tendencia, que era o padrão até 

então.  

 
258 Ibid. p. 4 
259 STROPPA, Tatiana; ROTHENBURG, Walter Claudius. Liberdade de expressão e discurso do ódio: 
o conflito discursivo nas redes sociais. REVISTA ELETRONICA DO CURSO DE DIREITO DA UFSM. 
v. 10, n. 2, 2015.  
260 SARLET, Ingo Wolfgang. Liberdade de expressão e o problema da regulação do discurso do ódio 
nas mídias sociais.  REVISTA ESTUDOS INSTITUCIONAIS, v. 5, n. 3, p. 1207-1233, set./dez. 2019. 
p. 1209. 
261 Caso Schenck v. Estados Unidos 1919. “A questão em todos os casos é se as palavras usadas 
são usadas em tais circunstâncias e são da natureza para criar um perigo claro e presente de que 
causem os males substantivos que o Congresso tem o direito de prevenir. É uma questão de 
proximidade e grau. Quando uma nação está em guerra, muitas coisas que podem ser ditas em tempo 
de paz são um obstáculo a seus esforços, que sua declaração não será suportada enquanto os 
homens lutarem, e que nenhum tribunal poderia considerá-los protegidos por qualquer direito 
constitucional.” (tradução livre) 
262 PARKER, Richard. Clear and Present Danger Test. THE FIRST AMENDMENT ENCYCLOPEDIA. 
Disponível em: https://www.mtsu.edu/first-amendment/article/898/clear-and-present-danger-test. 
Acesso em: 15 abr. 2021 
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De 1940 a 1951 a Corte utilizou a tese de perigo claro e presente para decidir 

12 casos263. Em 1969, no caso Brandenburg v. Ohio o Tribunal anulou a condenação 

de um membro da Ku Klux Klan por fazer um discurso inflamado, pautou sua decisão 

no argumento que o discurso só poderia ser proibido se for: “direcionado para incitar 

ou produzir ação ilegal iminente e é provável que incite ou produza a tal ação264.   A 

frase é bem conhecida e causa polêmica, pois é difícil de aplicar e deixa margens a 

manipulações265.  

O Federal Bureau of Investigation (FBI) divulgou em novembro de 2020 as 

estatísticas de crimes de ódio que ocorreram em 2019, e os preconceitos que mais 

suscitaram crimes de ódio266:  

a) Raça/Etnia/Ancestralidade:  

Índio antiamericano ou nativo do Alasca, anti-árabe, anti-asiático, 

antinegro ou afro-americano, antihispânico ou latino, 

Antinativo havaiano ou outro habitante das ilhas do Pacífico, 

Antibranco; 

b) Religião: Antibudista, anticatólico, ortodoxo antioriental (russo, 

grego, outro), antihindu, anti-islâmico, antitestemunha de Jeová, 

antijudaico, antimórmon, antiprotestante, antisikh, antiateísmo / 

agnosticismo, etc. 

c) Orientação Sexual: Antibissexual, antigay (masculino), 

antiheterossexual, antilésbica, antibissexual ou transgênero (grupo 

misto), 

d) Incapacidade: Antideficiência mental, anti-incapacidade física, 

e) Gênero: Antimasculino, antifeminino 

f) Identidade de gênero: Antitransgênero, antigênero não 

conforme267. 

A questão da liberdade de expressão é de suma importância para os Estados 

Unidos, A primeira-dama, Eleanor Roosevelt, a qual presidiu o Comitê de Direitos 

Humanos da ONU e que ajudou a redigir a DUDH, alertou que o artigo 20268 do 

 
263 Ibid. 
264 GRIFFITH, Joel; KAO, Emilie; JIPPING, Thomas L.; SCHAEFER, Brett D. Combatting Hate with 
Freedom, Not Censorship: The Example of Anti-Semitism. THE HERITAGE FOUNDATION. 10 dez. 
2020. Disponível em: https://www.heritage.org/civil-society/report/combatting-hate-freedom-not-
censorship-the-example-anti-semitism. Acesso em 15 abr. 2021. 
265 KENDRICK, Leslie. On "Clear and Present Danger". NOTRE DAME LAW REVIEW. v. 94, n. 4, 
1652-1670, 2019. Disponível em: 
https://scholarship.law.nd.edu/ndlr/?utm_source=scholarship.law.nd.edu%2Fndlr%2Fvol94%2Fiss4
%2F5&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages. Acesso em: 15 abr. 2021. 
266 FBI. Relatório completo encontra-se disponível em: https://ucr.fbi.gov/hate-crime/2019. Acesso em: 
8 jul. 2021. 
267 FBI. Hate Crime Statistics. FBI Statistics Reports, 2019. Disponível em:  
https://www.fbi.gov/services/cjis/ucr/hate-crime. Acesso em: 8 jul. 2021.  
268 O artigo 20 declara:1. Qualquer propaganda de guerra deve ser proibida por lei.2. Qualquer defesa 
de ódio nacional, racial ou religioso que constitua o incitamento à discriminação, hostilidade ou 
violência deve ser proibido por lei. 
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PIDCP era extremamente perigoso e que poderia encorajar governos a punir sob o 

pretexto da proteção contra discriminações, que os termos eram vagos e que 

deixavam margem a discricionariedade e o Senado americano corroborou com a 

preocupação e ratificou a declaração com a reserva do artigo 20269.  

Os cidadãos norte-americanos entendem que o medo de violações não pode, 

por si só, justificar a restrição da liberdade de expressão e de informação. A restrição 

à liberdade de expressão, mesmo sob perigo iminente é uma medida condenável, 

pois acreditam que o dano pode ser maior do que o próprio perigo270. E, nesse 

contexto, o juiz Bandeis271, assevera:  

Men feared witches and burnt women. It is the function of speech to 

free men from the bondage of irrational fears. To justify suppression 

of free speech, there must be reasonable ground to fear that serious 

evil will result if free speech is practiced. There must be reasonable 

ground to believe that the danger apprehended is imminent. There 

must be reasonable ground to believe that the evil to be prevented is 

a serious one. Every denunciation of existing law tends in some 

measure to increase the probability that there will be violation of it272. 

Cabe salientar que a incitação ao discurso de ódio pode partir daqueles que 

deveriam proteger seus governados, é o que aconteceu recentemente nos Estados 

Unidos, o ex-Presidente Trump foi fomentador e incentivador da discriminação e 

ataques aos asiáticos residentes no país273. Com o início da pandemia, o presidente 

começou a utilizar a nomenclatura “ChineseVírus” para denominar o SARS-CoV-2, 

incitando a população contra a população asiática. A primeira vez que utilizou a 

expressão foi em 16 março de 2020, logo após o anuncio da pandemia e provocou 

um aumento nas hastags anti-asiaticas e nos crimes de ódio. Com o aumento das 

 
269 GRIFFITH, Joel; KAO, Emilie; JIPPING, Thomas L.; SCHAEFER, Brett D. Combatting Hate with 
Freedom, Not Censorship: The Example of Anti-Semitism. THE HERITAGE FOUNDATION. 10 dez. 
2020. Disponível em: https://www.heritage.org/civil-society/report/combatting-hate-freedom-not-
censorship-the-example-anti-semitism. Acesso em 15 abr. 2021. p. 5.  
270 BRANDEIS, Justice. Justice Brandeis, Concurring Opinion in Whitney v California. 1927. 
COLUMBIA. Disponível em: 
http://www.columbia.edu/itc/journalism/j6075/edit/readings/brandeis_concurring1.html. Acesso em: 
20 abr. 2021. 
271 Ibid. 
272 Em tradução livre: Os homens temiam as bruxas e queimavam as mulheres. É função da palavra 
libertar os homens da escravidão, dos medos irracionais. Para justificar a supressão da liberdade de 
expressão, deve haver uma base razoável para temer que um grave mal resultará se a liberdade de 
expressão for praticada. Deve haver uma base razoável para acreditar que o perigo apreendido é 
iminente. Deve haver uma base razoável para acreditar que o mal a ser evitado é sério. Toda denúncia 
da lei existente tende, em alguma medida, a aumentar a probabilidade de que haja violação dela.  
273 REJA, Mishal. Trump's 'Chinese Virus' tweet helped lead to rise in racist anti-Asian Twitter content: 
Study. ABC NEWS. 18 mar. 2021. Disponível em: https://abcnews.go.com/Health/trumps-chinese-
virus-tweet-helped-lead-rise-racist/story?id=76530148. Acesso em 8 abr. 2021.   
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postagens e consequentes visualizações agravou-se a situação, indivíduos sino-

americanos ficaram expostos a discriminação, agressividade explicita e implícita nas 

ruas274.  

No Brasil, a disseminação do ódio está em evidência e a jornalista Patrícia 

Campos Mello revelou em artigo que empresários estavam pagando pelo envio de 

milhões de mensagens pelo aplicativo de mensagens WhatsApp para influenciar a 

eleição em 2018. Desde então, a jornalista passou a ser alvo de uma campanha 

violenta de ameaças e ataques pessoais275. A jornalista não é a única, vários 

profissionais da mídia digital e impressa estão sofrendo com ataques verbais, físicos 

pelos apoiadores do presidente276.  

A Procuradoria Geral da República brasileira aponta que alguns legisladores, 

aliados do presidente, promoveram nas redes sociais protestos contra o Supremo 

Tribunal Federal (STF), fechamento do Congresso e a favor de intervenção militar, 

utilizando a cota parlamentar, o inquérito foi aberto em abril de 2020, pelo Ministro 

do STF a pedido do procurador-geral da República277.  

Outro inquérito apura o esquema de notícias falsas, cujo relator é o Ministro 

do STF Alexandre de Morais, após ouvir parlamentares ex-integrantes desse 

esquema, afirmou que as provas colhidas e laudos periciais apontam para a real 

possibilidade da existência de uma associação dedicada a disseminação de notícias 

falsas e o “Gabinete do Ódio”278. O gabinete do ódio teria como coordenadores 

Matheus Sales, Mateus Matos Diniz e Tercio Arnaud Tomaz, os dois primeiros são 

assessores especiais da presidência da República e Diniz é assessor da Secretaria 

de Comunicação Social. Os três assessores administram diversas páginas nas redes 

sociais, incluindo grupos de WhatsApp e por meios dessas páginas divulgam 

 
274 Ibid. 
275 MELLO, Patrícia Campos. Por que os brasileiros deveriam ter medo do gabinete do ódio. THE 
NEW YORK TIMES. 4 ago. 2020. Disponível em: 
https://www.nytimes.com/pt/2020/08/04/opinion/international-world/bolsonaro-gabinete-do-odio.html. 
Acesso em: 8 maio 2021. 
276 Ibid. 
277 G1. Moraes manda abrir inquérito para apurar relação de deputados com atos contra a democracia. 
G1. 21 abr. 2020. Disponível em: https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/04/21/moraes-autoriza-
abertura-de-inquerito-para-apurar-relacao-de-deputados-com-atos-contra-a-democracia.ghtml. 
Acesso em: 9 maio 2021.  
278 CONGRESSO EM FOCO. Ex-aliados de Bolsonaro mostram como funciona o Gabinete do Ódio. 
UOL. 28 maio 2020. Disponível em: https://congressoemfoco.uol.com.br/governo/ex-aliados-de-
bolsonaro-detalham-modus-operandi-do-gabinete-do-odio/. Acesso em: 9 maio 2021. 
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postagens ofensivas. A Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga as fake 

news, foi prorrogada em 9 de abril de 2021 por mais 90 dias279.  

Diante da situação, em julho de 2020, o Facebook removeu uma rede com 33 

contas, 14 páginas, 1 grupo e 37 contas do Instagram pro violar os padrões da 

comunidade. A rede social caracterizou como suspeita de “comportamento 

inautêntico coordenado”280 no Brasil e acrescentou que, apesar das pessoas 

tentarem ocultar as suas identidades e coordenação, a investigação do Facebook 

encontrou ligações com indivíduos associados ao Partido Social Liberal (PSL) e 

alguns funcionários dos escritórios de Anderson Moraes, Alana Passos, Eduardo 

Bolsonaro, Flavio Bolsonaro e Jair Bolsonaro281. Segundo o Facebook,  

Essa rede consistia em vários grupos de atividades conectadas que 

dependiam de uma combinação de contas duplicadas e falsas - 

algumas das quais foram detectadas e desativadas por nossos 

sistemas automatizados - para evitar a aplicação, criar perfis fictícios 

fingindo ser repórteres, postar conteúdo e gerenciar páginas 

mascarando-se como veículos de notícias. Eles postaram sobre 

notícias e eventos locais, incluindo política interna e eleições, memes 

políticos, críticas à oposição política, organizações de mídia e 

jornalistas e, mais recentemente, postaram sobre a pandemia do 

coronavírus. Parte do conteúdo postado por esta rede já foi removido 

por violar os Padrões da Comunidade, incluindo discurso de ódio.282. 

(tradução livre) 

 
279 Ibid. 
280 Comportamento inautêntico coordenado (Coordinated Inauthentic Behavior): esforços 
coordenados para manipular o debate público para um objetivo estratégico onde contas falsas são 
centrais para a operação. Existem duas camadas dessas atividades que trabalhamos para 
interromper: 1) comportamento inautêntico coordenado no contexto de campanhas nacionais não-
governamentais (CIB) e 2) comportamento inautêntico coordenado em nome de um ator estrangeiro 
ou governamental (FGI). Comportamento Inautêntico Coordenado (CIB)  
Quando encontramos campanhas domésticas e não governamentais que incluem grupos de contas 
e Páginas que procuram enganar as pessoas sobre quem são e o que estão fazendo enquanto 
contam com contas falsas, removemos contas não autênticas e autênticas, Páginas e Grupos 
diretamente envolvidos nesta atividade. 
Interferência estrangeira ou governamental (FGI) 
Se encontrarmos qualquer instância de CIB conduzida em nome de uma entidade governamental ou 
por um ator estrangeiro, aplicamos as medidas de execução mais amplas, incluindo a remoção de 
todos os bens na plataforma relacionados à própria operação e às pessoas e organizações por trás 
disso. Mais informações FACEBOOK. Coordinated Inauthentic Behavior Reportem. Disponível em: 
https://about.fb.com/news/2020/08/july-2020-cib-report/. Acesso em: 9 maio 2021. 
281 FACEBOOK. Removing Coordinated Inauthentic Behavior. FACEBOOK. 8 jul. 2020. Disponível 
em: https://about.fb.com/news/2020/07/removing-political-coordinated-inauthentic-behavior/. Acesso 
em: 9 maio 2021. 
282 FACEBOOK. This network consisted of several clusters of connected activity that relied on a 
combination of duplicate and fake accounts — some of which had been detected and disabled by our 
automated systems — to evade enforcement, create fictitious personas posing as reporters, post 
content, and manage Pages masquerading as news outlets. They posted about local news and events 
including domestic politics and elections, political memes, criticism of the political opposition, media 
organizations and journalists, and most recently they posted about the coronavirus pandemic. Some 
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Contudo não só as expressões conhecidas são agressivas, há alguns 

cuidados que devem ser observados em publicações no ambiente digital, o que para 

alguns é uma expressão comum, para outros é grave ofensa. São os chamados 

tabus linguísticos283. Esses tabus referem-se a crenças, superstições, fatores 

emocionais, sociais, razões de educação, cortesia; que podem ser consideradas 

indesejáveis por um grupo, uma cultura ou sociedade284. E podem causar vergonha, 

desconforto e ser considerado abusivo. Pessoas que objetivam a disseminar o ódio 

buscam as palavras consideradas tabus para agredirem com mais intensidade 

determinados grupos285. E em alguns casos podem ser utilizados propositalmente 

com a finalidade de agredir, por passarem incólumes pelos algoritmos. 

O Secretário-Geral da ONU, Antonio Guterres no artigo “As chamas do 

discurso do ódio”286 demonstrou a sua preocupação com o discurso de ódio no 

mundo atual. Lembrou de judeus assassinados em sinagogas, os túmulos 

desfigurados com suásticas, muçulmanos assassinados dentro de mesquitas, cristão 

assassinados em igrejas. Além de ataques a minorias, imigrantes, refugiados, 

mulheres e tantos outros. E observou que “Na medida que as labaredas do ódio se 

espalham, as mídias sociais são exploradas pela intolerância”287. 

Em suma, o discurso de ódio provoca antagonismo entre o direito de liberdade 

de expressão e a proibição de discriminação, o que deve ser combatido por meio do 

Direito Internacional dos Direitos Humanos, tendo como base a DUDH que no seu 

art. 2º estabelece-se que 

todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades 

proclamados na Declaração, sem distinção alguma, nomeadamente 

de raça, de cor, de sexo, de língua, de religião, de opinião política ou 

outra, de origem nacional ou social, de fortuna, de nascimento ou de 

qualquer outra situação [...]. 

 
of the content posted by this network had already been taken down for Community Standards 
violations including hate speech. FACEBOOK. Removing Coordinated Inauthentic Behavior. 
FACEBOOK. 8 jul. 2020. Disponível em: https://about.fb.com/news/2020/07/removing-political-
coordinated-inauthentic-behavior/. Acesso em: 9 maio 2021 
283 HUSDA, Azizah; SARAGIH, Elza Leyli Lisnora, MULYADI. Taboo words in hate speech through 
Social Media. TECHNIUM SOCIAL SCIENCES JOURNAL. v. 17, 510-523, 2021. Disponível em: 
www.techniumscience.com. Acesso em: 14 abr. 2021. p. 2. 
284 Ibid. p. 3 
285 Ibid. p. 6 
286 https://unaids.org.br/2019/07/as-chamas-do-discurso-do-odio-por-antonio-guterres/ 
287 GUTERRES, Antonio. As chamas do discurso do ódio. UNAIDS. 1 jul. 2019. Disponível em: 
https://unaids.org.br/2019/07/as-chamas-do-discurso-do-odio-por-antonio-guterres/. Acesso em: 16 
abr. 2021. 
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Todas as pessoas podem manifestar seus pensamentos e opiniões, inclusive 

as intolerantes, no entanto, na hipótese de causar prejuízos à honra ou imagem de 

outrem, provocar a violência, incentivar a agressividade poderá ser responsabilizado. 

Os direitos de cada pessoa à livre manifestação de suas opiniões são limitados pelos 

direitos dos demais, pela segurança de todos e pelas exigências do bem comum, 

numa sociedade democrática, como bem lembrados nos diplomas internacionais. Os 

indivíduos podem, e devem, ter a liberdade de opinião sobre todos os assuntos, 

podendo se expressar livremente sobre as questões políticas, religiosas, étnicas e 

tantas outras, e divergências deverão surgir e serão bem vindas. As restrições são 

previstas nos casos de o discurso de ódio, intolerante e discriminatório que instiga a 

violência. 

 

2.3. Liberdades de Expressão e de Informação e o Direito à Intimidade e o 

Direito à Privacidade 

 

O conceito de privacidade foi modificando-se ao longo do tempo. Para 

Hannah Arendt a intimidade do indivíduo é o círculo pessoal que exclui outros que 

não façam parte. Observa três características principais a) solidão, o direito de estar 

só, b) o segredo ou sigilo e a c) autonomia de vontade288. A autora ressalta que 

aquele que tivesse uma vida exclusivamente privada na antiguidade, não era 

inteiramente humano. Vida privada era sinônimo de privação, o homem estava se 

privando de suas maiores capacidades, já que a natureza do homem é política289. 

Alguns doutrinadores defendem que o marco inicial do direito à privacidade 

surgiu em 1890 com a publicação do artigo The Right to Privacy, escrito por Warren 

e Brandei, no qual, os autores externavam a preocupação do aumento da 

vulnerabilidade das pessoas frente às empresas de comunicação da época, que 

começavam a se utilizar de tecnologias como gravadores e câmeras portáteis290. 

Por sua vez, Barroso ensina que o direito de privacidade engloba os direitos 

à intimidade e à vida privada e protege os indivíduos à sua individualidade e os 

 
288 ARENDT, Hannah. A condição humana. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2007. p. 68-71 
289 Ibid. 71-73 
290 WARREN, Samuel D.; BRANDEIS, Louis D. The right to privacy. HARVARD LAW REVIEW, v. 4, 
n. 5, 15 dez. 1890. P. 193-220. Disponível em: 
https://www.jstor.org/stable/1321160?seq=1#metadata_info_tab_contents. Acesso em: 2 maio 2021. 



71 
 

preservam da curiosidade alheia291. E a proteção inclui os fatos corriqueiros 

ocorridos no interior do domicilio ou locais reservados, tais como hábitos, atitudes, 

comentários, escolhas pessoais, vida familiar, preferencias, relações afetivas, o que 

se acredita não há interesse público a essas informações292. 

Umberto Eco discorrendo sobre privacidade, aduz que, com a Internet, a 

própria definição de Estado-nação entra em crise, pois as fronteiras são 

minimizadas, os Estados estão próximos, cita o fato que qualquer cidadão que não 

viva em uma ditadura pode saber, em tempo real, o que acontece em outro país293. 

Umberto Eco ressalta em sua fala, que a privacidade está mudando, os indivíduos 

se expõem cada vez mais, cita o exemplo do celular no qual as pessoas conversam 

em voz alta nos lugares públicos, compartilhando sua vida pessoal, suas compras, 

suas discussões, seus investimentos, com as pessoas ao redor sem nenhum 

pudor294. 

Schmidt e Cohen, em 2012, já demonstravam preocupação com a 

privacidade, eles afirmaram que a identidade seria um bem precioso no futuro, ou 

seja, agora, acreditavam que as empresas deveriam criar novos controles de 

informação e listas sobre quem poderia ver os dados pessoais295. Os autores 

apontavam que a segurança e privacidade são uma responsabilidade compartilhada 

entre empresas, usuários e instituições, e observam que espera-se que empresas 

como Google, Apple, Amazon e Facebook salvaguardem os dados dos usuários e 

evitem que seus sistemas sejam invadidos e providenciem as mais eficientes 

ferramentas para que os usuários tenham total controle de sua privacidade e 

segurança. “Contudo, está nas mãos dos usuários a aplicação adequada de tais 

ferramentas. A cada dia que o usuário opta por não utilizar esses recursos, perde 

um pouco de privacidade e segurança”296. Os autores viram a possibilidade de 

empresas de seguros oferecerem para segurar a identidade online e hacking297, por 

 
291BARROSO, Luís Roberto. Colisão entre Liberdade de Expressão e Direitos da Personalidade. 
Critérios de Ponderação. Interpretação Constitucionalmente adequada do Código Civil e da Lei de 
Imprensa. 1 jan. 2004. REVISTA DE DIREITO ADMINISTRATIVO. v. 234, p. 1-36. Disponível em: 
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/issue/view/2468. Acesso em: 20 abr. 2021. P. 14. 
292 Ibid. p. 15 
293 ECO, Umberto. Quale privacy? 22a Conferenza Internazionale: "One World, One Privacy"28-30 
set. 2000. Disponível em:  http://www.privacy.it/archivio/eco20000928.html. Acesso em: 2 maio 2021. 
294 Ibid. 
295 SCHIMIDT, Eric; COHEN, Jared. A nova era digital. São Paulo: ed. Intrínseca, 2013. P. 49.  
296 Ibid. p. 72 
297 Hacking refere se a atividades que buscam comprometer dispositivos digitais, como computadores, 
smartphones, tablets e até mesmo redes inteiras. E embora o hacking nem sempre seja para fins 



72 
 

exemplo, os pais podem fazer uma apólice contra danos à reputação causados pelo 

comportamento de seus filhos298.  

O que deveria ser a regra passou a ser exceção, atualmente as pessoas 

precisam deixar claro que querem ter a privacidade respeitada, empresas, governos, 

que deveriam solicitar e pedir o consentimento. Snowden299 lembra que “recusar-se 

a reivindicar sua privacidade é cede-la”. Mesmo que o indivíduo acredite que não há 

nada para esconder, que não tem segredos, que é um ‘livro aberto’, permitir que a 

sua privacidade seja violada, é permitir que a privacidade de todas as pessoas 

também seja. Empresas, governos, políticos, todos tem interesses nesses dados, e 

em muitos casos para obterem lucro sobre a comercialização deles.  

Snowden, ex agente dos Estados Unidos, traça um paralelo da privacidade 

com outras liberdades, quando a pessoa diz que não se importa com a privacidade 

porque não tem nada a esconder, seria a mesma coisa que dizer que não se importa 

com a liberdade de expressão porque não tem nada a dizer, ou que não se importa 

com a liberdade de reunião, porque é um antissocial, que não se importa com a 

liberdade de religião porque é ateu, e assim igualmente com outros direitos, mas o 

que hoje não é um problema, amanhã poderá ser300.  

O outro ponto abordado por Snowden e a ser debatido com mais atenção é o 

armazenamento na nuvem301. Apesar de ser apenas um local para armazenamento 

de dados, as empresas podem decidir que tipo de dados vão guardar, e podem 

excluir aqueles que contrariem suas regras, passam a ser controlados pelas 

empresas. As empresas podem: excluir os dados, impedir o acesso a eles, podem 

 
maliciosos, hoje em dia a maioria das referências a hackers os caracterizam como atividade ilegal de 
cibercriminosos - motivada por ganho financeiro, protesto, coleta de informações (espionagem) e até 
mesmo apenas para “diversão” Disponível em: https://www.malwarebytes.com/hacker/. Acesso em: 
6 maio 2021. 
298 SCHIMIDT, Eric; COHEN, Jared. Op. cit. p. 52 
299 SNOWDEN, Edward. Eterna vigilância. São Paulo: Planeta do Brasil. 2019. P. 244. 
300 Ibid. p. 244 
301 Armazenamento em nuvem é a tecnologia que permite usuários e empresas armazenar, manter e 
acessar dados em servidores de alta disponibilidade via Internet. Geralmente apresentado como um 
serviço, com ele qualquer computador ou dispositivo móvel pode enviar ou acessar informações via 
Internet. Empresas especializadas em serviços de nuvem geralmente oferecem planos gratuitos, 
porém limitando a capacidade de armazenamento e o número de usuários simultâneos por conta. 
Empresas de tecnologia como Microsoft, Amazon, Apple e Google possuem datacenters com 
milhares servidores e storages que trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante o ano 
inteiro. Disponível em: https://www.controle.net/faq/armazenamento-em-nuvem. Acesso em: 12 jun. 
2021. 
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entregar às autoridades se forem requisitados, sem o consentimento do proprietário, 

ou seja, a privacidade dos dados depende da vontade das empresas302. 

O Direito à Intimidade e Privacidade tem sido violados sistematicamente por 

monitoramento do governo em alguns Estados, um exemplo marcante sobre o 

monitoramento pelo governo da vida do cidadão é o WeChat, um aplicativo que 

combina vários aplicativos em um só, o número de contas ativas computadas no 

último trimestre de 2020 era de 1,2 bilhões de usuários ativos mensais de todas as 

idades303. O aplicativo substitui o cartão de crédito e débito, o usuário pode fazer 

pagamentos, realizar transferências bancárias, pagar contas, comprar ingressos e 

bilhetes de transporte público. Com esse aplicativo pode-se marcar consultas, 

agendar aulas, serviços. O WeChat funciona como rede social e aplicativo de 

mensagens, pode-se conversar com amigos, compartilhar fotos, vídeos, acessar 

sites304.  As empresas utilizam para enviar ofertas aos usuários e o governo utiliza 

para monitorar os usuários, sua vida é rastreada 24 horas por dia, seus hábitos de 

consumo, qual o trajeto que ele fez ao longo do dia, com quem conversou, sobre o 

que conversou, quais sites visitou305. Todo o material arrecadado é encaminhado 

para uma big data que irá armazenar, processar e utilizar306. 

Por sua vez, o governo brasileiro, por uma medida provisória, e sem uma 

finalidade especifica, determinava o compartilhamento de dados das empresas de 

telecomunicações de prestação de serviço de telefonia fixa e móvel com o IBGE – 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística307. A medida, que previa que as 

empresas deveriam liberar a relação de nomes, endereços, números de telefones e 

outros dados, foi suspensa pelo STF308.   

 
302 SNOWDEN, Op. cit. p. 228 
303 STATISTICS. Number of monthly active WeChat users from 2nd quarter 2011 to 4th quarter 2020. 
STATISTICS. 25 mar. 2021 Disponível em: https://www.statista.com/statistics/255778/number-of-
active-wechat-messenger-accounts/. Acesso em: 18 abr. 2021. 
304 SILVEIRA, Janaina. WeChat, o app faz-tudo que mudou a vida dos chineses. REVISTA VEJA. 
Atualizado em: 23 fev. 2018. Disponível em: https://veja.abril.com.br/mundo/wechat-o-app-faz-tudo-
que-mudou-a-vida-dos-chineses/. Acesso em: 19 abr. 2021. 
305 Ibid. 
306 Big Data é o termo em Tecnologia da Informação (TI) que trata sobre grandes conjuntos de dados 
que precisam ser processados e armazenados, o conceito do Big Data se iniciou com 3 Vs: 
Velocidade, Volume e Variedade. Big Data pode ser definido, de maneira mais simplista, como um 
conjunto de técnicas capazes de se analisar grandes quantidades de dados para a geração de 
resultados importantes que, em volumes menores, dificilmente seria possível. Disponível em: 
https://www.cetax.com.br/blog/big-data/. Acesso em: 18 abr. 2021. 
307 MIGALHAS. STF: Suspensa MP que prevê o compartilhamento de dados com o IBGE. MIGALHAS. 
7 maio 2020. Disponível em: https://www.migalhas.com.br/quentes/326336/stf-suspensa-mp-que-
preve-o-compartilhamento-de-dados-com-o-ibge. Acesso em: 16 abr. 2021. 
308 Ibid.  
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Em contraposição, os Estados Unidos, que consagram a liberdade de 

expressão em sua Primeira Emenda processam Snowden como traidor por ter 

revelado, em 2013, como as agências de segurança do governo praticavam 

vigilância mundial, monitorando telefonemas, mensagens e-mails, inclusive da 

presidente do Brasil e outros políticos309. Ele revelou a existência de uma coleta de 

dados de forma indiscriminada e generalizada, de cidadãos de todo o mundo, 

incluindo alvos estratégicos, como chefes de Estado. Edward Snowden, 

whistleblower310 mais conhecido, foi responsável pela divulgação de detalhes do 

programa de vigilância maciça da Central Intelligence Agency (CIA) e National 

Security Agency (NSA) em escala mundial, para o jornal The Guardian311.  

Snowden afirma que agiu por questão de princípios, não concordava com a 

invasão de privacidade efetuada pela agência norte-americana, que tinha a intenção 

de manter controle sobre todas as conversas e comportamentos do mundo, afirmou, 

ainda, que não denunciou por dinheiro, mas por entender que o que estavam fazendo 

era uma ameaça à democracia312.  

 As autoridades americanas o acusam de espionagem e o processaram para 

impedi-lo de receber os valores auferidos com a venda de seu livro de memórias, 

nesse livro Snowden demonstra o sistema de vigilância que ajudou a construir como 

membro da NSA313. Ocorre que as acusações criminais de roubo de informações e 

 
309 WELLS, Christina. Edward Snowden, the Espionage Act and First Amendment Concerns. JURIST-
Fórum. 25 jul. 2013. Disponível em: http://jurist.org/forum/2013/07/christina-wells-snowden-
espionage.php. Acesso em: 27 abr. 2021. 
310 Whistleblower, em tradução literal, é o assoprador de apito. Na comunidade jurídica internacional, 
o termo refere-se a toda pessoa que espontaneamente leva ao conhecimento de uma autoridade 
informações relevantes sobre um ilícito civil ou criminal. As irregularidades relatadas podem ser atos 
de corrupção, fraudes públicas, grosseiro desperdício de recursos público, atos que coloquem em 
risco a saúde pública, os direitos dos consumidores etc. 
Por ostentar conhecimento privilegiado sobre os fatos, decorrente ou não do ambiente onde trabalha, 
o instituto jurídico do whistleblower, ou reportante, trata-se de auxílio indispensável às autoridades 
públicas para deter atos ilícitos. Na grande maioria dos casos, o reportante é apenas um cidadão 
honesto que, não tendo participado dos fatos que relata, deseja que a autoridade pública tenha 
conhecimento e apure as irregularidades. Disponível em: http://enccla.camara.leg.br/noticias/o-que-
e-o-whistleblower. Acesso em: 8 maio 2021. 
311 GUIMÓN, Pablo. EUA processam Snowden pela publicação de suas memórias. EL PAÍS. 18 set. 
2019. Disponível em: 
https://brasil.elpais.com/brasil/2019/09/17/internacional/1568756044_143655.html. Acesso em: 27 
abr. 2021.  
312 GREENWALD, Glenn.  Edward Snowden: the whistleblower behind the NSA surveillance 
revelations. THE GUARDIAN. 11 jun. 2013. Disponível em: 
https://www.theguardian.com/world/2013/jun/09/edward-snowden-nsa-whistleblower-surveillance. 
Acesso em: 27 abr. 2021. 
313 GUIMÓN, Pablo. Op. cit. 
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violações previstas na Lei de Espionagem314, o que não condiz exatamente com o 

procedimento315 de Snowden. O ex-agente americano permanece exilado na Rússia 

desde 2013, seu passaporte foi confiscado a pedido das autoridades norte-

americanas e caso volte aos Estados Unidos pode ser penalizado com prisão de até 

30 anos316. Os relatores Especiais das Nações Unidas317 declararam que um 

whistleblower que divulga ao público informações que violam os direitos humanos 

“não deve ser objeto de sanções legais, administrativas ou trabalhistas pelo simples 

fato de ter feito a divulgação”318. 

Após as revelações de Snowden, o governo chinês iniciou uma campanha 

para substituir toda a tecnologia ocidental em escritórios do governo, para que não 

fosse usada para espionar319. 

Cabe salientar que na Internet, no que concerne ao direito à privacidade e 

intimidade, há o Efeito Streisand. O fenômeno tem esse nome em homenagem a 

cantora Barbara Streisand, que no ano de 2003 processou o California Coastal 

Records Project320, que mantinha um arquivo fotográfico da costa da California online 

e no qual constava fotos aéreas da sua propriedade e no entendimento dela havia 

 
314 O governo federal norte-americano apresentou acusações criminais contra ele por roubo de 
propriedade do governo e violações das seções 793 (d) e 798 (a) (3) da Lei de Espionagem. Esses 
crimes acarretam possíveis sentenças de prisão de até trinta anos e sinalizam que o governo não vê 
Snowden como um delator. Essas punições sob a Lei de Espionagem minam a função de verificação 
da Primeira Emenda, que pressupõe que as restrições mais fortes ao poder do governo vêm da 
opinião popular. Christina Wells, da Universidade de Missouri - Columbia School of Law, do JURIST. 
JURIST-Fórum. 25 jul. 2013. Disponível em: http://jurist.org/forum/2013/07/christina-wells-snowden-
espionage.php. Acesso em: 27 abr. 202. (tradução livre.) 
315 WELLS, Christina. Edward Snowden, the Espionage Act and First Amendment Concerns. JURIST-
Fórum. 25 jul. 2013. Disponível em: http://jurist.org/forum/2013/07/christina-wells-snowden-
espionage.php. Acesso em: 27 abr. 2021. 
316 LUSA. Edward Snowden saúda rejeição britânica de extradição de Assange. EXPRESSO. 4 jan. 
2021. Disponível em: https://expresso.pt/internacional/2021-01-04-Edward-Snowden-sauda-rejeicao-
britanica-de-extradicao-de-Assange. Acesso em: 27 abr. 2021. 
317 OEA. Declaración conjunta sobre programas de vigilancia y su impacto en la libertad de expresión. 
2013. Disponível em: http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=926&lID=2. 
Acesso em: 20 jul. 2021.  
318 16. Como ya lo han manifestado de manera reiterada los relatores especiales, una persona 
vinculada al Estado, que teniendo la obligación legal de mantener confidencialidad sobre cierta 
información, se limita a divulgar al público aquella que razonablemente considere que evidencia la 
comisión de violaciones de derechos humanos ("whistleblowers"), no debe ser objeto de sanciones 
legales, administrativas o laborales siempre que haya actuado de buena fe, de conformidad con los 
estándares internacionales sobre la materia. 
319 THE ECONOMIST. China’s domestic surveillance programmes benefit foreign spies. THE 
ECONOMIST. 24 abr. 2021.   Disponível em: https://www.economist.com/china/2021/04/22/chinas-
domestic-surveillance-programmes-benefit-foreign-spies?utm_campaign=the-economist-
today&utm_medium=newsletter&utm_source=salesforce-marketing-cloud&utm_term=2021-04-
27&utm_content=article-link-6&etear=nl_today_6. Acesso em: 28 abr. 2021. 
320 https://www.californiacoastline.org/ Acesso em: 22 abr. 2021. 
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invadido a sua privacidade321. Sua ação foi julgada conforme as leis da California, 

mas o efeito foi devastador, com o processo e a publicidade decorrente dele, as fotos 

em questão foram visualizadas 420.000 no primeiro mês, número assustador, 

considerando que o caso ocorreu no ano de 2003, principalmente em relação aos 

números anteriores à proposta da ação, as fotos foram visualizadas apenas seis 

vezes322.   

E um novo desafio surgiu recentemente, a Microsoft entrou com um pedido de 

patente323 de um chatbot324 que pode falar no lugar de uma pessoa falecida. De 

acordo com a descrição da patente, os dados sociais, imagens, dados de voz, posts 

de mídias sociais, mensagens eletrônicas e cartas, são utilizados para construir o 

perfil da pessoa específica e serem usados para criar ou modificar um perfil e a IA 

ao ser alimentada com esses dados poder falar com base nelas. A discussão é sobre 

a ética na utilização do robô, que não está prevista no pedido de patente325.  

O primeiro chatbot surgiu em 1966, Josef Weizenbaum, pesquisador do 

Massachusetts Institute of Technology (MIT) criou o software Eliza326, um “robô 

psicólogo” de conversação que repetia as frases que lhe eram ditas. É considerada 

a “mãe” de todos os bots327. Eliza foi programada para simular uma conversa, como 

 
321 THE ECONOMIST. What is the Streisand effect? THE ECONOMIST. 16 abr. 2013. Disponível em: 
https://www.economist.com/the-economist-explains/2013/04/15/what-is-the-streisand-effect. Acesso 
em: 22 abr. 2021 
322 CACCIOTTOLO, Mario. The Streisand Effect: When censorship backfires. BBC NEWS. 15 jun. 
2012. Disponível em: https://www.bbc.com/news/uk-18458567. Acesso em: 22 abr. 2021. 
323 UNITED STATES PATENT. Patent n. US 10.853.717 B2. Data 1 dez. 2020. Disponível em: 
https://pdfpiw.uspto.gov/.piw?PageNum=0&docid=10853717&IDKey=6E72242A6301%0D%0A&Ho
meUrl=http%3A%2F%2Fpatft.uspto.gov%2Fnetacgi%2Fnph-
Parser%3FSect1%3DPTO2%2526Sect2%3DHITOFF%2526p%3D1%2526u%3D%25252Fnetahtml
%25252FPTO%25252Fsearch-
bool.html%2526r%3D31%2526f%3DG%2526l%3D50%2526co1%3DAND%2526d%3DPTXT%2526
s1%3Dmicrosoft.ASNM.%2526OS%3DAN%2Fmicrosoft%2526RS%3DAN%2Fmicrosoft. Acesso 
em: 19 abr. 2021. 
324 Os chatbots são softwares que simulam a fala humana e são capazes de conversar com os seres 
humanos. Eles ganharam popularidade nos últimos anos e têm sido usados por várias empresas para 
atender clientes, dar informações sobre serviços, vender produtos, entregar conteúdo, entre outras 
funções. Essas ferramentas usam inteligência artificial e estão cada vez mais aperfeiçoadas. 
Disponível em: https://www.techtudo.com.br/noticias/2018/03/o-que-e-chatbot-entenda-como-
funciona-o-robo-que-conversa-com-voce.ghtml. Acesso em: 19 abr. 2021. 
325 COLLINS, Barry. Microsoft investe em trazer pessoas de volta à vida com chatbots. FORBES. 5 
jan. 2021.  Disponível em: https://forbes.com.br/forbes-tech/2021/01/microsoft-investe-em-trazer-
pessoas-de-volta-a-vida-com-chatbots/. Acesso em: 19 abr. 2021. 
326 O artigo escrito pelo pesquisador Joseph Weizenbaum sobre o chatbot Eliza, Computacional 
Linguistics, publicado em 1966, encontra-se a disposição em: https://in.bot/chatbots/eliza/ELIZA-a-
computer-program-for-study-of-natural-language-communication-between-man-and-machine-
weizenbaum.pdf. Acesso em 29 abr. 2021. 
327 INBOT. Assistentes virtuais. INBOT. Disponível em: https://in.bot/chatbots/historia-dos-bots.php. 
Acesso em: 29 abr. 2021.  
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uma psicóloga e os pacientes humanos, a interação era baseada em um script, 

conforme as perguntas, a IA teria uma resposta de acordo com o que estava na sua 

base de dados.  

A IA evoluiu muito e em 2010 surgiu a SIRI da Apple, seu funcionamento é 

baseado por comandos de voz, e a partir dos questionamentos a IA responde de 

acordo com seu banco de dados e o banco de dados do usuário que está 

armazenado no dispositivo328. O assistente pessoal do Google foi criado em 2012 e 

se conecta a vários aplicativos e serviços baseados na web, como o Spotfy, Netflix, 

YouTube entre outros329. Na esteira das inovações, em 2015 a Amazon lançou a 

Alexa e a Microsoft criou a Cortana, que também utilizam a linguagem natural para 

reconhecer e responder as perguntas dos usuários330.  

O pesquisador pioneiro na história dos bots foi Alan Turing, ele acreditava que 

as maquinas podiam pensar e ser inteligentes. Em seu artigo Computing Machinery 

and Intelligence331, publicado em outubro de 1950, ele argumentava que se a 

máquina pode personificar um ser humano e seu comportamento convencer outra 

pessoa com a qual trava uma conversa em tempo real, como se fosse outro humano 

e não uma máquina, então a máquina é inteligente332. 

E a IA escuta, analisa e encaminha as conversas dos usuários, 

comportamento semelhante a “fofoca” do ser humano, a empresa Google admitiu 

que “especialistas em linguagem” escutavam aproximadamente 2% das conversas 

mantidas por usuários com seu assistente virtual com o objetivo de melhorar a 

qualidade do serviço. Um desses especialistas violou a política de segurança da 

empresa e vazou áudios confidencias de holandeses333. O representante da 

empresa escreveu que o Assistente Google só envia o áudio depois que o dispositivo 

 
328 AYRES, Marcel. A história dos Chatbots. MEDIUM. 1 nov. 2018. Disponível em: 
https://medium.com/@marcelayres/a-hist%C3%B3ria-dos-chatbots-c9deffc84069. Acesso em: 29 
abr. 2021. 
329 Ibid. 
330 Ibid. 
331 TURING, Alan M. Computing Machinery and Intelligence. OXFORD ACADEMIC - MIND. 1 out. 
1950. v. LIX, Issue 236. P. 433-460. Disponível em: 
https://academic.oup.com/mind/article/LIX/236/433/986238. Acesso em: 29 abr. 2021. 
332 Ibid. 
333 MONSEES, David. More information about our processes to safeguard speech data. GOOGLE. 
s/d. Disponível em: https://www.blog.google/products/assistant/more-information-about-our-
processes-safeguard-speech-data/. Acesso em 29 abr. 2021. 
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detecta que o indivíduo está interagindo com a IA. E acrescentou que o usuário pode 

desativar o armazenamento das conversas334.   

Alguns casos são notórios pela violação da privacidade, em um deles, a 

empresa Google foi condenada a pagar uma indenização para a atriz Daniela 

Cicarelli pela publicação de um vídeo intimo no Youtube em 2006. A atriz e o parceiro 

solicitaram cerca de 94 milhões de reais e o juiz fixou em 500 mil reais. O vídeo foi 

feito por paparazzo e a empresa só retirou depois da decisão judicial, essa demora 

propiciou a replicagem por outras pessoas, gerando mais constrangimento às 

vítimas335. A Lei do Marco Civil, aprovada em 2014 modifica o entendimento, caso 

tivesse acontecido posteriormente a vigência dessa lei, a autora teria que relacionar 

todas as URL das postagens o Marco Civil brasileiro considera que só se pode 

responsabilizar as plataformas com ordem judicial que diga que aquele conteúdo é 

realmente ilícito. E este conteúdo deve ser indicado especificamente336.  

Outro caso notório foi a da italiana Tiziana Cantone, moradora em uma 

pequena cidade, em 2015 ela gravou cenas intimas quando mantinha relações 

sexuais e enviou para o namorado e mais três amigos no aplicativo de mensagem. 

Os vídeos foram compartilhados e publicados em sites de conteúdo adulto, sem o 

seu consentimento. Os vídeos viralizaram e viraram memes337.  Fotos dela foram 

publicadas em páginas de humor na Internet e estamparam camisetas338. A jovem 

tentou retirar da Internet, não conseguiu, recorreu à justiça que exigiu que ela 

pagasse as custas do processo no valor de 20 mil Euros. Desesperada, ela se 

suicidou em 13 de setembro de 2016, após um ano tentando retirar os vídeos. Com 

o suicídio, os vídeos chamaram a atenção e foram vistos no mundo inteiro e 

reproduzidos, compartilhados. Atualmente estão desindexados, ao buscar pelo 

nome dela não são encontrados nos mecanismos de busca, mas eles continuam 

 
334 Ibid. 
335 G1. Por que o caso Cicarelli x Google pode ser o último do tipo no Brasil. GLOBO.COM. 15 out. 
2015. Disponível em: http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2015/10/por-que-o-caso-cicarelli-x-
google-pode-ser-o-ultimo-do-tipo-no-brasil.html. Acesso em: 2 maio 2021. 
336 Ibid. 
337 Meme é um termo grego que significa imitação. O termo é bastante conhecido e utilizado no 
“mundo da internet”, referindo-se ao fenômeno de “viralização” de uma informação, ou seja, qualquer 
vídeo, imagem, frase, ideia, música e etc., que se espalhe entre vários usuários rapidamente, 
alcançando muita popularidade. 
338 REYNOLDS, James. Tiziana Cantone: a italiana que teve a vida destruída por vídeos virais de 
sexo. BBC NEWS. 20 set. 2017. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/internacional-
38954744. Acesso em: 4 maio 2021. 
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circulando pela Internet339. Recentemente o caso do suicídio de Tiziana Cantone 

voltou aos noticiários, a pashmina que ela utilizou para se matar foi analisada e 

continha material genético (sêmen) de dois homens, a investigação foi reaberta, 

novos dados demonstraram que houve fraude processual, todos os dados contidos 

no iPhone e iPad de Tiziana foram apagados enquanto estavam na custódia da 

polícia340. 

A tecnologia do reconhecimento facial começou a ser desenvolvida nos 

anos sessenta. Woody Bledsoe foi o pioneiro nessa tecnologia atraiu financiamento 

do governo dos Estados Unidos e da CIA para desenvolvimento dos seus projetos. 

A tecnologia do reconhecimento facial é utilizada por empresas, como a Apple que 

utiliza para desbloqueio de seus aparelhos, redes sociais para a marcação de 

pessoas, nos aplicativos de fotos para reconhecimento, em organizações policiais 

como a polícia de Londres a utiliza há muito tempo, mas a cidade de San Francisco 

nos Estados Unidos votou pela sua proibição341. Um dos motivos que gera polêmica 

é que há grande probabilidade de identificações falsas. Em 2020, o Amazon 

Rekognition, o software de reconhecimento facial foi utilizado em testes que concluiu 

que o software comparou falsamente 27 atletas profissionais com fotos em um banco 

de dados de órgãos policiais, indicando-os como criminosos. A Amazon suspendeu 

as vendas do seu produto por um ano para organizações policiais, inclusive 

observando os protestos do Black Lives Matter e uma preocupação renovada sobre 

o uso de reconhecimento facial por órgãos de segurança pública e governamentais 

nos Estados Unidos. Há evidências que mostram que a tecnologia é tendenciosa 

contra aqueles com pele mais escura342.  

A American Civil Liberties Union (ACLU) também fez um teste da tecnologia 

da Amazon em julho de 2018 em fotos de membros do Congresso. O Rekognition 

identificou erroneamente 28 membros do Congresso como pessoas que haviam sido 

 
339 Ibid. 
340 IL MESSAGGERO. Tiziana Cantone, sulla pashmina il Dna di due uomini. Violato l'account 
Facebook della mamma. IL MESSAGGERO. 18 jan. 2021. Disponível em: 
https://www.ilmessaggero.it/italia/tiziana_cantone_com_e_morta_fidanzato_suicidio_pashmina_dna_
uomini_hackerato_account_facebook_mamma_news_oggi-5708439.html. Acesso em: 4 maio 2021. 
341 LEON, Harmon. How LSD, Nuclear Weapons Led to the Development of Facial Recognition. 
OBSERVER MUST-READS. 26 jan. 2020. Disponível em: https://observer.com/2020/01/facial-
recognition-development-history-woody-bledsoe-cia/. Acesso em: 20 abr. 2021. 
342 INSIDER. The ACLU says Amazon's 1-year suspension on selling facial recognition to law 
enforcement falls short and it wants a longer ban. BUSINNESS INSIDER. 11 jul. 2020. Disponível em: 
https://www.businessinsider.com/aclu-calles-amazon-blanket-ban-rekognition-sales-2020-6. Acesso 
em: 5 maio 2021. 
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presas. E todos congressistas eram afrodescendentes343. A diretora de tecnologia e 

liberdades civis da ACLU afirmou em comunicado à imprensa sobre a suspensão 

das vendas por um ano: "A ameaça desta tecnologia de vigilância aos nossos direitos 

civis e liberdades civis não desaparecerá em um ano"344. 

Vale salientar que apenas uma empresa, a Clearview.ai345, mantem um 

sistema com três bilhões de fotos publicadas em redes sociais. A empresa de IA tem 

como clientes órgãos governamentais, como FBI, Interpol, empresas financeiras, 

varejistas e tantas outras que utilizam seus serviços eventualmente. Acredita-se que 

mais de 2000 órgãos governamentais nos EUA utilizam os serviços da empresa. A 

proposta da empresa é o oferecimento da tecnologia para ajudar a investigação de 

crimes346. As pessoas, que prezam a sua privacidade e intimidade na vida real estão 

entregando a suas informações sem saberem como e para que elas serão utilizadas. 

A Clearview.ai desenvolveu um aplicativo no qual o reconhecimento facial é 

potencializado. Com uma foto da pessoa, o aplicativo rastreia toda a Internet e 

mostra todas as oportunidades e situações que a pessoa apareceu na Internet, com 

os referidos links347. As informações são disponibilizadas voluntariamente nas redes 

sociais pelas pessoas, todavia a utilização dessas informações por empresas para a 

obtenção de lucro deveria ser informada aos fornecedores dessas informações 

previamente. A utilização das informações sem o consentimento e a constante 

vigilância nas redes sociais pode ser entendida como ameaça à liberdade pessoal 

dos indivíduos para o Direitos Internacional dos Direitos Humanos.  

Por outro lado, o reconhecimento fácil pode ajudar a localização de crianças 

brasileiras desaparecidas, uma proposta de iniciativa popular, a Lei Rhuan Maycon, 

proposta pela organização “Mudamos”348 pretende a implantação de câmeras de 

reconhecimento facial de crianças e adolescentes no Brasil349. As câmeras seriam 

obrigatórias nos atendimentos realizados pelos Centro de Referência Social (CRAS), 

Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), Conselhos 

 
343 Ibid. 
344 Ibid. 
345 CLEARVIEW.AI. We are Clearview.ai. Disponível em: https://clearview.ai/. Acesso em: 25 jul. 2021 
346 Ibid. 
347 HILL, Kashimir. The Secretive Company That Might End Privacy as We Know It. THE NEW YORK 
TIMES. 18 jan. 2020. Disponível em: https://www.nytimes.com/2020/01/18/technology/clearview-
privacy-facial-recognition.html. Acesso em 26 jul. 2021. 
348 MUDAMOS. Disponível em: https://www.mudamos.org/. Acesso em: 6 maio 2021. 
349 MUDAMOS. Projeto de iniciativa popular Lei Rhuan Maycon. MUDAMOS. s/d. Disponível em: 
https://petition-pdf.s3-sa-east-1.amazonaws.com/lei-rhuan-maycon-peticao-90-114.pdf. Acesso em: 6 
maio 2021. 
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Tutelares, Escolas e Postos de Saúde Públicos e Privados, no ato de suas matriculas 

e cadastros, renovando-os anualmente e interligando as imagens com o Cadastro 

Nacional de Pessoas Desaparecidas, em todo o Território Nacional e da outra 

providencias350. 

Em relação ao rastreamento, a Apple, em uma recente atualização do seu 

sistema, modificou a permissão para aplicativos rastrearem os usuários. No final de 

2020 forçou os aplicativos a colocarem rótulos informando aos usuários quando 

esses estarão sendo rastreados, o passo seguinte foi a necessidade da 

concordância dos usuários em serem rastreados. Essa atitude desagradou ao 

Facebook que acusou a Apple de tomar essa decisão com interesses competitivos 

e não para proteção da privacidade351.  

O Google, após a Apple introduzir os rótulos de privacidade para aplicativos, 

anunciou que seguirá o exemplo. A empresa anunciou os planos de aprimorar a 

segurança detalhando se os aplicativos seguem a sua política relacionada ao público 

infantil, se o aplicativo permite ao usuário a recusa de compartilhar os dados, se 

permite a exclusão de dados quando o usuário desinstala o aplicativo. A empresa 

informa que os novos recursos estarão em funcionamento até o próximo ano352. 

Atualmente, mesmo que o usuário delete um aplicativo, seus dados continuam à 

disposição do desenvolvedor. Por outro lado, a empresa Google, que coleta dados, 

demorou para se adequar ao sistema da Apple, levou meses para fornecer os rótulos 

que a Apple exigiu, informando aos usuários da coleta de dados, o que foi motivo de 

gracejos dos críticos, afinal a empresa sempre faz questão de enaltecer a sua 

rapidez353. 

A difamação, calunia e ataques à reputação são também presentes no 

ambiente digital. Kant, na obra Metafisica dos Costumes ressalta que o escarnio, a 

zombaria, a propensão a expor os outros ao riso, utilizando as eventuais falhas como 

motivo de diversão para os outros constitui uma espécie de malignidade. Difere de 

 
350 Ibid. 
351 TAYLOR, Josh. Facebook v Apple: the looming showdown over data tracking and privacy. THE 
GUARDIAN. 13 fev. 2021. Disponível em: 
https://www.theguardian.com/technology/2021/feb/14/facebook-v-apple-the-looming-showdown-
over-data-tracking-and-privacy. Acesso em: 7 maio 2021. 
352 PEREZ, Sarah. Following Apple’s launch of privacy labels, Google to add a ‘safety’ section in 
Google Play. TECHCRUNCH. 6 maio 2021. Disponível em: 
https://techcrunch.com/2021/05/06/following-apples-launch-of-privacy-labels-google-to-add-a-safety-
section-in-google-play/. Acesso em: 7 maio 2021. 
353 Ibid. 
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um mero gracejo entre amigos. É expor ao ridículo que encerra em si uma satisfação 

diabólica, demonstrando uma violação à dignidade do ser humano354. 

As leis de difamação provêm do Império Romano, a libellis famosis podia ser 

punida com a morte. A difamação é um ato ilícito, civil e continua a ser praticada com 

insistência, pode ser entendida como ataques à honra ou reputação de uma 

pessoa355.  

Em um manual, o Article XIX esclarece que a maioria dos países tem leis de 

difamação, mas os termos para descreve-la são diferentes, o que podem incluir 

calunia, insulto, menosprezo, e as leis variam de país para país356. O manual ressalta 

que uma boa lei de difamação deve verificar se a declaração contém os quatro 

elementos abaixo,  

a) ser falsa (ver a sessão sobre a defesa da verdade); 

b) ser de uma natureza baseada em fatos (ver a sessão sobre a 

defesa da opinião); 

c) causar danos; 

d) estes danos deverão ser à reputação da pessoa correspondente, 

o qual em seu turno quer dizer que a declaração em questão deverá 

ter sido lida, ouvida ou vista por outros357. 

Conforme o manual, as leis de difamação devem servir a propósito legitimo, 

proteger reputações, porém essas leis tem sido utilizadas para restringir, 

desnecessária e injustificavelmente a liberdade de expressão358. 

O conceito de reputação não é claro e permite vários entendimentos e pode 

ser utilizado para limitar direitos humanos. Pode-se vincular o termo reputação com 

o conceito de dignidade humana359. Em alguns países as leis de difamação são 

 
354 KANT, Immanuel. Metafisica dos Costumes. 2ª ed. São Paulo: Edipro, 2008 P. 310. 
355 INTERNATIONAL PRESS INSTITUTE. Freedom of Expression, Media Law and Defamation. 
INTERNATIONAL PRESS INSTITUTE. 23 jun. 2015. Disponível em: 
https://issuu.com/internationalpressinstitute/docs/foe-medialaw-defamation_eng/3. Acesso em: 15 
abr. 2021. 
356 ARTICLE XIX. Difamação e Liberdade de Expressão uma versão sumarizada do ABC da 
Difamação. ARTICLE XIX. 2006. Disponível em: https://artigo19.org/wp-
content/blogs.dir/24/files/2012/10/abcd-1-1.pdf. Acesso em: 27 abr. 2021. 
357 Ibid. 
358 Ibid. 
359 INTERNATIONAL PRESS INSTITUTE. Freedom of Expression, Media Law and Defamation. 
INTERNATIONAL PRESS INSTITUTE. 23 jun. 2015. Disponível em: 
https://issuu.com/internationalpressinstitute/docs/foe-medialaw-defamation_eng/3. Acesso em: 15 
abr. 2021. P. 23 
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utilizadas para proteger a ordem pública e não a reputação de indivíduos, o que cria 

confusão e foge da finalidade especifica360.  

Outro ponto a ser observado é que pode existir uma graduação de reputação, 

a reputação de um perfil público, uma celebridade não teria o mesmo peso de uma 

pessoa desconhecida361. Para a jurisprudência do TEDH há boas razões pelas quais 

os funcionários públicos, políticos, devem desfrutar de menor proteção contra críticas 

do que outros cidadãos362.  Os limites da crítica aceitável são mais amplos ao político 

do que a um particular, o político se coloca deliberadamente nessa posição e deve, 

consequentemente exibir maior grau de tolerância363. 

No Brasil, a Lei de Segurança Nacional364, herança da época da Ditadura 

Militar, está sendo utilizada para constranger pessoas que critiquem o Presidente da 

República. O Presidente da República tem sido chamado de genocida reiteradas 

vezes por sua atuação na pandemia do covid-19 e tem se utilizado dessa lei para 

processar os opositores365.  

Segundo estudo publicado na Science em 14 de abril de 2020 a conduta do 

presidente do Brasil, tem um peso no caos gerado pela pandemia, a resposta do 

governo federal à pandemia não teve uma estratégia nacional coordenada, 

promoveu medicamentos comprovadamente ineficazes, estimulou aglomerações, 

confrontando as recomendações cientificas a respeito, mobilizou a população contra 

as vacinas, menosprezou a doença, com esse comportamento foi desencadeado 

uma polarização política da pandemia que favoreceu a disseminação do vírus366. 

Esse comportamento do presidente tem sido rotulado como genocida, inclusive pelo 

influenciador digital Felipe Neto. 

 
360 ARTICLE XIX. Difamação e Liberdade de Expressão uma versão sumarizada do ABC da 
Difamação. ARTICLE XIX. 2006. Disponível em: https://artigo19.org/wp-
content/blogs.dir/24/files/2012/10/abcd-1-1.pdf. Acesso em: 27 abr. 2021 
361 INTERNATIONAL PRESS INSTITUTE. Freedom of Expression, Media Law and Defamation. 
INTERNATIONAL PRESS INSTITUTE. 23 jun. 2015. Disponível em: 
https://issuu.com/internationalpressinstitute/docs/foe-medialaw-defamation_eng/3. Acesso em: 15 
abr. 2021.p. 23. 
362 Ibid. p. 28. 
363 Ibid. p. 28-29. 
364 BRASIL.  Lei de Segurança Nacional. Lei 7170/83. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7170.htm. Acesso em 20 ago. 2021. 
365 DW. Lei de Segurança Nacional vira meio para constranger opositores do governo. DW. 19 mar. 
2021. Disponível em: https://p.dw.com/p/3qtJQ. Acesso em: 16 abr. 2021. 
366 CASTRO, Marcia C. BARBERIA, Lorena; RIBEIRO, Ana Freitas; GURZENDA, Susie; RIBEIRO, 
Karina Braga; BLOSSOM, Jeffrey; RACHE, Beatriz; SINGER, Burton H. Spatiotemporal pattern of 
COVID-19 spread in Brazil. SCIENCE. 14 abr. 2021 eabh1558. Disponível em: 
https://science.sciencemag.org/content/early/2021/04/13/science.abh1558. Acesso em: 16 abr. 2021. 
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Felipe Neto, influenciador digital brasileiro, com mais de quarenta milhões de 

seguidores nas redes sociais, foi denunciado pelo filho do Presidente por suposta 

prática dos crimes previstos no artigo 138 do Código Penal367 e artigo 26 da Lei de 

Segurança Nacional368. O influenciador digital teceu críticas ao governo federal em 

suas redes e responsabilizou o presidente pela gestão na pandemia do covid-19 o 

que resultou em milhares de mortes e utilizando a palavra ‘genocida’, o que motivou 

a denúncia pelo filho do presidente369. O delegado instaurou inquérito e intimou o 

acusado e esse recorreu à justiça que decidiu que a competência para a investigação 

de suposto delito de natureza política cabe a justiça federal e a denúncia deve partir 

do Ministério Público Federal, de autoridade militar responsável pela segurança 

interna ou pelo Ministro da Justiça e não do cidadão comum370.  

Pedro Vaca, Relator Especial para a Liberdade de Expressão da Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos, em recente entrevista, lembrou que em uma 

democracia, as autoridades precisam ter elevada tolerância às críticas. Ele esclarece 

que a situação no Brasil pode ser resumida da seguinte forma: “à medida que 

aumenta o número de vozes questionando o funcionamento do Estado, as 

autoridades se tornam menos tolerantes às críticas. Isto faz com que o debate 

democrático se deteriore porque a pressão muda de direção e passe de virtuosa a 

arriscada”371. 

Além do influenciador digital, Felipe Neto, pelo menos 250 pessoas já foram 

indiciadas sob supostas violações com base na referida lei. Inclusive a líder da 

Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) Sonia Guajajara após criticar o 

 
367 Artigo 138 Código Penal Brasileiro - Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como 
crime: Pena - detenção, de seis meses a dois anos, e multa. § 1º - Na mesma pena incorre quem, 
sabendo falsa a imputação, a propala ou divulga. § 2º - É punível a calúnia contra os mortos 
368 Artigo 26 da Lei de Segurança Nacional (LSN), o qual tem a seguinte redação: “Caluniar ou difamar 
o Presidente da República, o do Senado Federal, o da Câmara dos Deputados ou o do Supremo 
Tribunal Federal, imputando-lhes fato definido como crime ou fato ofensivo à reputação.” 
369 MIGALHAS. Suspensa investigação contra Felipe Neto por acusações a Bolsonaro. MIGALHAS. 
18 mar. 2021. Disponível em: https://www.migalhas.com.br/quentes/342037/suspensa-investigacao-
contra-felipe-neto-por-acusacoes-a-bolsonaro. Acesso em: 16 abr. 2021. 
370 Decisão disponível em: 
https://www.migalhas.com.br/arquivos/2021/3/86d7210c71e1fe_felipenetobolsonaro.pdf. Acesso em: 
16 abr. 2021.  
371 CHADE, Jamil. “Há risco de erosão das liberdades civis”, diz relator de Comissão da OEA. UOL. 3 
maio 2021. Disponível em: https://noticias.uol.com.br/colunas/jamil-chade/2021/05/03/ha-risco-de-
erosao-das-liberdades-civis-diz-relator-de-comissao-da-oea.htm. Acesso em: 7 maio 2021. 
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governo federal na websérie “Maracá, Emergência Indígena”372 que denunciou as 

violações contra os povos indígenas durante a pandemia373.  

Outro líder, o cacique Almir Surui, foi intimado para prestar esclarecimentos 

sobre a campanha “Povos da Floresta contra COVID-19”, uma campanha digital para 

a captação de fundos para ajudar o povo a manter o isolamento. A alegação é que 

ele teria difamado o Presidente da República, mas o nome do presidente não é citado 

nenhuma vez no vídeo da campanha. A defesa alega que o verdadeiro motivo é que 

o cacique protocolou em janeiro de 2021 um pedido de investigação do Presidente 

Bolsonaro no Tribunal Penal Internacional (TPI) para apurar a responsabilidade do 

governo no aumento da devastação da Floresta Amazônica e nos ataques aos povos 

indígenas374.  

O que causou maior estranheza é que os pedidos de investigação partiram do 

presidente da Fundação Nacional do Índio (FUNAI), Marcelo Augusto Xavier, a 

agência indigenista oficial do Estado brasileiro, “criada justamente para proteger os 

interesses dos povos indígenas, esteja incomodada com as denúncias que as 

organizações indígenas vêm fazendo”, segundo as palavras da líder Guajajara375. 

Por outro lado, o Ministro da Justiça solicitou a abertura de inquéritos contra 

jornalistas, advogados e intelectuais baseado na Lei de Segurança Nacional. O 

presidente do Instituto de Defesa do Direito de Defesa (IDDD) declarou que está 

preocupado com a utilização dessa lei que está sendo usada para reprimir opositores 

do governo376.  

O influenciador digital Felipe Neto, após o fato ocorrido iniciou uma campanha 

“cala boca já morreu”377, a iniciativa, em conjunto com advogados e escritórios de 

 
372 Documentário disponível em: https://www.youtube.com/channel/UCzr1604R7qLb5Y14DKIjpEA. 
Acesso em: 6 maio 2021. 
373 CONJUR. Psol aciona Procuradoria contra intimação de Guajajara por crítica ao governo. 
CONSULTOR JURIDICO. 4 maio 2021. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2021-mai-04/psol-
aciona-procuradoria-intimacao-guajajara. Acesso em: 5 maio 2021. 
374 NEXO. Como a Polícia Federal mira líderes indígenas por críticas ao governo. NEXO. 3 maio 2021. 
Disponível em: https://www.nexojornal.com.br/expresso/2021/05/03/Como-a-Pol%C3%ADcia-
Federal-mira-l%C3%ADderes-ind%C3%ADgenas-por-cr%C3%ADticas-ao-
governo?utm_source=NexoNL&utm_medium=Email&utm_campaign=anexo. Acesso em: 5 maio 
2021. 
375 Ibid. 
376 DW. Lei de Segurança Nacional vira meio para constranger opositores do governo. 19 mar. 2021. 
DW. Disponível em: https://p.dw.com/p/3qtJQ. Acesso em: 16 abr. 2021. 
377 https://www.calaabocajamorreu.com.br/. “Somos cidadãos brasileiros apaixonados pela liberdade 
de expressão e muito preocupados com o avanço do autoritarismo no Brasil. Ao lado do Felipe Neto, 
somos escritórios de advocacia comprometidos com o Estado de Direito, sem o qual não existe 
Justiça.” 
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advocacia, se disponibiliza a defender todas as pessoas que forem investigadas com 

base na Lei de Segurança Nacional e não tiverem meios próprios para se 

defenderem, em um primeiro momento receberam contato de mais de 200 pessoas 

que já foram intimadas por criticarem o Presidente378. 

Nesse sentido, o Relator Especial da OEA acredita que quando as autoridades 

utilizam o direito penal para processar um indivíduo por uma expressão, perde-se o 

debate público e arremata que por piores que sejam as críticas, o melhor caminho 

para a defesa da administração pública é no próprio debate público, recorrer ao 

direito penal causa o distanciamento do debate e a autocensura nos outros 

indivíduos, que passam a temer por sua liberdade379.  

Com relação a Lei de Segurança Nacional, Senado aprovou no dia 10 de 

agosto de 2021 o Projeto de Lei, PL 2.108/2021, que revoga a Lei de Segurança 

Nacional (LSN) e inclui na legislação crimes contra o Estado Democrático de Direito. 

O projeto, apresentado em 1991, esperou 30 anos até a aprovação pela Câmara dos 

Deputados, em maio de 2021, e depois pelo Senado. O projeto segue para sanção 

do presidente da República. As manifestações para que o texto fosse votado cresceu 

porque a lei passou a ser usada mais recentemente indevidamente como forma de 

intimidar e evitar as críticas ao governo federal380.  

A difamação continua a estar prevista como crime em alguns Estados. O 

TEDH entende que esse direito é previsto no artigo 8 da Convenção Europeia381, o 

que confirma o conteúdo do artigo 19 do PIDCP e artigo 10 da DUDH. Por outro lado, 

o Relator Especial das Nações Unidas para a Promoção e Proteção do Direito à 

 
378 CALIXTO, Larissa. Grupo de Felipe Neto identifica 200 intimações por críticas a Bolsonaro. 
CONGRESSO EM FOCO. 22 mar. 2021.  Disponível em: 
https://congressoemfoco.uol.com.br/governo/grupo-de-felipe-neto-identifica-200-intimacoes-por-
criticas-a-bolsonaro/. Acesso em: 16 abr. 2021. 
379 CHADE, Jamil. “Há risco de erosão das liberdades civis”, diz relator de Comissão da OEA. UOL. 3 
maio 2021. Disponível em: https://noticias.uol.com.br/colunas/jamil-chade/2021/05/03/ha-risco-de-
erosao-das-liberdades-civis-diz-relator-de-comissao-da-oea.htm. Acesso em: 7 maio 2021. 
380 AGÊNCIA SENADO. Revogação da Lei de Segurança Nacional segue para a sanção presidencial. 
SENADO NOTÍCIAS, 10 ago. 2021. Disponível em: 
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/08/10/revogacao-da-lei-de-seguranca-nacional-
segue-para-a-sancao-presidencial. Acesso em: 29 ago. 2021.  
381 ARTIGO 8° Direito ao respeito pela vida privada e familiar 
1. Qualquer pessoa tem direito ao respeito da sua vida privada e familiar, do seu domicílio e da sua 
correspondência. 
2. Não pode haver ingerência da autoridade pública no exercício deste direito senão quando esta 
ingerência estiver prevista na lei e constituir uma providência que, numa sociedade democrática, seja 
necessária para a segurança nacional, para a segurança pública, para o bem-estar económico do 
país, a defesa da ordem e a prevenção das infracções penais, a protecção da saúde ou da moral, ou 
a protecção dos direitos e das liberdades de terceiros. 
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Liberdade de Opinião e Expressão argumenta que as leis de difamação criminal 

representam uma situação potencialmente grave e ameaça à liberdade de 

expressão. O Comitê de Direitos Humanos recomendou que os Estados Partes 

devem considerar a descriminalização de difamação e em qualquer caso só deve ser 

aplicado penalidade apropriada em casos mais graves382. 

O Relator Especial observa que as condenações criminais de difamação 

devem observar alguns critérios como forma de proteção a serem aplicadas:  

a) Se a difamação faz parte do direito penal, o padrão penal de prova 

- além de uma dúvida razoável - deve ser totalmente satisfeito. 

b) As condenações por difamação criminal só devem ser garantidas 

quando as declarações alegadamente difamatórias são falsas - e 

quando o elemento mental do crime está satisfeito. Isto é: quando 

eles são feitos com o conhecimento de que as declarações eram 

falsas ou com descuido imprudente quanto ao fato de serem 

verdadeiras ou falsas. 

c) As penalidades não devem incluir prisão - nem devem implicam 

outras suspensões do direito à liberdade de expressão ou o direito 

de exercer o jornalismo. 

e) Não deve recorrer ao direito penal quando uma alternativa de 

direito civil é prontamente disponível383. 

A liberdade de expressão tem sido restringida por vários governos sob o 

argumento da difamação, da violação da privacidade. A linha que separa a liberdade 

de expressão dos ataques à honra e reputação de uma pessoa é tênue e de difícil 

entendimento. Não há como blindar uma pessoa, um político, um governo, impedindo 

qualquer opinião que desagrade, os direitos da personalidade não são absolutos, 

pois isso equivaleria à supressão das liberdades de informação e de expressão.  

Por outro lado, não se pode, sob o manto da liberdade de expressão e 

informação, violar a privacidade indiscriminadamente, utilizando dados, informações 

para fins comerciais sem o conhecimento e consentimento pessoal, ou, ainda, 

colocando em risco a integridade e a dignidade do indivíduo. Acaso haja dúvidas nas 

limitações e prováveis violações, o DIDH pode socorrer e estabelecer os parâmetros 

adequados a cada situação.  

 

 

 

 
382INTERNATIONAL PRESS INSTITUTE. Op. cit. 2015. p. 20-21  
383 INTERNATIONAL PRESS INSTITUTE. Freedom of Expression, Media Law and Defamation. 23 
jun. 2015. Disponível em: https://issuu.com/internationalpressinstitute/docs/foe-medialaw-
defamation_eng/3. Acesso em: 15 abr. 2021. p. 21. 
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2.4. Direito ao esquecimento 

 

O termo “direito de ser esquecido” ou “right to be forgotten” (RTBF) foi 

normatizado em 2014 na União Europeia e tem origem no caso Google Spain SL, 

Google Inc v Agencia Española de Protección de Dados, Mario Costeja González384. 

Foi codificado e passou a ser previsto no artigo 17385 do Regulamento Geral de 

Proteção de Dados (GDPR) que rege como os dados devem ser coletados, 

processados e apagados na União Europeia386.  

 
384 GLOBAL FREEDOM EXPRESSION. Google Spain SL v. Agencia Española de Protección de 
Datos. COLUMBIA UNIVERSITY. Disponível em: 
https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/cases/google-spain-sl-v-agencia-espanola-de-
proteccion-de-datos-aepd/?lang=es. Acesso em: 22 abr. 2021. 
385 Artigo 17. do Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR). Direito ao apagamento dos dados 
(direito a ser esquecido) 
1.   O titular tem o direito de obter do responsável pelo tratamento o apagamento dos seus dados 
pessoais, sem demora injustificada, e este tem a obrigação de apagar os dados pessoais, sem 
demora injustificada, quando se aplique um dos seguintes motivos: 
a)    Os dados pessoais deixaram de ser necessários para a finalidade que motivou a sua recolha ou 
tratamento; 
b)    O titular retira o consentimento em que se baseia o tratamento dos dados nos termos do artigo 
6., n.  1, alínea a), ou do artigo 9., n.  2, alínea a) e se não existir outro fundamento jurídico para o 
referido tratamento; 
c)    O titular opõe-se ao tratamento nos termos do artigo 21., n.  1, e não existem interesses legítimos 
prevalecentes que justifiquem o tratamento, ou o titular opõe-se ao tratamento nos termos do artigo 
21., n.  2; 
d)    Os dados pessoais foram tratados ilicitamente; 
e)    Os dados pessoais têm de ser apagados para o cumprimento de uma obrigação jurídica 
decorrente do direito da União ou de um Estado-Membro a que o responsável pelo tratamento esteja 
sujeito; 
f)    Os dados pessoais foram recolhidos no contexto da oferta de serviços da sociedade da informação 
referida no artigo 8., n.  1. 
2.   Quando o responsável pelo tratamento tiver tornado públicos os dados pessoais e for obrigado a 
apagá-los nos termos do n. o 1, toma as medidas que forem razoáveis, incluindo de caráter técnico, 
tendo em consideração a tecnologia disponível e os custos da sua aplicação, para informar os 
responsáveis pelo tratamento efetivo dos dados pessoais de que o titular dos dados lhes solicitou o 
apagamento das ligações para esses dados pessoais, bem como das cópias ou reproduções dos 
mesmos. 
3.   Os n. os 1 e 2 não se aplicam na medida em que o tratamento se revele necessário: 
a)    Ao exercício da liberdade de expressão e de informação; 
b)    Ao cumprimento de uma obrigação legal que exija o tratamento prevista pelo direito da União ou 
de um Estado-Membro a que o responsável esteja sujeito, ao exercício de funções de interesse 
público ou ao exercício da autoridade pública de que esteja investido o responsável pelo tratamento; 
c)    Por motivos de interesse público no domínio da saúde pública, nos termos do artigo 9., n.  2, 
alíneas h) e i), bem como do artigo 9., n.  3; 
d)    Para fins de arquivo de interesse público, para fins de investigação científica ou histórica ou para 
fins estatísticos, nos termos do artigo 89., n.  1, na medida em que o direito referido no n.  1 seja 
suscetível de tornar impossível ou prejudicar gravemente a obtenção dos objetivos desse tratamento; 
ou 
e)    Para efeitos de declaração, exercício ou defesa de um direito num processo judicial. 
386 GDPR.EU. Everything you need to know about the “Right to be forgotten”. GDPR.EU. Disponível 
em: https://gdpr.eu/right-to-be-forgotten/. Acesso em 20 abr. 2021. 
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O caso citado, apelidado como o “caso que nunca será esquecido”, teve 

repercussão na mídia global, a decisão causou polêmica. Ocorreu que, ao efetuar a 

busca em seu nome, o senhor Costeja encontrou uma notícia no jornal La 

Vanguardia, o qual recentemente digitalizara o acervo, sobre uma penhora de um 

imóvel de sua propriedade por uma dívida em 1998, já quitada. Entrou em contato 

com o jornal e pediu a retirada da informação, o jornal recusou a retirada por se tratar 

de notícia formal da Seguridade Social387.  

Diante da recusa, Costeja apresentou uma reclamação na Agencia Española 

de Protección de Datos (AEPD) em 6 março de 2010 contra o Jornal La Vanguardia 

e Google Spain e Google Inc. após a recusa da empresa Google na remoção das 

informações no mecanismo de busca. A AEPD decidiu que o jornal não era obrigado 

a retirar e em relação ao Google determinou que deveria desindexar o nome do autor 

da notícia mundialmente sob pena de pesada multa388. 

A empresa Google recorreu e o Tribunal Nacional espanhol submeteu ao 

Tribunal de Justiça União Europeia (TJUE). A Google Espanha e a Google, Inc. 

argumentaram que, “com base no princípio da proporcionalidade, a retirada de dados 

pessoais deve ser solicitada ao site que inicialmente publicou. Ambos, por sua vez, 

estabeleceram que é o site da Internet que está mais bem posicionado para examinar 

a legalidade das informações que publica”389. Após longo processo, o TJUE 

determinou que o motor de pesquisa é obrigado a eliminar da lista de resultados 

obtidos a uma pesquisa efetuada ao nome de uma pessoa os links para páginas 

web, publicadas por terceiros e que contenham informações relacionadas com essa 

pessoa390. O TJUE destacou que o direito a tal solicitação pode deixar de existir 

quando o acesso aos dados pessoais for justificado "pelo interesse preponderante 

desse público em ter, em decorrência dessa inclusão, acesso às informações em 

 
387 THE GUARDIAN - Costeja González and a memorable fight for the 'right to be forgotten' publicado 
por THE GUARDIAN em 14 mai. 2014. Disponível em: 
https://www.theguardian.com/world/blog/2014/may/14/mario-costeja-gonzalez-fight-right-forgotten.  
Acesso em: 22 abr. 2021. 
388 GLOBAL FREEDOM EXPRESSION. Google Spain SL v. Agencia Española de Protección de 
Datos. COLUMBIA UNIVERSITY. Disponível em: 
https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/cases/google-spain-sl-v-agencia-espanola-de-
proteccion-de-datos-aepd/?lang=es. Acesso em: 22 abr. 2021. 
389 Ibid. 
390 Ibid. 
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questão”391. A decisão foi publicada em 13 maio 2014392. O Google recorreu da 

decisão e o Tribunal de Justiça da União Europeia, no dia 24 de setembro de 2019, 

prolatou a decisão, reconhecendo que o site de busca não está obrigado a assegurar 

o direito ao esquecimento em escala global, ou seja, a desindexação deveria ser 

restrita ao território da União Europeia393.  

Por outro lado, o senhor Costeja, diante da repercussão mundial do seu caso, 

teve negado o pedido de suprimir as referências para os comentários sobre o caso 

pela AEPD, esses foram considerados de interesse público, justamente pela decisão 

do TJUE e lembraram que o próprio reclamante tornou público os detalhes394. 

Cabe salientar que Costeja pretendia a retirada da notícia vinculada ao seu 

nome e que o mundo o esquecesse, o anuncio tinha 36 palavras, datava de 1998, e 

dizia que sua casa estava sendo retomada para saldar dívidas395. Ao realizar-se a 

pesquisa com o nome dele, em 2021, no buscador Google o resultado é de 

aproximadamente 71.900 respostas em 0,47 segundos, e o mundo inteiro conhece 

a história desse senhor. 

Para Ferraz e Viola, o direito ao esquecimento surge como um instrumento de 

proteção aos direitos da personalidade, mesmo que os fatos já sejam conhecidos 

publicamente, se divulgados reiteradamente vezes podem ferir a intimidade das 

pessoas. A divulgação continua de fatos, dados, informações podem eternizar os 

danos e sofrimentos causados, revivendo momentos dolorosos para seus 

protagonistas396. 

 
391 Ibid. 
392 CURIA. Court of Justice of the European Union.  JUDGMENT OF THE COURT (Grand Chamber). 
13 maio 2014. Disponível em:  
https://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=EN&text=&pageIndex=0&part=1
&mode=DOC&docid=152065&occ=first&dir=&cid=667631. Acesso em: 22 abr. 2021. 
393 CURIA - Court of Justice of the European Union.  Press Release N. 112/19.  CURIA. 24 set. 2019.  
Disponível em: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-09/cp190112en.pdf. 
Acesso em: 22 abr. 2021 
394 PEGUERA, Miguel. No more right-to-be-forgotten for mr. Costeja, says Spanish data protection 
autority. STRANFORD CENTER FOR INTERNET AND SOCIETY. 3 out. 2015 Disponível em: 
http://cyberlaw.stanford.edu/blog/2015/10/no-more-right-be-forgotten-mr-costeja-says-spanish-data-
protection-authority acesso em 24 jun. 2020 
395 THE GUARDIAN - Costeja González and a memorable fight for the 'right to be forgotten'. THE 
GUARDIAN. 14 mai. 2014. Disponível em: 
https://www.theguardian.com/world/blog/2014/may/14/mario-costeja-gonzalez-fight-right-forgotten.  
Acesso em: 22 abr. 2021. 
396 FERRAZ, José Eduardo Junqueira; VIOLA, Mario. O direito ao esquecimento. INTERNET E 
SOCIEDADE. Disponível em: https://itsrio.org/pt/publicacoes/o-direito-ao-esquecimento/. Acesso em: 
22 abr. 2021. 
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Por outro lado, o diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade (ITS)397 Carlos 

Affonso, na audiência pública sobre direito ao esquecimento no STF elencou dez 

dilemas sobre o direito ao esquecimento398. São eles:  

a) Definição. Esquecimento é efeito, o que existe é apagamento, 

remoção ou desindexação. Nenhuma decisão, judicial ou 

administrativa, gera o efeito do esquecimento. 

b) Arquitetura da rede. A rede foi feita para preservar a informação. 

Lembrança é a regra, o esquecimento é a exceção; 

c) É possível decidir ex ante o que deve ser esquecido? É possível 

saber ex ante se um fato que hoje parecer trivial no futuro não poderá 

atrair interesse coletivo? 

d) Privatização da análise sobre ilicitude. A decisão do caso 

Costeja delega ao setor privado uma missão que deveria ser de 

competência do Poder Judiciário. É a legitimação dos tribunais 

corporativos; 

e) Efetividade da medida. O mundo todo precisa esquecer? Caso 

Google Espanha mostra o dilema da implementação do direito ao 

esquecimento.  

f) Efetividade. Dano seletivo? Ações movidas contra determinadas 

empresas e não outras. A informação continua disponível em outros 

buscadores. Falha em tutelar integralmente a pessoa humana. 

g) Efeito Streisand. Lembra-se mais do que se quer esquecer. O 

paradoxo da permanente lembrança do que se procura forçosamente 

esquecer; 

h) Reescrevendo a história. Risco não desprezível de se permitir a 

revisão da história, de fatos de interesse coletivo, com especial 

aplicação para a vida e carreira de figuras públicas. Histórico da 

América Latina. Comissões da Verdade; 

i) Fragiliza a liberdade de expressão. Recentes julgados do STF e 

pareceres do Conselho de Comunicação Social, do Congresso 

Nacional; 

j) Marco Civil da Internet não dispõe sobre o tema. Trata somente 

da exclusão de dados ao término da relação contratual399. 

E Souza ressalta que o chamado direito ao esquecimento não pode ser 

chamado de direito porque “não é um direito e nem gera o pretendido efeito de 

esquecimento” e elenca três motivos para justificar sua afirmação, primeiro que não 

encontra previsão no ordenamento jurídico brasileiro, em segundo lugar o fato de 

 
397 https://itsrio.org/pt/home/ 
398 SOUZA, Carlos Affonso Pereira de. Dez dilemas sobre o chamado Direito ao Esquecimento 
Manifestação do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro na audiência pública realizada 
pelo Supremo Tribunal Federal. 3 fev. 2021. ITS. Disponível em: https://itsrio.org/pt/publicacoes/dez-
dilemas-sobre-o-chamado-direito-ao-esquecimento/. Acesso em: 22 abr. 2021. 
399 SOUZA, Carlos Affonso Pereira de. Dez dilemas sobre o chamado Direito ao Esquecimento 
Manifestação do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro na audiência pública realizada 
pelo Supremo Tribunal Federal. 3 fev. 2021. ITS. Disponível em: https://itsrio.org/pt/publicacoes/dez-
dilemas-sobre-o-chamado-direito-ao-esquecimento/. Acesso em: 22 abr. 2021. 
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estar sendo utilizado como substituto a outros direitos da personalidade, tais como a 

honra, privacidade e intimidade e o terceiro por que na verdade ele é um apagamento 

de dados, a remoção de conteúdo ou a desindexação de chaves de busca e 

completa: “nenhuma decisão judicial é capaz de automaticamente gerar o efeito de 

esquecimento”400. 

Stefan Kulk e Frederick Borgesius entendem que a decisão do TJUE interfere 

no exercício da liberdade de expressão de três formas; como restrição à transmissão 

de informações pelo mecanismo de busca, segundo porque os usuários da Internet 

possuem o direito à informação, agravado por estabelecer uma hierarquia de direitos 

fundamentais, ao conceder o direito à privacidade superior aos direito à informação 

e no que tange a desindexação do conteúdo pode estar restringindo a liberdade de 

informação, pois a indexação pelos buscadores de busca pode ser considerado uma 

espécie de expressão401. 

O Ministro Toffoli, em recente decisão brasileira, comentou o caso Google 

Spain SL, Google Inc v Agencia Española de Protección de Datos, Mario Costeja 

González lembrando que há na fundamentação do Acordão diferentes direitos ou 

“figuras jurídicas”, como direito ao esquecimento, direito a ser esquecido, direito à 

desindexação, direito a apagar dados, direito a ser deixado em paz. E ressalta que 

o TJUE se valeu da desindexação como meio para garantir ao interessado o direito 

pretendido “que a informação que englobava seus dados pessoais deixasse de estar 

à disposição do grande público”, “não se confundindo, portanto, – e ao contrário do 

que muito se propala – desindexação com direito ao esquecimento”402. E o Ministro 

completa: 

... o tema desindexação é significativamente mais amplo do que o 

“direito ao esquecimento”. Há inúmeros fundamentos e interesses 

que podem fomentar um pedido de desindexação de conteúdos da 

rede, muitos dos quais absolutamente dissociados de um suposto de 

“direito ao esquecimento”403. 

 
400 Ibid.  
401 KULK, Stefan; BORGESIUS, Frederick. Freedom of Expression, and the Right to Be Forgotten in 
Europe. CAMBRIDGE UNIVERSITY. 2018.  p. 315-348. Disponível em: 
https://www.researchgate.net/publication/320456033_Privacy_freedom_of_expression_and_the_righ
t_to_be_forgotten_in_Europe. Acesso em: 4 maio 2021. 
402 TOFFOLI, Dias. Recurso Extraordinário 1.010.606 Rio de Janeiro. STF. 4 fev. 2021. Disponível 
em: http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/RE1010606VOTOMDT.pdf. Acesso em: 
22 abr. 2021. P. 19 
403 Ibid. p. 20 
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O Ministro reforça que, no entendimento dele, não existe no ordenamento 

brasileiro, nem expressa e nem implicitamente, um direito genérico com essa 

conformação404. 

A Lei Geral de Proteção de Dados Brasileira, a Lei 13.709/2018 não prevê 

tacitamente o direito ao esquecimento, podemos encontrar a palavra “eliminação”, 

que tem o significado expresso no artigo 5º, XIV 

Artigo 5º, XIV eliminação: exclusão de dado ou de conjunto de dados 

armazenados em banco de dados, independentemente do 

procedimento empregado; 

Ocorre que o entendimento de eliminar dados não pode ser extensivo a prever 

a retirada de conteúdo na Internet. A ministra Carmem Lucia afirmou, no seu voto do 

RE 1010606405, caso de repercussão geral que trata do direito ao esquecimento,   

que não há como extrair do sistema jurídico brasileiro, de forma genérica e plena o 

esquecimento como direito fundamental limitador da liberdade de expressão e 

completou: “Quem vai saber da escravidão, da violência contra a mulher, contra 

índios, contra gays, senão pelo relato e pela exibição de exemplos específicos para 

comprovar a existência da agressão, da tortura e do feminicídio?”406. 

No Brasil, segundo entendimento da Ministra Nancy Andrighi, a desindexação 

de conteúdos postados na Internet com a “determinação da instalação de filtros nos 

mecanismos de busca configura uma espécie de censura privada prévia, 

categoricamente vedada pela Constituição Federal Brasileira”407. No que corroborou 

Souza, ao afirmar que: “a imposição da colocação de filtros técnicos nos mecanismos 

 
404 Ibid. p. 34. 
405 A tese de repercussão geral firmada no julgamento foi a seguinte: 
“É incompatível com a Constituição Federal a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido 
como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos 
e licitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social – analógicos ou digitais. 
Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser 
analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais, especialmente os relativos à proteção 
da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral, e as expressas e específicas 
previsões legais nos âmbitos penal e cível”. 
406 ROCHA, Carmem Lúcia Antunes. STF conclui que direito ao esquecimento é incompatível com a 
Constituição Federal. STF. 11 fev. 2021. Disponível em: 
https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=460414&ori=1. Acesso em: 21 
abr. 2021. 
407 ANDRIGHI, Nancy. REsp 1660168 RJ. JUSBRASIL. 8 maio 2018 Disponível em: 
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/595923405/recurso-especial-resp-1660168-rj-2014-
0291777-1/inteiro-teor-595923409. Acesso em: 20 abr. 2021. 
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de busca representa, do ponto de vista técnico, uma intervenção mais intensa do 

que a mera desindexação de determinados links...”408. 

O Enunciado 531 da VI Jornada de Direito Civil entende que a tutela da 

dignidade humana incluía o direito ao esquecimento, no entanto 

não atribui a ninguém o direito de apagar fatos ou reescrever a 

própria história, mas apenas assegura a possibilidade de discutir o 

uso que é dado aos fatos pretéritos, mais especificamente o modo e 

a finalidade com que são lembrados409. 

Na audiência pública do caso de repercussão geral o qual trata do direito ao 

esquecimento RE 1.010.606, Marcel Leonardi, pontuou:  

O primeiro ponto a destacar, é importante lembrar, é que esse 

suposto direito ao esquecimento não é reconhecido em nenhum 

tratado ou convenção internacional de direitos humanos nem em 

nenhuma constituição nacional. O artigo 19 da Declaração Universal 

dos Direitos Humanos, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e 

Políticos e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, 

também conhecida como Pacto de San José da Costa Rica, 

destacam que a liberdade de pensamento e de expressão 

compreende a liberdade de novamente buscar, receber e difundir 

informações e ideias de toda natureza, sem consideração de 

fronteiras, verbalmente ou por escrito etc.410. 

Necessário que se explique como são feitas as pesquisas na ferramenta de 

busca do Google, para que se entenda quão complexa é a desindexação de 

conteúdo e provável ineficácia. As pessoas digitam perguntas no Google que nunca 

fariam a seus amigos do Facebook ou fariam em uma pesquisa de opinião com 

clientes. Isso significa que pode ser uma fonte de informações sobre o que as 

pessoas realmente querem saber. São 3 bilhões de pesquisas no Google todos os 

dias e 20% dessas pesquisas nunca foram vistas antes. As sugestões são 

alimentadas pela agregação de todos os dados pesquisados. Os temas pesquisados 

são ordenados por ordem de preferência, com base na popularidade dessas 

pesquisas, que será entregue em tempo real411.  

 
408 SOUZA, Carlos Affonso. Direito ao esquecimento: 5 pontos sobre a decisão do STJ. JOTA. 13 
maio 2018. Disponível em: https://www.jota.info/coberturas-especiais/liberdade-de-expressao/direito-
ao-esquecimento-decisao-do-stj-13052018. Acesso em: 20 abr. 2021. 
409 CJF-Enunciados. VI Jornada de Direito Civil, Enunciado 531. CONSELHO DA JUSTIÇA 
FEDERAL. Disponível em: https://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/142. Acesso em: 22 abr. 
2021. 
410 STF. Audiência Pública sobre o Direito ao Esquecimento. STF. 3 fev. 2021. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/audienciasPublicas/anexo/AUDINCIAPBLICASOBREODIREITOAO
ESQUECIMENTO_Transcries.pdf. Acesso em: 20 abr. 2021. p. 118 
411 GOOGLE. Como funciona a Pesquisa Google. GOOGLE. Disponível em: 
https://www.google.com/intl/pt-BR/search/howsearchworks/. Acesso em: 8 maio 2021. 
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A Web é como uma imensa biblioteca que cresce diariamente com bilhões de 

livros e um sistema central de catalogo. Rastreadores vão de site em site para 

detectar as páginas disponíveis, nas páginas detectam os pontos importantes, 

palavras chaves, datas e registram no índice da Pesquisa do Google, o qual contem 

centenas de bilhões de páginas e mais de cem milhões de gigabytes de tamanho. 

Esse índice funciona como o índice remissivo dos livros com uma entrada para cada 

palavra. Quando uma página é indexada, adiciona-se às entradas de todas palavras 

que ela contém412.  

Para organizar e classificar todas essas páginas, são utilizados os algoritmos 

que analisam vários fatores, inclusive as palavras de consulta, relevância e 

usabilidade das páginas, além do conhecimento das fontes e a natureza da 

consulta413. A desindexação de sites é tarefa fácil, mas desindexar palavras é bem 

mais complexo, porque as mesmas palavras estão indexadas a outros conteúdos414.  

Com a decisão, a União Europeia padronizou que o titular dos dados pode 

fazer a solicitação direta à empresa solicitando a retirada dos dados que lhe digam 

respeito, e a empresa tem um prazo razoável, o qual eles consideram por volta de 

30 dias para uma resposta. No entanto, esse direito não é absoluto, há algumas 

condições para que sejam retirados, as quais estão elencadas no referido artigo415. 

Cada solicitação será analisada individualmente e a empresa pode negar o 

apagamento416.  

Após a sentença do Tribunal de Justiça da União Europeia que obriga o 

Google a remover os dados de pesquisa no nome da pessoa, é necessário que se 

forneça as URLs417 para que sejam removidas, no território da União Europeia que 

abrange os 27 países membros418. De 2014 a abril de 2021 já foram feitas 1.052.785 

 
412 GOOGLE. Como a Pesquisa organiza informações. GOOGLE. Disponível em: 
https://www.google.com/search/howsearchworks/crawling-indexing/. Acesso em: 22 abr. 2021. 
413 GOOGLE. Como funcionam os algoritmos da Pesquisa. GOOGLE. Disponível em: 
https://www.google.com/search/howsearchworks/algorithms/. Acesso em: 22 abr. 2021. 
414 Ibid. 
415 GDPR.EU. Everything you need to know about the “Right to be forgotten”. GDPR.EU. Disponível 
em: https://gdpr.eu/right-to-be-forgotten/. Acesso em 20 abr. 2021.  
416 Ibid. 
417 URL é, basicamente, o endereço virtual de uma página ou website. A sigla tem origem na língua 
inglesa e significa "Uniform Resource Locator" (Localizador Uniforme de Recursos, em tradução livre). 
Disponível em: https://www.techtudo.com.br/noticias/2020/02/o-que-e-url-entenda-o-endereco-de-
sites-mobile-e-portais-da-internet.ghtml. Acesso em: 3 maio 2021. 
418 GOOGLE. Solicitações de remoção de conteúdo com a lei de privacidade da EU. GOOGLE. 
Disponível em: https://transparencyreport.google.com/eu-privacy/overview?hl=pt_BR. Acesso em: 22 
abr. 2021 
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solicitações com 4.109.327 URLs e foram removidas 1.667.574 URLs, ou seja, 

47,1% das solicitações419. 

Em suma, o indivíduo tem preservado o seu direito a sua privacidade, a sua 

intimidade, pode pleitear a proteção à sua esfera privada, intentado a exclusão de 

informações referentes a sua pessoa, no entanto, muitas vezes, o interesse privado 

se contrapõe ao interesse público e entra em rota de colisão com o direito liberdade 

de expressão e a liberdade de informação que estabelece o dever de informar e o 

direito de todos a serem informados.  

 

2.5. Tratamento de Dados 

 

A informação, o conjunto de  dados é a mercadorias mais comercializada 

atualmente420, com maior procura e valor. Com a crescente utilização de dispositivos 

eletrônicos, Internet, Internet das coisas (IoT)421 o indivíduo está constantemente 

enviando informações pessoais, ou tendo as suas informações coletadas pelos 

dispositivos. Esses dados estão sujeitos às regras de mercado, os quais são 

armazenados, processados e comercializados422. Bilhões de dispositivos IoT já 

estão conectados, informa a Cisco, que comercializa essa tecnologia. E afirma que 

até 2025 deverá chegar no mercado mais 75 bilhões.  A IoT está presente em 

semáforos, sistemas de segurança doméstica, brinquedos, alto-falantes423. 

A natureza das redes sociais é a exposição da privacidade e o 

compartilhamento de informações pessoais, as pessoas são produtoras e 

consumidoras dessas informações e essas são tratadas e comercializadas com 

anunciantes424. 

 
419 Ibid. 
420 BECERRIL, Anahiby. Op. cit. 
421 A “Internet das Coisas” (IoT) é um termo criado em 1999 por Kevin Ashton do MIT e dez anos 
depois escreveu o artigo “A Coisa da Internet das Coisas” para o RFID Journal. O termo se refere a 
uma revolução tecnológica que tem como objetivo conectar os itens usados do dia a dia à rede 
mundial de computadores. Cada vez mais surgem eletrodomésticos, meios de transporte e até 
mesmo tênis, roupas e maçanetas conectadas à Internet e a outros dispositivos, como computadores 
e smartphones. https://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2014/08/internet-das-coisas-entenda-o-
conceito-e-o-que-muda-com-tecnologia.html. Acesso em 17 mar. 2021. 
422 BECERRIL, Anahiby. The value of our personal data in the Big Data and the Internet of all Things 
Era. ADCAIJ: Advances in Distributed Computing and Artificial Intelligence Journal Regular Issue, v. 
7 n. 2. p. 71-80, 2018.  
423 HORWITZ, Lauren. The future of IoT miniguide: The burgeoning IoT market continues. CISCO. 19 
jun. 2019. Disponível em: https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/internet-of-things/future-of-
iot.html?dtid=osscdc000283. Acesso em: 8 maio 2021. 
424 BECERRIL, Anahiby. Op. cit. 
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A coleta, armazenamento e processamento dos dados podem incluir os dados 

referentes a informações sensíveis e políticas derivadas do comportamento online 

dos indivíduos e esses não têm controle efetivo do que está sendo coletado e como 

serão utilizados ou a que empresas serão repassados425. 

Em relação aos dados, um dos desafios é a conservação e proteção das 

informações coletadas, situações extremas podem ocorrer, como a que aconteceu 

em 22 de janeiro de 2021 quando foi noticiado um grande vazamento de dados no 

Brasil426. Segundo as informações, mais de 220 milhões de números do Cadastro 

Pessoa Física (CPF), Registro Geral (RG), título de eleitor, endereço eletrônico (e-

mail), endereço, salário, renda, poder aquisitivo, foto de rosto, classe social, vinculo 

universitário, entre outras informações foram vazadas. É considerado o maior 

vazamento de dados do Brasil, ultrapassando ao número oficial de brasileiros, ou 

seja, o vazamento inclui dados de pessoas falecidas427. Parte dos dados foram 

colocados à venda na Internet pelo valor de US$ 0,075 a US$1 por CPF em 

Bitcoin428.  

Os Estados Unidos tiveram experiencia semelhante, a empresa de crédito 

Equifax429, teve seus arquivos invadidos e cibercriminosos tiveram acesso a 150 

milhões de registros, afetando 54% da população norte-americana430. A empresa 

teve que pagar até US$ 700 milhões para encerramento das ações coletivas e 

investir pelo menos 1 bilhão de dólares para melhorar a proteção de dados431. 

Vale destacar que a coleta, a manipulação, o tratamento dos dados sem a 

devida autorização dos proprietários, podem configurar violação ao direito à 

privacidade e à liberdade de expressão e de informação, bem como ser contrário aos 

preceitos de uma sociedade justa e democrática.  

 
425 O'BRIEN, Claire Methven; JORGENSEN, Rikke Frank; HOGAN, Benn. F. Tech giants: human 
rights risks and frameworks. SSRN. 15 dez. 2020. Disponível em:  
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3768813. Acesso em 10 mar. 2021 
426 IRIS. O Brasil teve o maior vazamento de dados de sua história. E agora? INSTITUTO DE 
REFERENCIA EM INTERNET E SOCIEDADE. 9 fev. 2021. Disponível em: https://irisbh.com.br/o-
brasil-teve-o-maior-vazamento-de-dados-de-sua-historia-e-agora/. Acesso em: 28 abr. 2021. 
427 Ibid. 
428 Ibid. 
429 Empresa global de dados, análises e tecnologia. Acreditamos que o conhecimento impulsiona o 
progresso. Nossos ativos de dados, tecnologia e análises exclusivas transformam conhecimento em 
insights para decisões de poder que movem as pessoas para a frente. 
https://www.equifax.com/personal/  
430 IRIS. O Brasil teve o maior vazamento de dados de sua história. E agora? Op. cit. 
431 Ibid. 
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Outro ponto a ser lembrado é a utilização dos algoritmos não só como 

preocupação na violação da privacidade, como restrição e manipulação da 

informação. O algoritmo é um conjunto de comando que cumpre determinada função, 

utilizando a inteligência artificial (IA), a qual se baseia no aprendizado da máquina, 

sem depender de interferência humana. Nas redes sociais teve seu início em 2010, 

quando o Facebook introduziu o Engerank no seu feed de notícias. O algoritmo 

evoluiu e o aprendizado da máquina coloca em evidência o conteúdo com o qual o 

usuário se identifica, a partir das curtidas, reações, comentários, compartilhamentos, 

visualizações, clique e até pausas do usuário433.  

Os algoritmos decidem automaticamente o que é mais relevante, conforme o 

usuário vai pesquisando, no caso do Google, ele vai se aprimorando nas 

preferências do usuário. O problema é que os modelos de aprendizagem não são 

totalmente neutros, como por exemplo se determinada profissão aparecem mais 

homens, a máquina aprende que esse é o padrão e se define por esse 

aprendizado434.  

Nesse contexto, uma reclamação recorrente com a empresa Google era que 

ao buscar o termo “lésbica” ao invés de ser conduzidos para páginas informativas, o 

usuário era encaminhado para sites pornográficos, assim também era com os termos 

“garotas negras”, “garotas asiáticas”, “garotas latinas”435.  

Por outro lado, o algoritmo está sendo utilizado em prevenção de suicídios, 

batizado de Algoritmo da Vida, ele foi desenvolvido pela Agencia África e Bizsys para 

a Rolling Stones Brasil e vasculha o Twitter em busca de publicações que empregam 

a “gramática da depressão436”. Algoritmo da Vida condensa em um banco de dados 

uma série de informações que também podem ser disponibilizadas para estudos 

sobre saúde mental. uma mensagem privada de um perfil amigável é enviada para 

o usuário, ao final do texto, e lhe é indicado o contato com o Centro de Valorização 

à Vida (CVV) pelo telefone (188) ou pelo site. “As pessoas que sofrem postam muito 

 
433 BAKIR, Vian; MCSTAY, Andrew. Fake News and The Economy of Emotions: Problems, causes, 
solutions. DIGITAL JOURNALISM. Jul. 2017. Disponível em: 
https://www.researchgate.net/publication/318575699_Fake_News_and_The_Economy_of_Emotions
_Problems_causes_solutions. Acesso em 15 mar. 2021. 
434 NEXO. Por que algoritmos de busca levam a resultados machistas. NEXO. 12 ago. 2019. 
Disponível em: https://www.nexojornal.com.br/expresso/2019/08/12/Por-que-algoritmos-de-busca-
levam-a-resultados-machistas. Acesso em: 6 maio 2021. 
435 Ibid. 
436 Gramática da depressão. Criada pela Universidade de Harvard e batizada de ‘gramática da 
depressão’, que separa os tweets que indicam algum grau de vulnerabilidade emocional, 



99 
 

nas redes sociais. Detectamos 34 milhões de tweets ou 1,4 milhão perfis, e 1.400 

pessoas foram colocadas em contato com o CVV. O melhor de tudo: 90% dos 

doentes podem ser curados. A tecnologia faz a gente ser mais humano”, pontuou o 

copresidente e CCO da África, Sergio Gordilho437. 

Cathy O’Neil, matemática com formação em Harvard e no Massachussetts 

Institute of Technology (MIT) analisa como os algoritmos podem ser tendenciosos. 

Ela ressalta que atras de uma aparente imparcialidade, eles podem esconder 

critérios que agravam injustiças. Ela exemplifica que a rede social pode descobrir a 

orientação sexual de uma pessoa sem a necessidade da afirmação pessoal, apenas 

cruzando as informações. Outra situação preocupante é o preenchimento de 

currículos pela Internet e a utilização de filtros com testes de personalidade438.  

A pesquisadora alerta que algoritmos falham duas vezes mais para réus 

negros do que para réus brancos. E os acadêmicos que se dispõem a estudar os 

dados e sua utilização enfrentam obstáculos e não conseguem acesso aos dados 

confidenciais e aqueles que chegam mais perto das empresas em termos técnicos, 

são convidados a trabalhar nelas com excelente remuneração. Ela aponta a 

necessidade de um instituto acadêmico focado em responsabilidade algorítmica que 

forneça um treinamento ético abrangente, que inclua especialistas de diversas áreas 

e com um comitê encarregado de reimaginar os padrões e a ética da experimentação 

humana na era do big data439. 

Em um estudo efetuado pela a Berkman Klein Center for Internet and Society 

de Harvard descobriu um fenômeno perturbador, os algoritmos de recomendações 

do YouTube, cujo objetivo é direcionar o usuário para vídeos semelhantes ao seu 

gosto estavam encaminhando vídeos de crianças para pedófilos440. Os 

pesquisadores observaram que vídeos de crianças em piscinas, seminuas, estavam 

 
437 TAWIL, Marc. Suicídio sem tabu: o que é o Algoritmo da Vida, que já encaminhou 1.400 pessoas 
ao CVV. LINKEDIN. 21 set. 2019. Disponível em: https://www.linkedin.com/pulse/suic%C3%ADdio-
sem-tabu-o-que-%C3%A9-algoritmo-da-vida-j%C3%A1-encaminhou-marc-tawil. Acesso em: 6 maio 
2021. 
438 BBC. Algoritmos das redes sociais promovem preconceito e desigualdade, diz matemática de 
Harvard. BBC. 24 dez. 2017. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/geral-42398331. 
Acesso em: 6 maio 2021. 
439 O’NEIL, Cathy. The Ivory Tower Can’t Keep Ignoring Tech. THE NEW YORK TIMES. 14 nov. 2017. 
Disponível em: https://www.nytimes.com/2017/11/14/opinion/academia-tech-algorithms.html. Acesso 
em: 6 maio 2021. 
440 FIELD, Matt. How YouTube was recommending kids’ videos to pedophiles. BULLETIN OF THE 
ATOMIC SCIENTISTS. 13 jun. 2019. Disponível em: https://thebulletin.org/2019/06/how-youtube-
was-recommending-kids-videos-to-pedophiles/. Acesso em: 7 maio 2021. 
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tendo visualizações muito acima do normal, citam um vídeo de uma menina 

brasileira, em uma piscina que teve 400.000 visualizações441. O experimento 

consistiu de um bot que foi programado para entrar no YouTube e seguir as 

recomendações de vídeo da plataforma, e ao mesmo tempo ir gravando todo o 

caminho dos vídeos que ele foi acessando e criando uma espécie de “mapa” para 

que os pesquisadores conseguissem entender exatamente a lógica existente nessas 

recomendações. Conforme o experimento prosseguia, começaram a aparecer 

vídeos de crianças parcialmente vestidas, brincando na praia, quintais e piscinas, a 

maioria do leste Europeu e da América Latina, como o caso da menina brasileira 

relatado acima442. O YouTube afirmou que implementou mudanças após os 

pesquisadores compartilharem seus estudos em uma reportagem do The New York 

Post em 4 junho de 2019 e usuários se manifestarem443. 

Os algoritmos do YouTube funcionam da mesma forma com as 

desinformações, as teorias da conspiração e discurso do ódio, bem como outros 

extremistas. O algoritmo contribui para o crescimento de “bolha de filtro”444, ou seja, 

um estado de isolamento intelectual que pode resultar de pesquisas efetuadas por 

um usuário na Internet. Os algoritmos vão identificando as preferências com base 

nas pesquisas e informações disponibilizadas e oferecem respostas conforme o 

comportamento do usuário. Como resultado, os usuários somente recebem as 

informações com as quais concordam com seus pontos de vista, reafirmando seus 

conceitos e preconceitos. Com isso formam-se bolhas culturais ou ideológicas445. 

 
441 Ibid.  
442 SILVA, Rafael Rodrigues da. Experimento de Harvard decifra como algoritmo do YouTube está 
ajudando pedófilos. CANALTECH. 4 jun. 2019. Disponível em: https://canaltech.com.br/redes-
sociais/experimento-de-harvard-decifra-como-algoritmo-do-youtube-esta-ajudando-pedofilos-
140889/. Acesso em 7 maio 2021. 
443 Ibid. 
444 Uma bolha de filtro é um termo cunhado pelo ativista da Internet Eli Pariser para se referir a um 
estado de isolamento intelectual que pode resultar de pesquisas personalizadas quando um algoritmo 
de site adivinha seletivamente quais informações um usuário gostaria de ver com base nas 
informações sobre o usuário, como localização, comportamento de cliques anteriores e histórico de 
pesquisa. As escolhas feitas por esses algoritmos não são transparentes. O efeito da bolha pode ter 
implicações negativas para o discurso cívico, de acordo com Pariser, mas pontos de vista 
contrastantes consideram o efeito mínimo e endereçável. Os resultados da eleição presidencial dos 
EUA em 2016 foram associados à influência de plataformas de mídia social, como Twitter e Facebook, 
e, como resultado, questionaram os efeitos da "bolha do filtro" fenômeno na exposição do usuário a 
notícias falsas e câmaras de eco, estimulando um novo interesse pelo termo, com muitos 
preocupados que o fenômeno possa prejudicar a democracia e o bem-estar, tornando piores os 
efeitos da desinformação.  
445 Ibid. 
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Recentemente, o Instagram, após alerta de um grupo de funcionários, alterou 

seu algoritmo de moderação automatizada, pois o conteúdo pró Palestina nos 

conflitos recentes na faixa de Gaza não estavam sendo entregues. Os funcionários 

não acreditam que foi censurado propositalmente, mas lembraram que a “moderação 

em grande escala é tendencioso contra qualquer grupo marginalizado”446. O Twitter 

e Facebook sofreram críticas pelo mesmo motivo, por restringirem contas de 

palestinos, impedindo os de publicarem conteúdo, questionados a respeito, 

informaram que houve um “bug técnico”447. 

Em uma recente pesquisa nas listas de músicas indicadas na plataforma de 

streaming Spotfy, entre as 50 músicas mais tocadas no Brasil, apenas 6 mulheres 

aparecem. A plataforma Spotfy utiliza humanos para ajudar os algoritmos e esses 

programadores são, na maioria, homens, brancos e héteros. O resultado da pesquisa 

aponta na Europa a participação de 25% de mulheres e nos Estados Unidos, a 

participação 23% de mulheres. Para os pesquisadores as sugestões estariam 

viciadas, pois ao testarem o algoritmo descobriram que em média as seis primeiras 

músicas recomendadas são de homens e só a sexta ou sétima indicação aparecerá 

uma música cantada por mulher448.  

Falhas do algoritmo podem ter consequências trágicas. Por exemplo, um 

terrorista nacionalista atirou e matou 51 pessoas no 15 de março de 2019 em duas 

mesquitas em Christchurch, Nova Zelândia. Esse atentado poderia ter sido evitado, 

pouco antes dos ataques, o assassino publicou um manifesto de 74 páginas nas 

redes sociais chamando os migrantes de invasores e utilizando a expressão 

genocídio branco, comumente utilizada por supremacistas brancos para justificar os 

atos contra as populações minoritárias449. O assassino atualizou seu status no 

Facebook com links para o site onde publicou o manifesto, na sequência enviou um 

e-mail para 34 destinatários, incluindo o Novo Serviço Parlamentar da Nova 

Zelândia, bem como políticos, meios de comunicação e jornalistas individuais, 

 
446 THE VERGE. Instagram making changes to its algorithm after it was accused of censoring pro-
Palestinian content. 30 maio 2021. Disponível em: 
https://www.theverge.com/2021/5/30/22460946/instagram-making-changes-algorithm-censoring-pro-
palestinian-content?mc_cid=5aae4e4cbb&mc_eid=936660598a. Acesso em: 9 jun. 2021. 
447 Ibid. 
448FERRARO, Andres; SERRA, Xavier; BAUER, Christine. Break the Loop: Gender Imbalance in 
Music Recommenders. CHIIR ’21, mar. 2021. p. 14-19. Disponível em: 
https://dl.acm.org/doi/pdf/10.1145/3406522.3446033. Acesso em: 8 maio 2021. 
449 DW. Atirador de Christchurch surpreende e se declara culpado por 51 homicídios. 26 mar. 2020. 
DW. Disponível em: https://p.dw.com/p/3a3q5. Acesso em: 18 abr. 2021. 
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anexando o manifesto e um link. Os ataques começaram e ele transmitiu ao vivo no 

Facebook Live. Ele ficou uma hora online, 4.000 pessoas assistiram o vídeo ao vivo 

antes que o Facebook o retirasse do ar450.  A rede social transmitiu um vídeo ao vivo 

com um massacre, sem que os algoritmos conseguissem reconhecer a natureza da 

transmissão. Nas 24 horas seguintes a rede retirou 1,5 milhão de cópias, no entanto 

o compartilhamento se estendia para outras redes451.  

Outro aspecto relevante é o de que algoritmos foram utilizados e dados foram 

manipulados em eleições. A Cambridge Analytica452, por exemplo, utilizou a IA na 

análise de dados para direcionar e influenciar os eleitores durante a campanha de 

Donald Trump à presidência dos Estados Unidos. Steve Bannon453, vice-presidente 

da Cambridge Analytica, na época, em parceria com a empresa Global Science 

Research (GSR) do professor universitário de São Petersburgo, Aleksandr Kogan 

psicólogo e pesquisador, se associaram ao Facebook com a utilização de um 

aplicativo. Kogan criou o aplicativo “thisisyourdigitallife”, era um tipo de teste de 

personalidade disponibilizado no Facebook que coletou os dados dos perfis e dos 

seus contatos.  Os dados dos perfis coletados foram entregues para a Cambridge 

Analytica, que possibilitou tratá-los, criando e distribuindo mensagens direcionadas, 

favorecendo a campanha do ex-Presidente americano454.  

Dessa forma, a coleta de dados e o tratamento é o primeiro passo. Verificados 

os perfis passa-se a utilização da ciência comportamental para induzir os usuários a 

 
450 BROMELL, David. After Christchurch: Hate, harm and the limits of Censorship. Mar. 2021 
INSTITUTE FOR GOVERNANCE AND POLICY STUDIES WORKING PAPER. Disponível em: 
https://www.wgtn.ac.nz/__data/assets/pdf_file/0004/1924312/WP-21-03-hate-speech-definitions-
and-key-terms.pdf. Acesso em 18 abr. 2021. P.6 
451 Ibid. p. 7 
452 A Cambridge Analytica foi fundada em 2013 e extinta em 2018, o site da empresa informa: “A 
comunicação mudou. A publicidade geral não fornece mais um ROI viável para todas as campanhas. 
O big data revolucionou a forma como as organizações identificam e localizam seus melhores clientes 
em potencial. Mas os dados por si só não são suficientes. Cambridge Analytica está construindo um 
futuro no qual cada indivíduo pode ter um relacionamento verdadeiramente pessoal com suas marcas 
e causas favoritas, mostrando às organizações não apenas onde as pessoas estão, mas o que 
realmente importa para elas e o que impulsiona seu comportamento. Na Cambridge Analytica, 
usamos modelagem de dados e perfis psicográficos para aumentar o público, identificar os principais 
influenciadores e nos conectar com as pessoas de maneiras que as levem à ação. Nossos conjuntos 
de dados exclusivos e técnicas de modelagem incomparáveis ajudam as organizações em toda a 
América a construir relacionamentos melhores com seu público-alvo em todas as plataformas de 
mídia.” Atualmente está sendo utilizado como chamariz para outro site de vendas de produtos. 
Disponível em: https://cambridgeanalytica.org/. Acesso em 19 abr. 2021. 
453 Vice-presidente da Cambridge Analytica foi contratado por Trump para dirigir a campanha 
presidencial. 
454 VAUGHAN-NICHOLS, Steven. How Cambridge Analytica used your Facebook data to help elect 
Trump. ZDNET. 20 mar. 2018. Disponível em: https://www.zdnet.com/article/how-cambridge-
analytica-used-your-facebook-data-to-help-elect-trump/. Acesso em: 19 abr. 2021. 
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agir de acordo com os interesses, o que depende das crenças e valores existentes 

nesses alvos455. Os aspectos que estão sendo discutidos nesse caso são se a 

Cambridge Analytica agiu legalmente na obtenção dos dados, a eficácia dos 

anúncios do Facebook e as questões éticas sobre os dados. O caso só veio à tona 

porque um funcionário do Facebook, Christopher Wylie denunciou à mídia456. Não 

pode ser considerado como violação de dados porque as pessoas que participaram 

do teste do aplicativo deram seu consentimento para ceder os dados, a maioria dos 

usuários clica no “aceitar” automaticamente457.  

A Cambridge Analytica é apontada como responsável em influenciar os 

britânicos a votarem pela saída do Reino Unido da União europeia. Em um plebiscito 

realizado em 2016, 52% dos eleitores britânicos decidiram favoravelmente ao 

“BREXIT”458, foram 17.410.742 votos a favor da saída contra 16.141.242 votos pela 

permanência. Os defensores da saída da União Europeia argumentaram que o Reino 

Unido havia perdido sua soberania e sua autonomia para tomar decisões459. Não há 

comprovação da contratação da Cambridge Analytica (CA), mas há indícios de sua 

associação com executivos da Leave.EU e da UKIP, apesar de um contrato nunca 

ter sido assinado, vários documentos internos e e-mails que descrevem o 

relacionamento entre a CA e os grupos políticos britânicos foram apresentados à 

imprensa e ao Parlamento Inglês460.  

Ocorre que houve uma campanha maciça nas redes sociais para atingir as 

pessoas com mensagens cada vez mais sofisticadas. A campanha organizada de 

desinformação cujo objetivo foi disseminar o ódio e a xenofobia contra a entrada de 

migrantes em território britânico, utilizou publicações em tablóides, nas primeiras 

páginas, sobre falsos privilégios a migrantes que nunca existiram, informações falsas 

 
455 RATHI, Rahul. Effect of Cambridge Analytica’s Facebook ads on the 2016 US Presidential Election. 
TOWARDS DATA SCIENCE. 13 jan. 2019. Disponível em: https://towardsdatascience.com/effect-of-
cambridge-analyticas-facebook-ads-on-the-2016-us-presidential-election-dacb5462155d. Acesso 
em:19 abr. 2021. 
456 Ibid. 
457 Ibid. 
458 Brexit é uma abreviação para "British exit" ("saída britânica", na tradução literal para o português). 
Esse é o termo mais comumente utilizado quando se fala sobre a decisão do Reino Unido de deixar 
a UE. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/internacional-46335938. Acesso em 6 maio 
2021. BBC NEWS. 30 jan. 2020. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/internacional-
46335938. Acesso em: 6 maio 2021. 
459 BBC. Entenda o Brexit e seus impactos em 8 perguntas. BBC NEWS – BRASIL. 25 nov. 2018. 
Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/internacional-46335938. Acesso em: 10 maio 2021. 
460 THE GUARDIAN. Cambridge Analytica did work for Leave. EU, emails confirm. THE GUARDIAN. 
30 jul. 2019. Disponível em:  https://www.theguardian.com/uk-news/2019/jul/30/cambridge-analytica-
did-work-for-leave-eu-emails-confirm. Acesso em: 6 maio 2021. 
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sobre violência perpetrada por refugiados contra cidadãos britânicos ou sobre a 

perda de privilégios que a sua entrada em fronteiras britânicas significaria para os 

ingleses de uma forma geral461. 

Ressalta-se que em abril de 2017, um levantamento apontou que 11% dos 

que votaram a favor do Brexit estavam arrependidos, assim como 7% dos que 

queriam que o país permanecesse na União Europeia. Em outubro de 2019, uma 

pesquisa mostrou a maioria preferindo que o Reino Unido permanecesse na União 

Europeia462. Dessa forma, pode-se inferir que a liberdade de escolha dos eleitores 

foi prejudicada pela manipulação das campanhas alavancadas nas redes sociais.  

Nesse sentido, Brittany Kaiser, ex funcionaria da CA, prestou depoimento no 

Parlamento Inglês463 em 17 de abril de 2018 e explicou como a coleta de dados era 

efetuada e como era tratada e quais os contratantes, ela afirmou que o número de 

usuários que tiveram seus dados coletados pela Cambridge Analytica ultrapassou 

87 milhões, os quais foram utilizadas para influenciar eleições464. Ainda segundo 

Kaiser táticas de comunicação foram usadas para dissuadir mulheres e minorias de 

irem às urnas.  

Por sua vez, Mark Zuckerberg, do Facebook, respondendo a perguntas no 

Senado americano sobre a utilização indevida de dados, admitiu que mais de 87 

milhões de usuários da rede social tiveram seus dados coletados pela Cambridge 

Analytica, e admitiu sua responsabilidade: “Não tivemos uma visão ampla o 

suficiente de nossa responsabilidade, e isso foi um grande erro. E foi meu erro. E eu 

sinto muito. Eu comecei o Facebook, eu o administro e sou responsável pelo que 

acontece aqui”465.  

 
461 ESTEVES, Fernando. Como as fakes news conduziram os britânicos à confusão do Brexit. SAPO. 
15 jan. 2019. Disponível em: https://poligrafo.sapo.pt/uniao-europeia/artigos/como-as-fake-news-
conduziram-os-britanicos-ao-chumbo-do-brexit. Acesso em: 6 maio 2021. 
462 EURONEWS. As mudanças que o Brexit poderá trazer. 30 jan. 2020. Disponível em: 
https://pt.euronews.com/2020/01/30/as-mudancas-que-o-brexit-podera-trazer. Acesso em: 6 maio 
2021. 
463 Depoimento disponível em: https://www.parliament.uk/globalassets/documents/commons-
committees/culture-media-and-sport/Brittany-Kaiser-Parliamentary-testimony-FINAL.pdf. Acesso em: 
6 maio 2021. 
464 WAKKA, Wagner. Ex-funcionária da Cambridge Analytica diz que usuários afetados passam dos 
87 mi. CANALTECH. 17 abr. 2018. Disponível em: https://canaltech.com.br/redes-sociais/ex-
funcionaria-da-cambridge-analytica-diz-que-usuarios-afetados-passam-dos-87-mi-112048/. Acesso 
em: 6 maio 2021. 
465 BLOOMBERG GOVERNMENT. Transcript of Mark Zuckerberg’s Senate hearing. THE 
WASHINGHTON POST. 10 abr. 2018 https://www.washingtonpost.com/news/the-
switch/wp/2018/04/10/transcript-of-mark-zuckerbergs-senate-hearing/. Acesso em: 6 maio 2021. 
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A Freedom House, em seu relatório de 2019, indica que a vitória de Bolsonaro 

a presidência do Brasil foi um divisor de águas para a interferência digital nas 

eleições. Jornalistas foram atacados, inclusive com invasão de hackers em conta, 

apoiadores de Bolsonaro espalharam rumores homofóbicos, desinformação, vídeos 

manipulados no YouTube e WhatsApp466. 

A coleta de dados ilícita ou arbitrária além de violar o direito à privacidade e à 

liberdade de expressão são contrárias aos preceitos de uma sociedade democrática 

e livre para escolher seus candidatos sem interferências ou manipulação. O 

tratamento dos dados colhidos com a clara intenção de manipular os votos, 

favorecendo determinado candidato em detrimento de outro é uma violação à 

liberdade de informação e expressão e principalmente viola a autonomia do indivíduo 

em exercer o seu direito de escolha sem interferências. 

A desinformação propagada nas redes sociais interfere na vontade 

democrática. Eleições legítimas são aquelas que promovem ampla participação 

popular, sem interferências nas escolhas, tampouco a manipulação nas 

preferências, desenvolvem-se em um ambiente de respeito à ordem legal e 

asseguram saudável competitividade. 

 

2.6. Liberdades de Expressão e de Informação em pandemias: o caso da 

COVID-19 

 

A OMS foi notificada dos primeiros casos na cidade Wuhan, em dezembro de 

2019 pelo governo da República Popular da China. Em janeiro de 2020 as 

autoridades chinesas confirmaram que se tratava de um novo vírus, que foi 

denominado 2019-nCoV um novo tipo do coronavirus humano467 e em 11 de 

fevereiro recebeu o nome oficial de SARS-CoV-2 e é responsável por causar a 

 
466 FREEDOM HOUSE. Freedom on the Net 2019. Disponível em: 
https://freedomhouse.org/sites/default/files/2019-
11/11042019_Report_FH_FOTN_2019_final_Public_Download.pdf. Acesso em: 11 jun. 2021. 
467 OPAS. Ao todo, sete coronavírus humanos (HCoVs) já foram identificados: HCoV-229E, HCoV-
OC43, HCoV-NL63, HCoV-HKU1, SARS-COV (que causa síndrome respiratória aguda grave), 
MERS-COV (que causa síndrome respiratória do Oriente Médio). ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA 
DE SAÚDE. Disponível em: https://www.paho.org/pt/covid19/historico-da-pandemia-covid-19. Acesso 
em: 12 abr. 2021. 



106 
 

doença COVID-19468. Em 11 de março a OMS caracterizou a COVID-19 como 

pandemia469. 

Com a declaração da pandemia, muitos países tomaram medidas com 

restrições a movimentação, fechando as fronteiras. Esse procedimento é previsto no 

artigo 15 da Convenção Europeia de Direitos Humanos470 (CEDH) que autoriza os 

poderes de bloqueio de emergência, mas utilizado com viés de proteção para os 

direitos humanos471. Por outro lado, o artigo 5º do mesmo diploma garante que a 

liberdade será respeitada e exceções devem ser fundamentadas472.  

 
468 OPAS. Histórico da pandemia de COVID-19. ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE. 
Disponível em: https://www.paho.org/pt/covid19/historico-da-pandemia-covid-19. Acesso em: 12 abr. 
2021. 
469 Ibid.  
470 CEDH. Artigo 15 CEDH - Derrogação em caso de estado de necessidade 
1. Em caso de guerra ou de outro perigo público que ameace a vida da nação, qualquer Alta Parte 
Contratante pode tomar providências que derroguem as obrigações previstas na presente 
Convenção, na estrita medida em que o exigir a situação, e em que tais providências não estejam em 
contradição com as outras obrigações decorrentes do direito internacional. 
2. A disposição precedente não autoriza nenhuma derrogação ao artigo 2°, salvo quanto ao caso de 
morte resultante de atos lícitos de guerra, nem aos artigos 3°, 4° (parágrafo 1) e 7°. 
3. Qualquer Alta Parte Contratante que exercer este direito de derrogação manterá completamente 
informado o Secretário Geral do Conselho da Europa das providências tomadas e dos motivos que 
as provocaram. Deverá igualmente informar o Secretário - Geral do Conselho da Europa da data em 
que essas disposições tiverem deixado de estar em vigor e da data em que as da Convenção voltarem 
a ter plena aplicação. 
471 GREENE, A. States should declare a State of Emergency using Article 15 ECHR to confront the 
Coronavirus Pandemic, 1 abr. 2020. STRASBOURG OBSERVERS. Disponível em: 
https://strasbourgobservers.com/2020/04/01/states-should-declare-a-state-of-emergency-using-
article-15-echr-to-confront-the-coronavirus-pandemic/. Acesso em: 9 abr. 2021. 
472 Artigo 5.º (Direito à liberdade e à segurança) 
1. Toda a pessoa tem direito à liberdade e segurança. Ninguém pode ser privado da sua liberdade, 
salvo nos casos seguintes e de acordo com o procedimento legal: 
a) Se for preso em consequência de condenação por tribunal competente; 
b) Se for preso ou detido legalmente, por desobediência a uma decisão tomada, em conformidade 
com a lei, por um tribunal, ou para garantir o cumprimento de uma obrigação prescrita pela lei; 
c) Se for preso e detido a fim de comparecer perante a autoridade judicial competente, quando houver 
suspeita razoável de ter cometido uma infracção, ou quando houver motivos razoáveis para crer que 
é necessário impedi-lo de cometer uma infracção ou de se pôr em fuga depois de a ter cometido; 
d) Se se tratar da detenção legal de um menor, feita com o propósito de o educar sob vigilância, ou 
da sua detenção legal com o fim de o fazer comparecer perante a autoridade competente; 
e) Se se tratar da detenção legal de uma pessoa susceptível de propagar uma doença contagiosa, 
de um alienado mental, de um alcoólico, de um toxicómano ou de um vagabundo; 
f) Se se tratar de prisão ou detenção legal de uma pessoa para lhe impedir a entrada ilegal no território 
ou contra a qual está em curso um processo de expulsão ou de extradição. 
2. Qualquer pessoa presa deve ser informada, no mais breve prazo e em língua que compreenda, 
das razões da sua prisão e de qualquer acusação formulada contra ela. 
3. Qualquer pessoa presa ou detida nas condições previstas no parágrafo 1, alínea c), do presente 
artigo deve ser apresentada imediatamente a um juiz ou outro magistrado habilitado pela lei para 
exercer funções judiciais e tem direito a ser julgada num prazo razoável, ou posta em liberdade 
durante o processo. A colocação em liberdade pode estar condicionada a uma garantia que assegure 
a comparência do interessado em juízo. 
4. Qualquer pessoa privada da sua liberdade por prisão ou detenção tem direito a recorrer a um 
tribunal, a fim de que este se pronuncie, em curto prazo de tempo, sobre a legalidade da sua detenção 
e ordene a sua libertação, se a detenção for ilegal. 
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No mesmo contexto, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, no 

artigo 27473, regula a suspensão de garantias semelhante a CEDH, estabelecendo 

em quais situações pode ser aplicado, ou seja, estritamente no período que perdurar 

a situação e que não ameacem outros direitos, nem discriminações. Deixando claro 

que é apenas suspensão e não derrogação474. 

Em março de 2020 especialistas em direitos humanos da ONU pediram aos 

Estados que evitassem o excesso de medidas de segurança com o pretexto de 

combate ao coronavírus, principalmente que esses poderes não fossem utilizados 

em reprimenda a dissidentes475. 

No entanto, as restrições a dissidentes foram frequentes, os governos 

utilizaram indevidamente a pandemia para restringir a liberdade de expressão e de 

informação em seus territórios476. O Azerbaijão aprovou lei de informação que pode 

punir com até três anos de prisão quem publicar notícias que as autoridades 

considerarem falsas, além de obrigarem sites, blogueiros e usuários a apagarem 

publicações contra o governo477.  

 
5. Qualquer pessoa vítima de prisão ou detenção em condições contrárias às disposições deste artigo 
tem direito a indemnização. 
473 Artigo 27.  Suspensão de garantias 
1. Em caso de guerra, de perigo público, ou de outra emergência que ameace a independência ou 
segurança do Estado Parte, este poderá adotar disposições que, na medida e pelo tempo estritamente 
limitados às exigências da situação, suspendam as obrigações contraídas em virtude desta 
Convenção, desde que tais disposições não sejam incompatíveis com as demais obrigações que lhe 
impõe o Direito Internacional e não encerrem discriminação alguma fundada em motivos de raça, cor, 
sexo, idioma, religião ou origem social. 
2. A disposição precedente não autoriza a suspensão dos direitos determinados seguintes artigos:  3 
(Direito ao reconhecimento da personalidade jurídica); 4 (Direito à vida); 5 (Direito à integridade 
pessoal); 6 (Proibição da escravidão e servidão); 9 (Princípio da legalidade e da retroatividade); 12 
(Liberdade de consciência e de religião); 17 (Proteção da família); 18 (Direito ao nome); 19 (Direitos 
da criança); 20 (Direito à nacionalidade) e 23 (Direitos políticos), nem das garantias indispensáveis 
para a proteção de tais direitos. 
3.Todo Estado Parte que fizer uso do direito de suspensão deverá informar imediatamente os outros 
Estados Partes na presente Convenção, por intermédio do Secretário-Geral da Organização dos 
Estados Americanos, das disposições cuja aplicação haja suspendido, dos motivos determinantes da 
suspensão e da data em que haja dado por terminada tal suspensão. 
474 ANTONIAZZI, Mariela Morales; STEINENGER, Silvia. How to Protect Human Rights in Times of 
Corona? Lessons from the Inter-American Human Rights System. EIJIL: TALK!. Disponível em: 
https://www.ejiltalk.org/how-to-protect-human-rights-in-times-of-corona-lessons-from-the-inter-
american-human-rights-system/. Acesso em: 9 abr. 2021. 
475 ONU - Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. COVID-19: States should 
not abuse emergency measures to suppress human rights – UN experts. ONU. Disponível em: 
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25722 Acesso em: 9 abr. 
2021. 
476 HRW. World Report 2021. HUMAN RIGHTS WATCH. Disponível em: 
https://www.hrw.org/sites/default/files/media_2021/01/2021_hrw_world_report.pdf. Acesso em: 26 
mar. 2021 
477 Ibid. p. 58-60 
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Alguns países se aproveitaram da pandemia para instituir leis, decretos que 

restringiram a liberdade de expressão, censurando as publicações, promovendo 

sanções contra jornalistas, blogueiros e críticos ao governo foram a Bielo-Rússia478, 

a Bolívia, inclusive com ataques físicos a jornalistas479 e a Bósnia e Herzegovina480, 

o Burundi que restringiu o acesso as redes e a aplicativos de mensagens, coibindo 

as informações sobre o vírus, o governo negacionista afirmou que o país era 

protegido por Deus e censurou até profissionais da saúde481. O governo do Camboja 

revogou as licenças dos meios de comunicação independentes, ameaçou críticos e 

jornalistas com ações e prisões com a acusação de promoverem o caos ao 

divulgarem informações sobre a pandemia482. 

O governo de Cuba, o qual já controla praticamente todos meios de 

comunicação, restringiu ainda mais o acesso a vários sites de notícias e além disso 

o acesso à Internet é de alto custo, o que impõe barreira aos usuários483.  

A Índia restringiu a utilização da Internet, disponibilizando apenas a rede 2G 

que é de baixa velocidade e permite apenas textos e áudios, o que dificultou o 

trabalho de profissionais de saúde, além de o governo utilizar a lei de sedição e leis 

relacionadas à segurança contra jornalistas484. 

O México figura entre os piores países para jornalistas e outros indivíduos que 

expõem as suas opiniões e críticas ao governo, aponta a organização Repórteres 

Sem Fronteira (RSF)485. A Anistia Internacional informa que pelo menos 19 

jornalistas foram mortos durante o ano de 2020 e seiscentos e cinquenta jornalistas 

e intelectuais assinaram uma carta com acusações ao presidente por violação a 

liberdade de expressão486. A vigilância digital está sendo implantada em espaços 

 
478 HRW. World Report 2021. HUMAN RIGHTS WATCH. Disponível em: 
https://www.hrw.org/sites/default/files/media_2021/01/2021_hrw_world_report.pdf. Acesso em: 26 
mar. 2021. p. 89-90. 
479 Ibid. p. 92-95. 
480 Ibid. p. 100-102. 
481 Ibid. p. 125-126. 
482 Ibid. p. 131-132. 
483 Ibid. p. 190-192. 
484 Ibid. p. 316-320. 
485 RSF. A violência e o medo do cotidiano. REPÓRTERES SEM FRONTEIRAS. Disponível em: 
https://rsf.org/pt/mexico. Acesso em 7 abr. 2021. 
486 AMNESTY INTERNATIONAL. Anistia Internacional: informe 2020/21: O Estado de Direitos 
Humanos no mundo. AMNESTY INTERNATIONAL. 7 abr. 2021. Disponível em: 
https://www.amnesty.org/en/documents/pol10/3202/2021/bp/. Acesso em 7 abr. 2021. p. 28-29 
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públicos o que viola os direitos humanos de liberdade de expressão e direito a 

intimidade e privacidade487. 

O governo da Nicarágua se recusou a fornecer informações sobre a COVID-

19 e demitiu dezenas de médicos supostamente por participarem de protestos, e 

outras centenas de profissionais da saúde foram perseguidos488. O presidente nega 

a gravidade da doença, incentivou as pessoas a continuarem a levar uma vida 

normal. Um membro do Anonymous489 grupo conhecido por ataques cibernéticos a 

instituições públicas e privadas, Lorian Syrano divulgou, em julho de 2020, 

quatrocentos documentos490 do governo da Nicarágua que podem desmentir 

números relacionados à pandemia no país491. 

O governo totalitário da Coreia do Norte intensificou a repressão durante a 

pandemia do SARS-CoV-2 com a utilização de violência, ameaça de execução, 

prisão, desaparecimento e trabalho forçado. O governo proíbe a liberdade de 

expressão, religião e consciência492. 

A Rússia restringiu ainda mais os direitos humanos em face da pandemia, 

especialmente do direito à privacidade. As autoridades utilizaram de vasta rede de 

câmeras de vigilância com tecnologia de reconhecimento facial para monitorar os 

cidadãos493. Dezenas de jornalistas foram detidos, escritórios de mídia foram 

invadidos e vasculhados. As autoridades reforçaram o controle da Internet e cada 

celular, computador ou qualquer aparelho que conecte à Internet, que é vendido na 

Rússia já sai de fábrica com um aplicativo determinado pelo governo que armazena 

os dados das pessoas, tais como dados de emprego, residência, impostos, ficando 

os dados armazenados em repositório digital nacional de dados criado pelo 

governo494. 

 
487 HRW. World Report 2021. HUMAN RIGHTS WATCH. Disponível em: 
https://www.hrw.org/sites/default/files/media_2021/01/2021_hrw_world_report.pdf. Acesso em: 26 
mar. 2021. p. 456-458 
488 Ibid. p. 494. 
489 https://www.tecmundo.com.br/internet/212867-anonymous-conheca-grupo-hacktivistas.htm 
490 Documentos disponíveis em: 
https://www.mediafire.com/file/12v1r8lrzao1lu1/MINSA_DATABASE.zip/file.  
491 RIENTE, Leticia. Anonymous vaza dados ocultos de Covid-19 na Nicarágua. OLHAR DIGITAL. 3 
set. 2020.  Disponivel em: https://olhardigital.com.br/2020/09/03/coronavirus/anonymous-vaza-dados-
ocultos-de-covid-19-na-nicaragua/. Acesso em 13 abr. 2021. 
492 HRW. World Report 2021. Op. cit. p. 534-538. 
493 Ibid. p.557-570. 
494 Ibid. p.557-570. 
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Diante de tanta desinformação, a Organização Mundial da Saúde (OMS) 

introduziu uma denominação para as notícias falsas: infodêmico, ou seja, uma 

torrente de informações sobre a pandemia, advindas de mensagens de blogs, 

podcasts, influenciadores da rede social, e distribuídas por amigos, familiares por 

meio de aplicativos de mensagens e rede social495. A OMS ainda esclarece como 

diferenciar as notícias, a organização classifica em três categorias: a) informação, 

ajustadas ao melhor conhecimento; b) informação errônea: é uma informação falsa 

nem sempre geradas com o fito de causar danos, geralmente as pessoas acreditam 

que estão prestando um serviço para outras ao repassa-las, c) desinformação: é a 

informação errada produzida com a finalidade de causar danos a uma pessoa, ou a 

um grupo, ou, ainda, a uma nação496. 

Nessa perspectiva, pesquisadores da Fundação Fiocruz497, efetuaram um 

estudo que concluiu que as principais notícias falsas que veicularam no início da 

pandemia foram: a) água fervida com alho para tratamento do coronavírus, b) o vírus 

é mais extenso, qualquer máscara o impede de entrar no corpo, c) o vírus sobrevive 

em superfície metálica por 12 horas e em tecidos por nove horas, d) o vírus  

permanece vivo nas mãos por dez minutos, e) o vírus morre em temperaturas 

maiores que 26ºC, f) fazer gargarejos com água e sal evita que o vírus chegue ao 

pulmão498. Os pesquisadores alertaram que a desinformação pode influenciar o 

comportamento da população e colocar em risco a adesão dos cidadãos aos 

cuidados comprovados cientificamente499.  

 Enquanto vários seguimentos procuram alertar, informar, esclarecer e prover 

subsídios para o combate ao novo coronavírus, os chamados “antivaxx” promovem 

mentiras e falsas curas estão hospedados em plataformas populares de mídia social, 

direcionando tráfego e dólares de publicidade para o Facebook, Instagram, Twitter e 

YouTube e conforme análise feita pelo Center for Countering Digital Hate (CCDH) 

beneficiam essas plataformas e se beneficiam, segundo os cálculos há nos Estados 

 
495 WHO. Let’s flatten the infodemic curve. WORLD HEALTH ORGANIZATION. Disponível em: 
https://www.who.int/news-room/spotlight/let-s-flatten-the-infodemic-curve. Acesso em 8 abr. 2021. 
496 Ibid. 
497 https://portal.fiocruz.br/ 
498 GALHARDI, Claudia Pereira; FREIRE, Neyson Pinheiro; MINAYO, Maria Cecilia de Souza; 
FAGUNDES, Maria Clara Marques. Fact or Fake? An analysis of disinformation regarding the Covid-
19 pandemic in Brazil. Ciência Saúde Coletiva. v. 25 supl. 2, Rio de Janeiro, out. 2020. Disponível 
em: https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-81232020006804201&script=sci_arttext&tlng=en. 
Acesso em 8 abr. 2021. 
499 Ibid.  
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Unidos por volta de 62 milhões de seguidores e movimentam US $ 1,1 bilhão em 

receita para as redes e a indústria antivaxx ostenta receitas anuais de pelo menos 

US $ 36 milhões500.  

O relatório do CCDH mostra que os maiores responsáveis por 70% do 

conteúdo antivacina são doze perfis e desses apenas três: Joseph Mercola, Del 

Bigtree e Robert F. Kennedy Jr. respondem por quase metade do conteúdo. O estudo 

realizado demonstra que há uma verdadeira indústria antivacina, com 22 

organizações que empregam 266 pessoas501. Segundo o relatório, os chamados 

antivaxxers receberam mais de US $ 1,5 milhão em empréstimos federais por meio 

do Paycheck Protection Program502 (PPP) projetado para ajudar as empresas na 

pandemia. O maior beneficiário foi o empresário antivaxx Joseph Mercola, cujo 

negócio recebeu US $ 617.000 no total503.  

A análise foi baseada nas publicações antivacina de 1 fevereiro a 16 março 

de 2021 contendo links de URL de 10 perfis e 20 grupos antivacina públicos no 

Facebook a amostra tem entre 2.500 e 235.000 membros e gera até 10.000 

postagens por mês. A pesquisa revelou que o conteúdo antivacina foi postado ou 

compartilhado no Facebook em um total de 689.404 vezes504.  

A desinformação na pandemia do coronavírus aumenta os medos e as 

incertezas. Inclusive iludindo as pessoas com tratamentos ineficazes que podem 

agravar a situação505.  

Nesse sentido, em julho de 2021, o presidente dos Estados Unidos, Biden, 

culpou as redes sociais por permitirem a disseminação de desinformação sobre as 

vacinas contra a COVID-19.  Ele afirmou que as plataformas como Facebook, Twitter 

 
500 CCDH. Pandemic Profiteers The business of anti-vaxx. CCDH Center for Countering Digital Hate.   
1 jun. 2021. Disponível em: 
https://www.counterhate.com/pandemicprofiteers?utm_campaign=40280c02-57ee-4718-836e-
a9e394f9edf7&utm_source=so&utm_medium=mail&cid=8459a8f7-41fd-442d-8174-336b9fc0cc50. 
Acesso em: 8 jun. 2021.  
501 Ibid.  
502 PPP. Paycheck Protection Program. Disponível em: https://www.sba.gov/funding-
programs/loans/covid-19-relief-options/paycheck-protection-program. Acesso em: 16 ago. 2021. 
503 CCDH. Pandemic Profiteers The business of anti-vaxx. CCDH Center for Countering Digital Hate.   
1 jun. 2021. Disponível em: 
https://www.counterhate.com/pandemicprofiteers?utm_campaign=40280c02-57ee-4718-836e-
a9e394f9edf7&utm_source=so&utm_medium=mail&cid=8459a8f7-41fd-442d-8174-336b9fc0cc50. 
Acesso em: 8 jun. 2021  
504 Ibid. 
505 UMANA, Godwin; UMOH ESQ, Mbuotidem. Covid-19 Pandemic: Combating Social Media 
Misinformation in Nigeria. GASPRO INTERNATIONAL JOURNAL OF EMINET SCHOLAR. V. 6 n. 1 
Germany, 2021. 
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e Youtube estão “matando as pessoas”, pois o país enfrenta o aumento de casos 

nesse momento, em pessoas que se recusaram a tomar as vacinas influenciadas 

pela desinformação nas redes506. O Facebook, por meio do porta voz, se defendeu 

alegando que promove os esclarecimentos sobre as vacinas e que não pode ser 

responsabilizado pela campanha antivacina na rede507.   

Cabe lembrar que há a responsabilidade das redes sociais no que tange a 

disseminação de desinformação, visto que, com a utilização dos algoritmos, as 

publicações são direcionadas para as pessoas que tem interesse em determinados 

conteúdo. Pessoas que são antivaxx, como são chamadas, dificilmente recebem as 

publicações promovendo as vacinas. Os algoritmos vão direcionar a elas mais 

conteúdo adequados ao seu perfil, ou seja, antivaxx. Assim como a veiculação de 

conteúdo com indicação de tratamentos ineficazes e que podem ocasionar outras 

patologias.   

Portanto, pode-se inferir que há violação à liberdade de informação em 

contraste com a liberdade de expressão quando há o direcionamento por algoritmos 

ao conteúdo preferido das pessoas em detrimento das notícias que podem salvar 

vidas, as redes sociais assumem a responsabilidade pelas consequências que 

podem advir de tal comportamento. A desinformação pode provocar a morte de 

pessoas. No caso dos Estados Unidos, há vacinas suficientes para imunizar a toda 

a população, no entanto as pessoas que estão se recusando a tomar as vacinas por 

causa das desinformações e estão sendo contaminadas e morrendo, 99% das 

mortes atuais de COVID-19 nos EUA têm uma coisa importante em comum, pessoas 

que poderiam estar vacinadas e se recusaram a ser imunizadas, segundo a análise 

da Associated Press508 de dados governamentais.  

Cabe ressaltar que a liberdade de informação se sustenta sobre três pilares: 

o emissor, aquele que produz a informação e a divulga, o receptor, o indivíduo que 

recebe, ou deveria receber a informação, e o meio de transmissão. No caso as redes 

sociais são o meio de transmissão utilizado pelos produtores de conteúdo e a sua 

função é fazer com que as informações cheguem até o destinatário. E ademais, o 

 
506 DW. Biden culpa redes sociais por desinformação sobre vacinas. DW. 17 jul. 2021. Disponível em: 
https://p.dw.com/p/3wdBp. Acesso em: 18 jul. 2021.  
507 Ibid.  
508 JOHNSON, Carla K.; STOBBE, Mike.  Nearly all COVID deaths in US are now among 
unvaccinated. Associated Press. 29 jun. 2021. Disponível em: https://apnews.com/article/coronavirus-
pandemic-health-941fcf43d9731c76c16e7354f5d5e187. Acesso em: 19 jul. 2021. 
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direito à vida se sobrepõe aos outros, se não houver vida, não há como estabelecer 

os restantes direitos.  

 

  



114 
 

3. Respostas aos desafios atuais às Liberdades de Expressão e Informação no 

Ambiente Digital 

 

Os desafios às liberdades de expressão e de informação acompanharam o 

desenvolvimento da rede de comunicação mundial, uma vez que quase a totalidade 

das informações existentes no planeta são digitalizadas e acessível a todos que 

possuem conexão509. O meio ambiente da Internet foi construído sob a liberdade de 

expressão e de informação, e é o meio de comunicação que permite aos indivíduos 

o acesso, a baixo custo, à um ambiente aberto e livre, no qual podem compartilhar 

suas ideias, pensamentos, reflexões e encontrar as informações necessárias para 

seu desenvolvimento e aperfeiçoamento.  

As dificuldades atuais estão associadas à manutenção de um ambiente 

equilibrado, com liberdade de expressão, liberdade de informação, o enfrentamento 

à disseminação do discurso de ódio, a disponibilização de informações verdadeiras 

e úteis, combatendo a desinformação e a proteção dos dados pessoais e sensíveis.  

Tais desafios são agravados pela capacidade limitada dos tribunais na atuação 

rápida e eficaz, tendo em vista as limitações das decisões judiciais além das 

fronteiras nacionais, demonstrando com isso que não há solução fácil para o 

problema jurisdicional em relação à liberdade de expressão nas redes sociais510.  

A quantidade de desinformação publicadas nas redes sociais tem causado 

transtornos, principalmente na situação de crise sanitária que o mundo atravessa 

com a pandemia de COVID-19. Momento em que é necessária a divulgação de 

informações para auxiliar a população a combater o vírus, prolifera conteúdo falso, 

negacionista, que prejudica o enfrentamento e o rápido retorno à normalidade. As 

plataformas se mantinham à margem, deixando que usuários negacionistas se 

manifestassem livremente, até o ponto que se tornou insustentável a repercussão e 

consequências da desinformação sobre a COVID-19, agravando a situação.  

Por outro lado, a disseminação do discurso de ódio, tem se agravado nos 

últimos tempos, a utilização da discriminação das minorias, da xenofobia, do 

 
509 CASTELLS, The Impact of the Internet on Society: A Global Perspective. Bbva. 2013. Disponível 
em:  https://www.bbvaopenmind.com/en/articles/the-impact-of-the-internet-on-society-a-global-
perspective/. Acesso em: 9 jun. 2021. 
510 PRESUEL, Rodrigo Cetina. Un estira y afloja: La definición de las reglas para la libre expresión en 
las plataformas de redes sociales. 2021. Jurídicas CUC, 17(1), 499–556. Disponível em:  
https://revistascientificas.cuc.edu.co/juridicascuc/article/download/3512/3357?inline=1. Acesso em: 
19 ago. 2021. 
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racismo, tem ocorrido com finalidades eugênicas, eleitoreiras provocando aumento 

da violência e deslocamentos forçados. As redes sociais tem sido utilizadas como 

instrumento para a disseminação do ódio.  

Regular o conteúdo publicado nas redes sociais não era cogitada há tempos 

atrás, as plataformas de conteúdo, as redes sociais, deixavam os usuários livres para 

agirem, acreditando que se autogovernariam com bom senso. As maiores redes 

socias, Facebook e Twitter, tentavam se manter neutras, mas as demandas da 

Internet estão exigindo das empresas um posicionamento e o caminho que tem sido 

mais utilizado atualmente é a moderação de conteúdo511.  

A tecnologia permite a comunicação instantânea na Internet e sem fronteiras 

e ocorre que as plataformas de mídia social são os maiores veículos dessa 

distribuição e operam de forma transnacional. O conteúdo compartilhado fica 

disponível em diferentes territórios ao mesmo tempo. As empresas procuram 

estabelecer diretrizes que possam ser utilizadas em âmbito mundial. 

Consequentemente a busca das empresas é por uma uniformidade nos seus 

padrões, com a moderação de conteúdo com a finalidade de alcançarem seus 

objetivos comerciais e não de promover a liberdade de expressão e de informação512. 

Este capítulo da dissertação busca identificar e descrever itinerários de 

soluções a esses desafios e os que estão em curso, a partir do referencial do DIDH. 

 

3.1. Legislações e Diretrizes Internacionais 

 

A evolução da Internet foi rápida, no entanto, a harmonia e preservação do 

ambiente digital global como ferramenta saudável de liberdade de expressão e meio 

de propagação de informações confiáveis não acompanhou com a mesma agilidade. 

A Internet nasceu para ser livre e dar voz aos indivíduos para exporem suas ideias, 

suas opiniões terem acesso às informações e, todavia, está sendo utilizada para 

espalhar desinformação e ódio513.  

 
511 DOUEK. Evelyn. More Content Moderation Is Not Always Better. WIRED. 2 jun. 2021. Disponível 
em: https://www.wired.com/story/more-content-moderation-not-always-
better/?mc_cid=5528872a5e&mc_eid=936660598a. Acesso em: 9 jun. 2021. 
512 PRESUEL. Op. cit. 
513 GRAHAM, Bill; MACLELLAN, Stephanie. Overview of the Challenges Posed by Internet Platforms: 
Who Should Address Them and How? STANFORD Global Digital Policy Incubator. 2018. Disponível 
em: https://fsi.stanford.edu/publication/governance-innovation-connected-world-protecting-free-
expression-diversity-and-civic. Acesso em: 11 jun. 2021. 
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Com o aumento dos desafios, a cobrança para que os Estados estabeleçam 

regulamentação se intensificou514
,  A busca por regulamentação pode provocar 

retrocesso, muitos Estados não estão preparados para se adequar a essa realidade. 

Regulamentar pode ser uma ameaça à liberdade de expressão e de informação, 

governos autoritários e repressivos podem utilizar a necessidade de regulamentação 

como forma de justificar possível censura515.   

A ONU costuma acompanhar, por meio de um processo chamado Revisão 

Periódica Universal (UPR), as ações que foram tomadas para melhorar a situação 

dos direitos humanos em relação a liberdade de expressão e informação, entre 

outros. nos países membros. As avaliações são feitas com base nas informações 

fornecidas pelos Estado sob revisão; nas informações emitidas nos relatórios dos 

especialistas e grupos independentes em direitos humanos e informações de outras 

partes interessadas, incluindo instituições nacionais e organizações não 

governamentais de direitos humanos516. Os relatórios resultantes da revisão incluem 

o respeito aos direitos humanos no acesso à Internet, ou direitos online, tais como a 

liberdade de expressão, proteção e privacidade de dados, acesso e conectividade e 

outros afetos como as novas leis, atividades governamentais e abusos do setor 

privado517. O relatório de 2019 aponta que alguns países aprovaram leis que incluem 

vigilância sobre jornalistas, monitoramentos de textos, mensagens, localização, 

violações de privacidade e outras práticas as quais demonstram  restrições à Internet 

como desligamentos, dificuldades no acesso, configurando assim nítida violação aos 

direitos humanos e ambiente digital518. 

Nos últimos anos, a partir de 2016, as ameaças aos direitos humanos e a 

liberdade de expressão têm sido identificadas nos relatórios enviados às UPR, em 

alguns dos países analisados, as ameaças incluem vigilância e censura, além de 

bloqueio em massa de sites e desligamentos de internet e sentenças severas para 

 
514 DOUEK. Evelyn. More Content Moderation Is Not Always Better. WIRED. 2 jun. 2021. Disponível 
em: https://www.wired.com/story/more-content-moderation-not-always-
better/?mc_cid=5528872a5e&mc_eid=936660598a. Acesso em: 9 jun. 2021. 
515 Ibid. 
516 OHCHR. Basic facts about the UPR. UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS COUNCIL. Disponível 
em: https://www.ohchr.org/en/hrbodies/upr/pages/uprmain.aspx. Acesso em: 14 abr. 2021. 
517 ACCESSNOW. Shutdowns, surveillance, and censorship: UPR reviews highlight threats to digital 
rights. 20 maio 2019. ACCESSNOW. Disponível em: https://www.accessnow.org/shutdowns-
surveillance-and-censorship-upr-reviews-highlight-threats-to-digital-rights/. Acesso em: 14 abr. 2021. 
518 Ibid.  
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usuários de internet que violam leis vagas e ilegítimas. Alguns países nessas 

condições são Egito, Iraque, Gâmbia e Itália519. 

A Declaração Conjunta sobre Liberdade de Expressão e Fake News, 

Desinformação e Propaganda520  elaborada em março de 2017, pelo Relator 

Especial das Nações Unidas para a Liberdade de Opinião e Expressão em conjunto 

com o Representante da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa 

(OSCE) para a Liberdade de mídia, Relatoria Especial da OEA para a Liberdade de 

Expressão e Especial da Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos 

(ACHPR), o Relator sobre Liberdade de Expressão e Acesso à Informação, 

juntamente com a assistência da ARTIGO 19 e do Centro de Direito e Democracia 

(CLD); insta os Estados a promoverem um ambiente propício para a liberdade de 

expressão, que inclui a promoção, proteção e apoio a diversos meios de 

comunicação, o que está sob pressão crescente. O documento aborda a 

responsabilidade dos intermediários que devem criar um ambiente propício para a 

liberdade de expressão, promover a liberdade, apoiar a capacidade dos indivíduos 

de acessar e disseminar informações e ideias, o que permite respostas à 

desinformação, promover a alfabetização midiática e digital nas escolas e por meio 

do envolvimento da sociedade civil521. 

O Relator Especial das Nações Unidas sobre a Liberdade de Opinião e 

Expressão, a Representante da Organização para a Segurança e a Cooperação na 

Europa (OSCE) para a Liberdade dos Meios de Comunicação, a Relatora Especial 

da Organização dos Estados Americanos (OEA) para a Liberdade de Expressão e a 

Relatora Especial da Comissão Africana de Direitos Humanos e dos Povos (CADHP) 

para Liberdade de Expressão e Acesso à Informação, na Declaração Conjunta sobre 

Liberdade de Expressão e Internet em 2011522, reconheceram que:  

As abordagens de regulamentação desenvolvidas para outros meios 

de comunicação – como telefonia ou rádio e televisão – não podem 

ser simplesmente transpostas para a Internet, mas devem ser 

desenhadas especificamente para este meio, atendendo as suas 

particularidades523. 

 
519 Ibid. 
520 Disponível em: https://www.osce.org/files/f/documents/6/8/302796.pdf 
521 OSCE. Joint Declaration on Freedom of Expression and ‘Fake News,’ Disinformation and 
Propaganda. Disponível em: https://www.osce.org/files/f/documents/6/8/302796.pdf. Acesso em: 11 
jun. 2021. 
522 OEA. Declaración Conjunta sobre Liberdad de Expressión e Internet. OEA, 2011. Disponível em: 
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=849&lID=2. Acesso em: 9 jul. 2021. 
523 Ibid.  
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A Comissão Europeia apresentou no final de maio de 2021, orientações sobre 

o Code of Practice on Disinformation (COP), primeiro em todo mundo no combate à 

desinformação. Breton, Comissário para o Mercado Interno, afirma que é 

“necessário refrear a infodemia e a difusão de notícias falsas que põe em perigo a 

vida das pessoas e impedir que a desinformação seja fonte de receita para os 

propagadores e as plataformas que lucram com a publicidade”524.  Destina-se aos 

representantes dos Estados-Membros, às partes interessadas na COP e à 

comunidade mais ampla que trabalha na identificação e combate à desinformação. 

A Orientação pede o reforço do Código de Prática sobre a Desinformação, 

fortalecendo-o nas seguintes áreas: 

Maior participação com compromissos personalizados. A Comissão 

incentiva plataformas estabelecidas e emergentes ativas na UE, 

partes interessadas relevantes no ecossistema de publicidade online 

(por exemplo, trocas de anúncios, fornecedores de tecnologia de 

publicidade, marcas que beneficiam de anúncios), serviços de 

mensagens privadas, bem como partes interessadas que podem 

contribuir com recursos ou conhecimentos para o funcionamento 

efetivo do Código, para aderir ao Código. O Código fortalecido deve 

incluir novos compromissos adaptados, correspondentes ao 

tamanho e à natureza dos serviços prestados pelos signatários. 

Demonetize a desinformação. As plataformas e os participantes do 

ecossistema de publicidade online devem assumir a 

responsabilidade e trabalhar melhor em conjunto para desinformar 

desinformação, notadamente trocando informações sobre anúncios 

de desinformação recusados por um dos signatários, melhorando a 

transparência e a responsabilidade em relação à colocação de 

anúncios e impedindo a participação de atores que sistematicamente 

postam conteúdo desmentido. 

Garanta a integridade dos serviços. O Código reforçado deve 

fornecer uma cobertura abrangente das formas atuais e emergentes 

de comportamento manipulador usado para espalhar desinformação 

(como bots, contas falsas, campanhas de manipulação organizadas, 

tomadas de conta) e incluir compromissos personalizados para 

garantir a transparência e a responsabilidade das medidas tomadas 

para reduzir seu impacto. 

Capacite os usuários a compreender e sinalizar desinformação. Os 

usuários precisam ter acesso a ferramentas para entender melhor e 

navegar com segurança no ambiente online. Os signatários devem 

tornar seus sistemas de recomendação, ou seja, a forma como os 

 
524 EUROPEAN COMMISSION. Commission presents guidance to strengthen the Code of Practice 
on Disinformation. 26 maio 2021. Disponível em: 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_2585. Acesso em: 9 jun. 2021. 
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usuários veem o conteúdo, transparentes e tomar medidas para 

mitigar os riscos que estes alimentam, como a disseminação viral da 

desinformação. Eles também devem fornecer a seus usuários 

ferramentas e procedimentos acessíveis e eficazes para sinalizar 

desinformação com potencial para causar danos públicos ou 

individuais. Os usuários, cujos conteúdo ou contas foram sujeitos a 

medidas tomadas em resposta a tal sinalização, devem ter acesso a 

um mecanismo apropriado e transparente para apelar e buscar 

reparação. O código reforçado também deve aumentar a visibilidade 

de informações confiáveis de interesse público e alertar os usuários 

que interagiram com o conteúdo marcado como falso por 

verificadores de fatos. 

Aumentar a cobertura da verificação de fatos e fornecer maior acesso 

aos dados aos pesquisadores. O novo Código deve incluir uma 

melhor cooperação com verificadores de fatos e aumentar a 

cobertura em todos os países e línguas da UE. O Código fortalecido 

também deve incluir uma estrutura robusta de acesso aos dados 

para pesquisadores. 

Uma estrutura de monitoramento robusta. O Código reforçado deve 

incluir um quadro de monitorização melhorado com base em 

indicadores-chave de desempenho (KPIs) claros, medindo os 

resultados e o impacto das ações tomadas pelas plataformas, bem 

como o impacto geral do Código na desinformação na UE. As 

plataformas devem apresentar relatórios regulares à Comissão sobre 

as medidas tomadas e os respetivos KPIs relevantes. As 

informações e os dados devem ser fornecidos pelas plataformas em 

formatos normalizados, com discriminações pelos Estados-

Membros525. 

Nessa perspectiva, a Comissão Europeia apela aos signatários do Código de 

Prática que reduzam os incentivos financeiros à desinformação, capacitem os 

usuários a tomar um papel ativo na prevenção da sua propagação, e cooperar melhor 

com verificadores de fatos em todos os Estados-Membros da UE, e fornecem uma 

estrutura de acesso aos dados para os pesquisadores526.  

A desinformação e o discurso de ódio se mesclam e se confundem, pois, a 

desinformação é utilizada para incitar e promover o ódio dirigido às minorias, e neste 

sentido dá ensejo também à discriminação. As plataformas digitais precisam ter um 

especial atenção em relação a ao conteúdo discriminatório propagados por pessoas 

 
525 EUROPEAN COMMISSION. Commission presents guidance to strengthen the Code of Practice 
on Disinformation. 26 maio 2021. Disponível em: 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_2585. Acesso em: 9 jun. 2021. 
526 Ibid. 
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que atacam grupos por sua condição de raça, etnia, gênero, deficiência, idade, 

religião ou orientação sexual527.  

No entanto, o parágrafo 3º do art. 19 do PIDCP, estabelece que 

O exercício do direito previsto no parágrafo 2 do presente artigo 

implicará deveres e responsabilidades especiais. 

Consequentemente, poderá estar sujeito a certas restrições, que 

devem, entretanto, ser expressamente previstas em lei e que se 

façam necessárias para: 

a) assegurar o respeito dos direitos e da reputação das demais 

pessoas; 

b) proteger a segurança nacional, a ordem, a saúde ou a moral 

pública. 

O Comentário Geral nº 11 dos Comentários Gerais dos Comitês de Tratados 

de Direitos Humanos da ONU sobre o artigo 20 (Proibição de propaganda em favor 

da guerra e incitadora do ódio nacional, racial ou religioso) solicitam as informações 

dos Estados Partes a respeito das providencias que eles estejam tomando a respeito 

da implementação das leis necessárias para efetivação da restrição dessas condutas 

ilícitas. Para que o artigo 20 DUDH528 torne-se efetivo, há a necessidade de haver 

lei interna que deixe claro que a propaganda e a defesa de discursos de ódio são 

contrárias a política pública e com sanções apropriadas em caso de violação529. Ou 

seja, está aí estabelecida a clara proteção à liberdade de expressão. 

 
527 O'BRIEN, Claire Methven; JORGENSEN, Rikke Frank; HOGAN, Benn. F. Tech giants: human 
rights risks and frameworks. SSRN. 15 dez. 2020. Disponível em:  
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3768813. Acesso em 10 mar. 2021. 
528 DUDH. Op. cit. 
529Comentário Geral nº 11: artigo 20 (Proibição de propaganda em favor da guerra e incitadora do 
ódio nacional, racial ou religioso)  
1. Nem todos os relatórios apresentados pelos Estados Partes forneceram informações suficientes 
sobre a implementação do artigo 20 do Pacto. Tendo em vista a natureza do artigo 20, os Estados 
Partes são obrigados a adotar as medidas legislativas necessárias que proíbam as ações nele 
mencionadas. No entanto, os relatórios mostraram que em alguns Estados tais ações não são 
proibidas por lei nem se fazem ou se pretendem fazer esforços apropriados para proibi-los. Além 
disso, muitos relatórios não forneceram informações suficientes sobre a legislação e prática nacionais 
relevantes. 2. O Artigo 20 do Pacto estabelece que toda propaganda de guerra e qualquer defesa de 
ódio nacional, racial ou religioso que constitua incitamento à discriminação, hostilidade ou violência 
serão proibidos por lei. Na opinião do Comitê, essas proibições exigidas são plenamente compatíveis 
com o direito à liberdade de expressão, conforme consta do artigo 19, cujo exercício traz consigo 
deveres e responsabilidades especiais. A proibição prevista no parágrafo 1 se estende a todas as 
formas de propaganda que ameacem ou resultem em um ato de agressão ou violação da paz contrária 
à Carta das Nações Unidas, enquanto o parágrafo 2 é dirigido contra qualquer defesa de ódio 
nacional, racial ou religioso que constitua incitação à discriminação, hostilidade ou violência, mesmo 
que tal propaganda ou defesa tenha objetivos internos ou externos ao Estado em questão. As 
disposições do artigo 20, parágrafo 1, não proíbem a defesa do direito soberano de legítima defesa 
ou o direito dos povos à autodeterminação e à independência, de acordo com a Carta das Nações 
Unidas. Para que o artigo 20 se torne totalmente efetivo, deve haver uma lei que deixe claro que a 
propaganda e a defesa de discursos de ódio, como descritas no dispositivo, são contrárias à política 
pública e que preveja uma sanção apropriada em caso de violação. O Comitê, portanto, acredita que 
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Essa é, claramente, uma restrição. Por essa definição, conclui-se que o abuso 

será punido pela lei desde que estejam presentes os itens das letras ‘a’ e ‘b’. Mas há 

uma segunda restrição, prevista no art. 20, que dispõe que 

1. Será proibida por lei qualquer propaganda em favor da guerra. 

2. Será proibida por lei qualquer apologia do ódio nacional, racial ou 

religioso que constitua incitamento à discriminação, à hostilidade ou 

a violência. 

Por sua vez, o artigo 20, parágrafo 2 do PIDCP530 estabelece que: “Todo o 

apelo ao ódio nacional, racial e religioso que constitua uma incitação à discriminação, 

à hostilidade ou à violência deve ser interditado pela lei”. Para isso é necessário 

definir os termos: ódio ou hostilidade referem-se a emoções intensas e irracionais 

que humilha, degrada; e revela alto grau de baixeza, torpeza; em relação ao grupo-

alvo; apelo deve ser entendido como uma intenção de promover publicamente o ódio 

contra o grupo-alvo; e o termo incitação refere-se a declarações sobre grupos 

nacionais, raciais ou religiosos que gerem risco iminente de discriminação, 

hostilidade ou violência a estes grupos531. O artigo 20 do PIDCP requer um limite 

alto, pois a restrição à liberdade de expressão é uma exceção, para isso sugere a 

observação ao Plano de Ação Rabat532 que estabelece seis passos do teste de 

limitação:  

(1) Contexto: O contexto é de grande importância ao avaliar se é 

provável que declarações particulares incitem à discriminação, 

hostilidade ou violência contra o grupo-alvo, e pode ter uma relação 

direta com a intenção e/ou a causa. A análise do contexto deve 

colocar o discurso dentro do contexto social e político predominante 

no momento em que o discurso foi feito e divulgado; 

(2) Locutor/a: A posição ou o status do locutor/a na sociedade deve 

ser considerado, especificamente a posição do indivíduo ou da 

organização no contexto do público a quem o discurso é dirigido; 

(3) Intenção: O artigo 20 do PIDCP prevê intenção. Negligência e 

imprudência não são suficientes para que um ato seja uma ofensa 

nos termos do artigo 20 do PIDCP, pois este artigo prevê “defesa” e 

“incitação”, em vez da mera distribuição ou circulação de material. 

 
os Estados Partes que ainda não o fizeram devem tomar as medidas necessárias para cumprir as 
obrigações contidas no artigo 20, e abster-se de tal propaganda ou defesa de ódio. 
530 PIDCP. Op. Cit. 
531 OHCHR. Pagina simples sobre incitação ao ódio. UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS. s/d. 
Disponível em: https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Opinion/Articles19-
20/ThresholdTestTranslations/Rabat_threshold_test_Portuguese.pdf. Acesso em: 31 maio 2021. 
532 OHCHR. Freedom of expression vs incitement to hatred: OHCHR and the Rabat Plan of Action. 
UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS. 2019. Disponível em: 
https://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomOpinion/Articles19-20/Pages/Index.aspx. Acesso em: 31 
maio 2021. 
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Nesse aspecto, requer a ativação de uma relação triangular entre o 

objeto, o sujeito do discurso, e a audiência; 

(4) Conteúdo e forma: conteúdo do discurso constitui um dos 

principais focos das deliberações do tribunal e é um elemento crítico 

de incitação. A análise de conteúdo pode incluir o grau em que o 

discurso foi provocativo e direto, bem como a forma, o estilo, a 

natureza dos argumentos utilizados no discurso ou o equilíbrio 

encontrado entre os argumentos utilizados; 

(5) Extensão do ato de fala: A extensão inclui elementos como o 

alcance do discurso, sua natureza pública, sua magnitude e tamanho 

do seu público. Outros elementos a serem considerados incluem o 

fato de o discurso ser público, quais os meios de divulgação são 

utilizados, por exemplo, por um único folheto ou transmissão na 

mídia convencional ou via Internet, a frequência, a quantidade e a 

extensão das comunicações, o fato de o público dispor de meios para 

agir de acordo com o incentivo, o fato da declaração (ou obra) circular 

em um ambiente restrito ou amplamente acessível ao público em 

geral; e  

(6) Probabilidade, incluindo a iminência: O incitamento, por definição, 

é um crime de mera conduta. A ação anunciada por meio do discurso 

de incitação não precisa ser cometida para que o discurso represente 

um crime. No entanto, algum grau de risco de dano deve ser 

identificado. Isso significa que os tribunais terão que determinar que 

havia uma probabilidade razoável de que o discurso conseguisse 

incitar uma ação real contra o grupo-alvo, reconhecendo que essa 

causa deveria ser bastante direta533. 

A liberdade de expressão e a disseminação da discriminação preocupam os 

especialistas em Direito Internacional dos Direitos Humanos, representantes da 

ONU, e outras organizações, que se reuniram em Londres em 2008 e elaboraram os 

“Princípios de Camden sobre a Liberdade de Expressão e Igualdade”534 que tem por 

objetivo a promoção de um consenso global sobre a relação apropriada entre o 

respeito à liberdade de expressão e a promoção da igualdade. o 12º princípio propõe 

que os Estados possam elaborarem um texto legal acerca do discurso do ódio: 

Princípio 12: Incitação ao ódio. 

12.1. Todos os Estados devem adotar legislação que proíba qualquer 

promoção de ódio religioso, racial ou nacional que constitua uma 

incitação à discriminação, hostilidade ou violência (discurso do ódio). 

Sistemas jurídicos nacionais devem deixar claro, seja de forma 

explícita ou por meio de interpretação impositiva, que: 

 
533 OHCHR. Pagina simples sobre incitação ao ódio. UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS. s/d. 
Disponível em: https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Opinion/Articles19-
20/ThresholdTestTranslations/Rabat_threshold_test_Portuguese.pdf. Acesso em: 31 maio 2021. 
534 XIX Article 19. Campanha Global pela Liberdade de Expressão. Fev. 2009. Disponível em: 
https://artigo19.org/wp-content/blogs.dir/24/files/2011/04/Camden-Principles-PORTUGUESE-
web.pdf. Acesso em: 14 jan. 2021 
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i. Os termos “ódio” e “hostilidade” se referem a emoções intensas e 

irracionais de opróbrio, animosidade e aversão ao grupo visado. 

ii. O termo “promoção” deve ser entendido como a existência de 

intenção de promover publicamente o ódio ao grupo visado. 

iii. O termo “incitação” se refere a declarações sobre grupos 

religiosos, raciais ou nacionais que criam risco iminente de 

discriminação, hostilidade ou violência a pessoas pertencentes a 

esses grupos. 

iv. A promoção, por parte de comunidades diferentes, de um sentido 

positivo de identidade de grupo não constitui discurso do ódio535. 

Em agosto de 2019, o Alto Comissário das Nações Unidas de Direitos 

Humanos recomendou aos Estados treinarem os encarregados de aplicação da lei 

e o Judiciário para compreenderem e aplicarem o teste de seis passos estabelecidos 

pelo Plano de Ação Rabat a fim de determinar se o limite de incitação ao ódio foi 

atingido536.  

O Alto Comissário das Nações Unidas de Direitos Humanos recomendou às 

empresas, em seu relatório para a liberdade de expressão537, que adotem políticas 

de conteúdo que vinculem suas regras de discurso de ódio diretamente ao direito 

internacional dos direitos humanos, incluindo os tratados relevantes da ONU e 

interpretações dos órgãos do tratado e procedimentos especiais titulares de 

mandatos e outros especialistas, incluindo o Plano de Ação de Rabat538. 

Na mesma toada, o especialista do Comitê sobre a Eliminação da 

Discriminação Racial da Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as 

Formas de Discriminação Racial, seguiu o exemplo do Comitê de Direitos Humanos 

e do Plano de Ação de Rabat. Ele enfatizou que a criminalização nos termos do 

artigo 4539 deve ser reservada para certos casos, como segue:  

 
535 Ibid. 
536 OHCHR. Freedom of expression vs incitement to hatred: OHCHR and the Rabat Plan of Action. 
UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS. 2019. Disponível em: 
https://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomOpinion/Articles19-20/Pages/Index.aspx. Acesso em: 31 
maio 2021. 
537 Disponível em: https://undocs.org/A/74/486. Acesso em: 31 maio 2021. 
538 OHCHR. Freedom of expression vs incitement to hatred: OHCHR and the Rabat Plan of Action. 
UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS. 2019. Disponível em: 
https://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomOpinion/Articles19-20/Pages/Index.aspx. Acesso em: 31 
maio 2021. 
539 Artigo IV da Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação 
Racial. 
Os Estados partes condenam toda propaganda e todas as organizações que se inspirem em ideias 
ou teorias baseadas na superioridade de uma raça ou de um grupo de pessoas de uma certa cor ou 
de uma certa origem ética ou que pretendem justificar ou encorajar qualquer forma de ódio e de 
discriminação raciais e comprometem-se a adotar imediatamente medidas positivas destinadas a 
eliminar qualquer incitação a uma tal discriminação, ou quaisquer atos de discriminação com este 
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A criminalização das formas de expressão racista deve ser reservada 

aos casos sérios, para ser provado além de qualquer dúvida 

razoável, enquanto os casos menos graves devem ser abordados 

por meios diferentes do direito penal, tendo em conta, entre outros, 

a natureza e extensão do impacto nas pessoas e grupos visados. A 

aplicação de sanções criminais deve ser regida por princípios540 de 

legalidade, proporcionalidade e necessidade541. 

O discurso de ódio na União Europeia é considerado como crime de ódio e 

uma das maiores violações aos direitos humanos. A orientação é para que os 

Estados-Membros facilitem o acesso das vítimas à justiça e garantindo-lhes o apoio 

necessário542. As vítimas têm o direito de ter o acesso à justiça conforme o artigo 13 

da Convenção Europeia sobre Humanos Direitos e, quando aplicável, nos termos do 

 
objetivo tendo em vista os princípios formulados na Declaração universal dos direitos do homem e os 
direitos expressamente enunciados no artigo 5 da presente convenção, eles se comprometem 
principalmente:  
a) a declarar delitos puníveis por lei, qualquer difusão de ideias baseadas na superioridade ou ódio 
raciais, qualquer incitamento à discriminação racial, assim como quaisquer atos de violência ou 
provocação a tais atos, dirigidos contra qualquer raça ou qualquer grupo de pessoas de outra cor ou 
de outra origem técnica, como também qualquer assistência prestada a atividades racistas, inclusive 
seu financiamento; 
b) a declarar ilegais e a proibir as organizações assim como as atividades de propaganda organizada 
e qualquer outro tipo de atividade de propaganda que incitar a discriminação racial e que a encorajar 
e a declara delito punível por lei a participação nestas organizações ou nestas atividades. 
c) a não permitir as autoridades públicas nem às instituições públicas nacionais ou locais, o 
incitamento ou encorajamento à discriminação racial. Disponível em: 
https://www.oas.org/dil/port/1965%20Conven%C3%A7%C3%A3o%20Internacional%20sobre%20a
%20Elimina%C3%A7%C3%A3o%20de%20Todas%20as%20Formas%20de%20Discrimina%C3%A
7%C3%A3o%20Racial.%20Adoptada%20e%20aberta%20%C3%A0%20assinatura%20e%20ratifica
%C3%A7%C3%A3o%20por%20Resolu%C3%A7%C3%A3o%20da%20Assembleia%20Geral%2021
06%20(XX)%20de%2021%20de%20dezembro%20de%201965.pdf 
540 (a) Legalidade. A restrição deve ser fornecida por leis precisas e públicas e transparente; deve 
evitar fornecer às autoridades discrição ilimitada, e notificação apropriada deve ser dada àqueles cuja 
fala está sendo regulamentada. Regras deve estar sujeito a comentários públicos e regular legislativo 
ou processos administrativos. Salvaguardas processuais, especialmente aquelas garantidas por 
tribunais independentes ou tribunais, devem proteger direitos; (b) Legitimidade. A restrição deve ser 
justificada para proteger um ou mais dos os interesses especificados no artigo 19 (3) do Pacto, ou 
seja, respeitar os direitos ou reputações de terceiros ou para proteger a segurança nacional, ordem 
pública, saúde pública ou moral; (c) Necessidade e proporcionalidade. A restrição deve ser 
demonstrada pelo Estado conforme necessário para proteger um interesse legítimo e ser o menos 
restritivo significa atingir o objetivo pretendido. O Comitê de Direitos Humanos se referiu a essas 
condições como “testes rigorosos”, segundo os quais as restrições “devem ser aplicadas apenas para 
os fins para os quais foram prescritos e devem estar diretamente relacionados à necessidade 
específica em que se baseiam” ONU. A / 74/486. Promotion and protection of the right to freedom of 
opinion and expression. 9 out. 2019. Disponível em: https://undocs.org/A/74/486. Acesso em: 31 maio 
2021. 
541 ONU. A / 74/486. Promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression. 9 out. 
2019. Disponível em: https://undocs.org/A/74/486. Acesso em: 31 maio 2021. 
542 FRA.EUROPA. Ensuring justice for hate crime victims: professional perspectives. EUROPEAN 
UNION AGENCY FUNDAMENTAL RIGHTS. 2016. Disponível em: 
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2016-justice-hate_crime-victims_en.pdf. 
Acesso em: 23 maio 2021. 
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Artigo 47 do a Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia Além disso, o 

artigo 1 da Diretiva dos Direitos das Vítimas543 tem como propósito garantir que 

vítimas de crime que o acesso à justiça é um direito, e não uma obrigação de vítimas 

de crimes544.  

A Alemanha publicou uma legislação para melhorar a aplicação da lei nas 

redes sociais. A lei é aplicável (NetzDG) às redes sociais, com mais de 2 milhões de 

usuários registrados na Alemanha, precisam remover localmente conteúdo 

"evidentemente ilegal" (por exemplo, um vídeo ou um comentário) em 24 horas após 

receber a notificação. Nas situações em que a (i) legalidade não é óbvia, o provedor 

tem até sete dias para decidir sobre o caso545. A lei procura orientar os 

procedimentos, como a obrigação de relatar os casos, como lidar com as 

reclamações sobre o conteúdo ilegal, quais as sanções pecuniárias546. A legislação 

provocou reações dos defensores de direitos humanos, os quais criticaram porque a 

responsabilidade da decisão em relação ao conteúdo para as empresas e que 

governos manipulam políticas de remoção de conteúdo para sufocar dissidentes547.  

Há significativa diferença em como os países lidam com o discurso de ódio. 

Enquanto os Estados-Membros da EU entendem que o discurso de ódio é crime, 

para os Estados Unidos é apenas discurso548. Brugger assinala que de um modo 

geral, o Direito Internacional permite, ou proíbe, o discurso de ódio de forma direta e 

incisiva. O autor traça um paralelo entre os Estados Unidos que protegem o direito à 

liberdade de expressão, incluindo as mensagens de ódio, prevalecendo sobre a 

dignidade, a honra, a civilidade e a igualdade. O discurso de ódio nos Estados Unidos 

 
543EU. Diretiva 2012/29/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2012, que 
estabelece normas mínimas relativas aos direitos, ao apoio e à proteção das vítimas da criminalidade 
e que substitui a Decisão-Quadro 2001/220/JAI do Conselho. EU. Disponível em:  https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32012L0029. Acesso em 6 jun. 2021.  
544 Ibid. 
545 ALEMANHA. Gesetz zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken 
(Netzwerkdurchsetzungsgesetz - NetzDG). BUNDESAMT FÜR JUSTIZ. 1 set. 2017. Disponível em: 
https://www.gesetze-im-internet.de/netzdg/BJNR335210017.html. Acesso em: 11 jun. 2021. 
546 Ibid. 
547 GRAHAM, Bill; MACLELLAN, Stephanie. Overview of the Challenges Posed by Internet Platforms: 
Who Should Address Them and How? STANFORD Global Digital Policy Incubator. 2018. Disponível 
em: https://fsi.stanford.edu/publication/governance-innovation-connected-world-protecting-free-
expression-diversity-and-civic. Acesso em: 11 jun. 2021 
548 BRUGGER, Winfried. Proibição ou Proteção do Discurso do Ódio? Algumas Observações sobre o 
Direito Alemão e o Americano. Palestra proferida nas faculdades de direito de Brooklyn University, 
Georgetown University, Golden Gate University, University of San Francisco, Vanderbilt University e 
Yeshiva University durante o semestre de outono de 2001. A versão escrita mantém o formato 
dialógico. Tradução de Maria Ângela Jardim de Santa Cruz Oliveira 
Assessora da Presidência do Supremo Tribunal Federal. Direito Público, n. 15, p, 117-137, 2007. 
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é visto como “discurso” e não como uma conduta549. Por outro lado, o Direito 

Internacional e a maioria dos ordenamentos jurídicos não americanos atribuem maior 

proteção à dignidade, honra e igualdade dos destinatários do discurso do ódio550. 

A Convenção Internacional pela Eliminação de todas as Formas de 

Discriminação Racial551 estimula os Estados combaterem os modelos 

preconceituosos que contenham discriminação racial, mensagens xenofóbicas, e a 

intolerância. De acordo com a convenção, a discriminação racial pode basear-se em 

raça, cor, ascendência ou origem nacional ou étnica e estabelece no 4º Artigo: 

ARTIGO 4.º 

Os Estados Partes condenam a propaganda e as organizações que 

se inspiram em ideias ou teorias fundadas na superioridade de uma 

raça ou de um grupo de pessoas de uma certa cor ou de uma certa 

origem étnica ou que pretendem justificar ou encorajar qualquer 

forma de ódio ou de discriminação raciais, obrigam-se a adotar 

imediatamente medidas positivas destinadas a eliminar os 

incitamentos a tal discriminação e, para este efeito, tendo 

devidamente em conta os princípios formulados na Declaração 

Universal dos Direitos do Homem e os direitos expressamente 

enunciados no artigo 5.º da presente Convenção, obrigam-se, 

nomeadamente:  

a) A declarar delitos puníveis pela lei a difusão de ideias fundadas na 

superioridade ou no ódio racial, os incitamentos à discriminação 

racial, os atos de violência, ou a provocação a estes atos, dirigidos 

contra qualquer raça ou grupo de pessoas de outra cor ou de outra 

origem étnica, assim como a assistência prestada a atividades 

racistas, incluindo o seu financiamento; 

b) A declarar ilegais e a proibir as organizações, assim como as 

atividades de propaganda organizada e qualquer outro tipo de 

atividade de propaganda, que incitem à discriminação racial e que a 

encorajem e a declarar delito punível pela lei a participação nessas 

organizações ou nessas atividades; 

c) A não permitir às autoridades públicas nem às instituições 

públicas, nacionais ou locais, incitar à discriminação racial ou 

encorajá-la552.  

 

 
549 Ibid. 
550 BRUGGER, Winfried. Op. cit. 
551 Convenção Internacional pela Eliminação de todas as Formas de Discriminação Racial de 2001. 
Disponível em: 
https://gddc.ministeriopublico.pt/sites/default/files/documentos/instrumentos/prev_discriminacao_con
vencao_internacional_elim_formas_disc_racial.pdf. Acesso em: 31 maio 2021 
552 Convenção Internacional pela Eliminação de todas as Formas de Discriminação Racial de 2001. 
Disponível em: 
https://gddc.ministeriopublico.pt/sites/default/files/documentos/instrumentos/prev_discriminacao_con
vencao_internacional_elim_formas_disc_racial.pdf. Acesso em: 31 maio 2021. 
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O Brasil é signatário da Convenção Internacional pela Eliminação de todas as 

Formas de Discriminação Racial e ratificou recentemente a Convenção 

Interamericana Contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de 

Intolerância, aprovada em 2013 durante encontro da Organização dos Estados 

Americanos (OEA) que define a discriminação como: 

... qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência, em 

qualquer área da vida pública ou privada, com o propósito ou efeito 

de anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício, em 

condições de igualdade, de um ou mais direitos humanos e 

liberdades fundamentais consagrados nos instrumentos 

internacionais553.  

 O texto da Convenção ganha status de Emenda à Constituição e passa a 

integrar o ordenamento jurídico brasileiro554. 

Por sua vez, a Câmara dos EUA aprovou em maio de 2021 por votação de 

364 a 62, a Lei de Crimes de Ódio no contexto da COVID-19555. Essa lei tem como 

objetivo combater o aumento da violência de ódio contra as comunidades asiático-

americana e será de grande auxilio para melhorar a resposta aos crimes de ódio 

dirigidos contra outras minorias556. No ano de 2019, o FBI relatou que houve 7.314 

incidentes de crimes de ódio557, mas pesquisas do Departamento de Justiça dos 

Estados Unidos estimam que 250.000 pessoas a cada ano são vítimas de crimes de 

ódio558.  

Em um artigo publicado em 2018, a ONU alertava que a privacidade é a 

“porta de entrada” que reforça outros direitos, online e offline, tais como o direito a 

igualdade, não discriminação e liberdade de expressão e reunião559. A privacidade é 

 
553 CAMARA DOS DEPUTADOS. Brasil ratifica Convenção Interamericana contra Racismo, a 
Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância. CAMARA DOS DEPUTADOS. 13 maio 
2021. Disponível em: https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-
permanentes/cdhm/noticias/brasil-ratifica-convencao-interamericana-contra-racismo-a-
discriminacao-racial-e-formas-correlatas-de-intolerancia. Acesso em: 7 jun. 2021. 
554 Ibid. 
555 S.937 - COVID-19 Hate Crimes Act. A Lei na integra, disponivel em: 
https://www.congress.gov/117/plaws/publ13/PLAW-117publ13.pdf. Acesso em: 16 ago. 2021. 
556 CONGRESS.GOV. S.937 - COVID-19 Hate Crimes Act. CONGRESS.GOV. 20 maio 2021. 
Disponível em: https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/937/text. Acesso em: 23 
maio 2021. 
557 FBI. 2019 Hate Crime Statistics. 2019. Disponível em: https://ucr.fbi.gov/hate-crime/2019/topic-
pages/incidents-and-offenses. Acesso em: 16 ago. 2021. 
558 SPLC. COVID-19 Hate Crimes Act: SPLC president attends White House signing of new prevention 
law. Southern Poverty Law Center (SPLC). 20 maio 2021.  Disponível em: 
https://www.splcenter.org/news/2021/05/20/covid-19-hate-crimes-act-splc-president-attends-white-
house-signing-new-prevention-law. Acesso em 23 maio 2021. 
559 ONU. Artigo 12: Direito à privacidade. ONU. 28 nov. 2018. Disponível em: 
https://nacoesunidas.org/artigo-12-direito-a-privacidade/. Acesso em: 14 jun. 2020. 
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essencial para a proteção da dignidade humana, para a proteção contra 

interferências não autorizadas, o direito à privacidade e intimidade estabelece limites 

para o acesso às informações referentes ao indivíduo. Não é um direito absoluto, 

mas as violações da privacidade devem ser proporcionais ao benefício da 

sociedade560. O direito à privacidade está previsto no artigo 12 da DUDH561 e no 

artigo 17 do PIDCP os quais são semelhantes.  

Artigo 12 – DUDH 

Ninguém será sujeito a interferências em sua vida privada, em sua 

família, em seu lar ou em sua correspondência, nem a ataques à sua 

honra e reputação. Todo ser humano tem direito à proteção da lei 

contra tais interferências ou ataques. 

Artigo 17 PIDCP 

1. Ninguém poderá ser objeto de ingerências arbitrárias ou ilegais em 

sua vida privada, em sua família, em seu domicílio ou em sua 

correspondência, nem de ofensas ilegais à sua honra e reputação.  

2. Toda pessoa terá direito à proteção da lei contra essas ingerências 

ou ofensas. 

A Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia consagra, no seu artigo 

8, o direito à proteção dos dados pessoais, 

Artigo 8º Proteção de dados pessoais 

1. Todas as pessoas têm direito à proteção dos dados de caráter 

pessoal que lhes digam respeito. 

2. Esses dados devem ser objeto de um tratamento leal, para fins 

específicos e com o consentimento da pessoa interessada ou com 

outro fundamento legítimo previsto por lei. Todas as pessoas têm o 

direito de aceder aos dados coligidos que lhes digam respeito e de 

obter a respectiva retificação. 

3. O cumprimento destas regras fica sujeito a fiscalização por parte 

de uma autoridade independente562. 

Parlamento Europeu e o Conselho aprovaram em 2016 o Regulamento563 e a 

Diretiva que compõem um quadro jurídico para os Estados-membros passaram a 

aplicar a partir de maio de 2018 sobre a violação, tratamento, transferência e 

exclusão de dados dos cidadãos residentes na união europeia564.  

 
560 Ibid. 
561 DUDH. Op. cit. 
562 UNIÃO EUROPEIA. Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. 18 dez. 2000. Disponível 
em: https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_pt.pdf. Acesso em: 7 jun. 2021. 
563 UE. General Data Protection Regulation. EUR-LEX. 27 abr. 2016. Disponível em:  https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:119:TOC. Acesso 
em: 7 jun. 2021. 
564 PARLAMENTO EUROPEU. A adaptação à era digital. Disponível em: 
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/pt/democracy-and-human-rights/fundamental-
rights-in-the-eu/adapting-to-the-digital-age. Acesso em: 7 jun. 2021.  
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A União Europeia (EU) protege o direito humano a privacidade e aos seus 

dados com o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) que incluem a 

minimização de dados, limitação da autorização, concessão da autorização e acesso 

aos dados565. 

▪ Minimização de dados: O tipo e volume de dados pessoais 

deve ser relevante e limitado ao que é necessário dado a específico 

de sua coleção. As empresas não devem coletar mais pessoal dados 

do que o necessário ou sem uma especialidade. 

▪  Limitação da forma: os dados pessoais só devem ser 

coletados para fins específicos, explícitos e legítimos; os dados não 

podem ser processados de maneira incompatível com um padrão 

original. 

▪  Direito individual de acesso aos dados: os devem ser capazes 

de acessar seus próprios dados coletados por empresas. Os donos 

têm o direito de saber quais dados pessoais estão sendo 

processados e com quem os dados são compartilhados. 

▪ Consentimento: o consentimento de um indivíduo deve ser 

uma indicação livre, específica e informada de sua vontade ou a sua 

concordância com o tratamento dos dados pessoais em questão566. 

A GDPR determina que o acesso do governo aos dados deve ser solicitado 

respeitando o que determina o regulamento europeu em conformidade com o direito 

humano à privacidade e à proteção de dados567. 

Quanto à privacidade, a Comissão Europeia apresentou em 10 de janeiro de 

2017 uma proposta de regulamento relativo ao respeito pela vida privada e à 

proteção dos dados pessoais no meio digital que alterará a Diretiva ePrivacy 

2002/58/C568 e pretende aumentar a proteção da vida privada das pessoas e abrirá 

novas oportunidades de negócios569. 

E em relação às demandas da IA, a Comissão Europeia apresentou um 

relatório em 2019570 com as diretrizes para a utilização da IA571 que devem ser: “a) 

 
565 O'BRIEN, Claire Methven; JORGENSEN, Rikke Frank; HOGAN, Benn. F. Tech giants: human 
rights risks and frameworks. SSRN. 15 dez. 2020. Disponível em:  
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3768813. Acesso em 10 mar. 2021. 
566 Ibid. 
567 Ibid. 
568 EUR-LEX. Diretiva 2002/58/C. https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2002/58/oj. Acesso em: 7 jun. 2021. 
569 COMMITTEES, EUROPEAN PARLIAMENT. e-Privacy Reform. Abr. 2017. Disponível em: 
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/product/product-details/20170329CDT01341. Acesso 
em: 7 jun. 2021.  
570EUROPEAN COMISSION. Ethics guidelines for trustworthy AI. Disponível em: 
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ethics-guidelines-trustworthy-ai. Acesso em 18 
mar. 2021.  
571 EUROPEAN COMISSION. Uma definição de IA: principais capacidades e disciplinas cientificas. 
Disponível em: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ethics-guidelines-trustworthy-ai. 
Acesso em 18 mar. 2021 
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legal - respeitando todas as leis e regulamentos aplicáveis; b) ética - respeitar os 

princípios e valores éticos; c) robusto - tanto de uma perspectiva técnica, mas 

levando em consideração seu ambiente social”. As Diretrizes contam com sete 

requisitos principais: a atuação humana e supervisão, segurança, privacidade e 

governança de dados, transparência, diversidade, bem estar social e ambiental, e 

responsabilidade572. 

As Diretrizes são:  

a) Atuação humana e supervisão: os sistemas de IA devem capacitar 

os seres humanos, permitindo que tomem decisões informadas e 

promovendo seus direitos fundamentais. E mecanismos de 

supervisão adequados devem ser assegurados. 

b) Robustez técnica e segurança: os sistemas de IA precisam ser 

resilientes e seguros, além de serem precisos, confiáveis e 

reproduzíveis.  

c) Privacidade e governança de dados: além de garantir o pleno 

respeito pela privacidade e proteção de dados, também devem ser 

assegurados mecanismos de governança de dados adequados, 

tendo em conta a qualidade e integridade dos dados e garantindo o 

acesso legitimado aos dados. 

d) Transparência: os dados, sistema e modelos de negócios de IA 

devem ser transparentes. Os humanos precisam estar cientes de que 

estão interagindo com um sistema de IA e devem ser informados 

sobre as capacidades e limitações do sistema. 

d) Diversidade, não discriminação e justiça: o preconceito deve ser 

evitado, pois pode ter múltiplas implicações negativas, desde a 

marginalização de grupos vulneráveis até a exacerbação do 

preconceito e da discriminação. Promovendo a diversidade, os 

sistemas de IA devem ser acessíveis a todos, independentemente 

de qualquer deficiência, e envolver as partes interessadas relevantes 

em todo o seu ciclo de vida. 

e) Bem-estar social e ambiental: os sistemas de IA devem beneficiar 

todos os seres humanos, incluindo as gerações futuras.  

f) Responsabilidade: Mecanismos devem ser colocados em prática 

para garantir a responsabilidade e responsabilização pelos sistemas 

de IA e seus resultados. A auditabilidade, que permite a avaliação de 

algoritmos, dados e processos de design, desempenha um papel 

fundamental nisso, especialmente em aplicações críticas. Além 

disso, deve ser assegurada uma reparação adequada e acessível573. 

A Comissária do Conselho da Europa para os Direitos Humanos, Dunja 

Mijatović, afirmou em uma recomendação que: “Garantir que os direitos humanos 

 
572 EUROPEAN COMISSION. Ethics guidelines for trustworthy AI. Disponível em: 
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ethics-guidelines-trustworthy-ai. Acesso em 18 
mar. 2021. 
573 Ibid. 
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sejam fortalecidos e não prejudicados pela inteligência artificial é um dos fatores-

chave que definirão o mundo em que vivemos”574. Essa recomendação575 se 

concentra em dez principais áreas de atuação: a) avaliação do impacto dos direitos 

humanos; b) consultas públicas; c) padrões de direitos humanos no setor privado; d) 

informação e transparência; e) supervisão independente; f) não discriminação e 

igualdade; g) proteção de dados e privacidade; h) liberdade de expressão, liberdade 

de reunião e associação e direito ao trabalho; i) acesso a remédios; e j) a promoção 

da alfabetização em inteligência artificial576. A recomendação é dirigida aos Estados 

membros, mas os princípios dizem respeito a qualquer pessoa que influencie 

significativamente, direta ou indiretamente, o desenvolvimento, implementação ou 

efeitos de um sistema de IA577.  

Os cinco princípios da Carta Ética sobre o Uso de Inteligência Artificial em 

Sistemas Judiciais e no respectivo ambiente  

1. Princípio do respeito aos direitos fundamentais: garantir que o 

design e implementação de ferramentas de inteligência artificial e os 

serviços são compatíveis com os direitos fundamentais. 

2. Princípio de não discriminação: prevenir especificamente o 

desenvolvimento ou intensificação de qualquer discriminação entre 

indivíduos ou grupos de indivíduos. 

3. Princípio da qualidade e segurança: no que diz respeito ao 

tratamento de decisões judiciais e dados, utilizar fontes certificadas 

e dados intangíveis com modelos elaborados de forma 

multidisciplinar, em ambiente tecnológico seguro. 

4. Princípio da transparência, imparcialidade e justiça: faça métodos 

de processamento de dados acessíveis e compreensíveis, autorizar 

auditorias externas. 

5. Princípio "sob controle do usuário": impede uma abordagem 

prescritiva e garantir que os usuários sejam atores informados e em 

controle das escolhas feitas578. 

 
574 COUNCIL OF EUROPE. Unboxing artificial intelligence: 10 steps to protect human rights. 
COMMISSIONER OF HUMAN RIGHTS. 14 maio 2019. Disponível em: 
https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/unboxing-artificial-intelligence-10-steps-to-protect-
human-rights. Acesso em: 31 maio 2021. 
575 Recomendação disponível em: https://rm.coe.int/unboxing-artificial-intelligence-10-steps-to-
protect-human-rights-reco/1680946e64. Acesso em: 31 maio 2021. 
576 COUNCIL OF EUROPE. Unboxing artificial intelligence: 10 steps to protect human rights. 
COMMISSIONER OF HUMAN RIGHTS. 14 maio 2019. Disponível em: 
https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/unboxing-artificial-intelligence-10-steps-to-protect-
human-rights. Acesso em: 31 maio 2021. 
577 Ibid. 
578 COMISSÃO EUROPEIA PARA A EFICACIA DA JUSTIÇA. Carta Europeia de Ética sobre o Uso 
da Inteligência Artificial em Sistemas Judiciais e seu ambiente. CEPEJ. 3-4 dez. 2018. Disponível em: 
https://rm.coe.int/carta-etica-traduzida-para-portugues-
revista/168093b7e0#:~:text=utiliza%C3%A7%C3%B5es%20dessas%20tecnologias.-
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Cabe salientar que os Estados Unidos, que se norteiam pela liberdade de 

expressão como regra básica e valorizam a privacidade, promulgaram uma lei 

federal The Foreign Intelligence Surveillance Act of 1978 (FISA) que prevê 

procedimentos para a vigilância física e eletrônica e coleta de "informações de 

inteligência no exterior" entre "potências estrangeiras" e "agentes de potências 

estrangeiras", ou seja, é permitido ao país que colete informações de americanos e 

estrangeiros no seu território e sem ordem judicial, baseado na segurança 

nacional579. E após os ataques de 11 de setembro de 2001 foi promulgada a lei USA 

PATRIOT Act580 que conferia aos funcionários federais autoridade para rastrear e 

interceptar comunicações, de voz, de mensagens (e-mail) e permite que as 

autoridades interceptem comunicações dentro do sistema do computador, tanto para 

aplicação da lei quanto para fins de coleta581. Os críticos à essa lei argumentaram 

que a seção 215 do Patriot Act viola a Constituição, na Quarta Emenda, que diz que 

o governo não pode conduzir uma busca sem obter um mandado e mostrar uma 

causa provável para acreditar que a pessoa cometeu ou cometerá um crime582. 

Com relação à Quarta Emenda à Constituição dos Estados Unidos, seu 

surgimento foi há dois séculos quando não existiam telefones, microfones, Internet 

e o padrão de vigilância governamental era a inspeção física e de documentos e os 

colonos americanos estavam insatisfeitos com a autoridade inglesa, sendo assim, foi 

estabelecido pela Declaração de Direitos: “o direito das pessoas de estarem seguras 

em suas pessoas, casas, papéis e bens contra buscas e apreensões 

desarrazoadas”583. O Patriot Act foi reformulado, a Seção 215 da lei foi emendada 

 
,Os%20cinco%20princ%C3%ADpios%20da%20Carta%20%C3%89tica%20sobre%20o%20Uso%20
da,compat%C3%ADveis%20com%20os%20direitos%20fundamentais. Acesso em: 30 maio 2021. 
579 EUA. The Foreign Intelligence Surveillance Act of 1978 (FISA). 1978. Disponível em: 
https://bja.ojp.gov/program/it/privacy-civil-liberties/authorities/statutes/1286. Acesso em: 12 jun. 2021.  
580 USA. The USA PATRIOT Act 4 Pub. L. No. 107-56, 115 Stat. 272. 2002. 
https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-115/pdf/STATUTE-115-Pg272.pdf. Acesso em: 12 
jun. 2021. (Texto na integra) 
581 Ibid. 
582 WHITE, Lawrence. The Patriot Act, Post 9-11 Politics and the protection of privacy and civil rights 
in the University community. STETSON UNIVERSITY COLLEGE OF LAW 
26TH ANNUAL CONFERENCE ON LAW AND HIGHER EDUCATION, 19-23 fev. 2005. Disponível 
em:  https://www.stetson.edu/law/conferences/highered/archive/2005/WhatYouNeedtoKnow.pdf. 
Acesso em: 12 jun. 2021.  
583 Ibid. p. 9. 
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para proibir a National Security Agency (NSA) de continuar seu programa de coleta 

de dados em massa por telefone584, após as denúncias efetuadas por Snowden585. 

Por outro lado, há defesa em torno da criação de um Tribunal Internacional 

para a Internet, nos moldes do Tribunal Penal Internacional (TPI), o que permitiria 

eficiência e segurança jurídica na judicialização global. A proposta é a codificação 

de Lei sobre a Internet e o comércio eletrônico. As plataformas, as empresas são 

multinacionais, as redes digitais operadas pelas empresas são globais, no entanto a 

legislação é territorial, além de que, há outros crimes a serem, eventualmente, 

levados a um Tribunal Internacional, como pornografia infantil, crimes cibernéticos, 

conflitos entre empresas de comércio eletrônico e Estados ou pessoas, 

ciberespionagem, invasões de sistemas, cibersegurança, o uso de criptomoedas e 

blockchain, crimes financeiros, lavagem de dinheiro e evasão fiscal, entre outros586. 

Nesse contexto, o próprio Mark Zuckerberg, CEO do Facebook, declarou que 

um órgão independente, semelhante a uma “Suprema Corte”587 poderia resolver 

alguns dos problemas de conteúdo da rede social588.  

A Organização das Nações Unidas, na septuagésima primeira sessão da 

Assembleia Geral, em outubro de 2016, em conjunto com Alemanha, Áustria, 

Bélgica, Brasil, Bulgária, Tcheca, Chile, Chipre, Costa Rica, Croácia, Dinamarca, 

Eslovênia, Espanha, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Islândia, 

Liechtenstein, Luxemburgo, México, Holanda, Panamá, Paraguai, Peru, Portugal, 

República Dominicana, Suécia, Suíça e Uruguai, elaborou um documento para a 

proteção dos direitos humanos na Internet. O documento “O direito à privacidade na 

era digital”589, aprovado na 34ª sessão do Conselho de Direitos Humanos das 

 
584 KELLY, Erin. Senate approves USA Freedom Act. USATODAY. 2 jun. 2015. Disponível em: 
https://www.usatoday.com/story/news/politics/2015/06/02/patriot-act-usa-freedom-act-senate-
vote/28345747/. Acesso em: 12 jun. 2021. 
585 SNOWDEN. Op. cit. 
586 ALMEIDA, Daniel Freire e. A Estrutura organizacional de um tribunal internacional para a Internet. 
CIBERLAW BY CIJIC. Ed. n. VI. Set./out. 2018. Disponível em: https://www.gedai.com.br/wp-
content/uploads/2018/10/Revista_Cyberlaw-by-CIJIC-n6_Set_Out2018.pdf. Acesso em 23 jun. 2021. 
587 “You can imagine some sort of structure, almost like a Supreme Court, that is made up of 
independent folks who don’t work for Facebook, who ultimately make the final judgment call on what 
should be acceptable speech in a community that reflects the social norms and values of people all 
around the world,” Zuckerberg said. 
588 SALINAS, Sara. Mark Zuckerberg said an independent ‘Supreme Court’ could fix Facebook’s 
content problems. CNBC. 2 abr. 2018. Disponível em: https://www.cnbc.com/2018/04/02/facebook-
ceo-mark-zuckerberg-on-a-supreme-court-for-content.html. Acesso em: 16 ago. 2021. 
589 ACNUR. El derecho a la privacidad en la era digital. NACIONES UNIDAS – ASEMBLEA 
GENERAL. 31 out. 2016. Disponível em:  
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2017/10904.pdf. Acesso em 2 maio 2021.  
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Nações Unidas em 24 de março de 2017590, com o apoio de 68 países591, exorta 

todos Estados a: 

a) Respeitar e proteger o direito à privacidade, inclusive no contexto 

de comunicações digitais; 

b) Tomar medidas para acabar com as violações desses direitos e 

criar as condições necessárias para evitá-los, como garantir que o a 

legislação nacional relevante está em linha com as suas obrigações 

ao abrigo da lei direitos humanos internacionais; 

c) Revisar seus procedimentos, práticas e legislação em relação à 

vigilância e interceptação de comunicações e coleta de dados 

pessoal, incluindo vigilância em grande escala, interceptação e 

coleta, com você visa fortalecer o direito à privacidade, garantindo 

que ele seja cumprido plena e eficaz de todas as suas obrigações 

nos termos do direito internacional dos direitos humanos; 

d) Estabelecer ou manter mecanismos nacionais de supervisão, 

natureza judicial, administrativa ou parlamentar, que tenham os 

recursos necessários e são independentes, eficazes e imparciais, 

bem como capazes de garantir a transparência, quando apropriado, 

e a responsabilidade por atividades de vigilância de comunicações e 

interceptação e coleta de dados pessoais feitos pelo Estado; 

e) Fornecer acesso a um recurso eficaz para indivíduos cujo direito 

de a privacidade foi violado por meio de vigilância ilegal ou arbitrária, 

de cumprimento das obrigações internacionais de direitos humanos; 

f) Preparar e aplicar legislação adequada, com sanções e recursos 

que protegem as pessoas contra práticas que ameaçam o direito à 

privacidade, especificamente coleta e processamento ilegal e 

arbitrário, e especialmente ao tomar decisões com base no 

tratamento automatizado, retenção ou uso de dados pessoais por 

indivíduos, empresas e organizações privadas; 

g) Capacitar os cidadãos, proporcionando-lhes uma educação de 

qualidade e oportunidades de educação ao longo da vida, para 

aprofundar seus conhecimentos habilidades digitais e as habilidades 

técnicas de que precisam para proteger com eficácia as suas 

próprias privacidades; 

h) Respeitar o direito à privacidade, abstendo-se de exigir que 

empresas que adotam medidas que interferem no direito à 

 
590 MRE. Direito à privacidade na era digital. 24 março 2017. Disponível em: 
http://antigo.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/15971-direito-a-privacidade-na-era-digital. 
Acesso em: 24 ago. 2021. 
591 Em 26 de setembro de 2019, o Conselho de Direitos Humanos adotou a resolução 42/15 sobre “O 
direito à privacidade na era digital”. O parágrafo 10 da resolução solicitou ao Alto Comissariado das 
Nações Unidas para os Direitos Humanos que organize, antes da quadragésima quarta sessão do 
Conselho de Direitos Humanos, um seminário de especialistas para discutir como a inteligência 
artificial, incluindo criação de perfis, tomada de decisão automatizada e aprendizado de máquina as 
tecnologias podem, sem as devidas salvaguardas, afetar o gozo do direito à privacidade [e] para 
preparar um relatório temático sobre o assunto. Os comentários e sugestões foram recebidos até 28 
de maio de 2021. UNITED Nations Human Rights. Call for input: report on "the right to privacy in the 
digital age". Disponível em: https://www.ohchr.org/EN/Issues/DigitalAge/Pages/cfi-digital-age.aspx. 
Acesso em: 24 ago. 2021. 
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privacidade de arbitrária ou ilegalmente, seja por meio de leis, 

políticas ou outros meios; 

i) Considerar as medidas adequadas para as empresas agirem 

transparência voluntária para responder a solicitações arbitrárias ou 

ilegais do Autoridades estaduais que exigem acesso a dados e 

informações privadas do Comercial; 

j) Desenvolver salvaguardas e remédios concretos contra violações 

do direito à privacidade, dignidade e reputação na Internet, em 

particular quando afetam mulheres e crianças; 

k) Desenvolver legislação, salvaguardas e remédios contra a 

mercantilização de dados pessoais sensíveis, incluindo dados 

médicos e de saúde; 

l) Certificar-se de que as decisões com base em processamento 

automatizado que afetam significativamente os direitos de uma 

pessoa são transparentes e não têm efeitos discriminatórios592. 

Outras iniciativas tentam, senão resolver, pelo menos minimizar os efeitos da 

desinformação, a Organização das Nações Unidas lançou em maio de 2020 uma 

proposta global com a finalidade de tentar coibir a propagação de notícias falsas. A 

campanha Verified 593 convida a todas as pessoas a se voluntariarem a fim de 

divulgarem notícias verdadeiras, combatendo as falsas. Antonio Guterres, 

secretário-geral da ONU declarou a desinformação está se espalhando online e que 

os cientistas e as instituições tem que atingir as pessoas com notícias verdadeiras e 

confiáveis594. 

As Nações Unidas, em conjunto com outras organizações; International 

Organization for Migration (IOM), International Telecommunication Union (ITU), Office for 

the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), Office of the United Nations High 

Commissioner for Human Rights (OHCHR), Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD), UN Environment Programme (UNEP), Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), Alto-comissariado 

das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), Fundo das Nações Unidas para a 

Infância (UNICEF), Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos (UNOPS), 

União Postal Universal (UPU), Voluntários das Nações Unidas, ONU Mulheres, 

 
592 ACNUR. El derecho a la privacidad en la era digital. NACIONES UNIDAS – ASEMBLEA 
GENERAL. 31 out. 2016. Disponível em:  
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2017/10904.pdf. Acesso em 2 maio 2021 
593 https://shareverified.com/en/.  
594 ONU - Nações Unidas lançam iniciativa global para combater desinformação sobre pandemia de 
Covid-19 – Verified. ONU. Disponível em:  
https://news.un.org/pt/story/2020/05/1714402?utm_source=ONU+News+-
+Newsletter&utm_campaign=08a50e6811-
EMAIL_CAMPAIGN_2020_05_22_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-
08a50e6811-107123321. Acesso em 9 abr. 2021. 
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Programa Mundial de Alimentos (PMA) e Organização Mundial da Saúde (OMS) 

emitiram a Declaração Conjunta sobre Proteção de Dados e Privacidade595, em 

decorrência da preocupação com as violações a proteção de dados e privacidade 

durante a pandemia596. O Secretário-geral das Nações Unidas ressaltou que no 

rastreamento de contágio digital, na coleta, armazenamento e processamento de 

dados deve ser observado o respeito aos direitos humanos, promovendo o equilíbrio 

entre direitos como a saúde e a liberdade597. Os pontos importantes a serem 

verificados são:  

a) Garantir que essas operações sejam legítimas, limitadas em 

escopo e tempo, e necessárias e proporcionais aos propósitos 

especificados e válidos na resposta à pandemia COVID-19; 

b) Assegurar que os dados sejam mantidos em sigilo e segurança 

por tempo limitado e sejam devidamente destruídos ou apagados de 

acordo com os fins mencionados; 

c) Garantir que qualquer troca de dados seja realizada de acordo 

com a legislação internacional aplicável e os princípios de 

privacidade e proteção de dados e que essa troca seja avaliada com 

base em devida diligência e avaliações de risco. 

d) Vincular as medidas tomadas em relação aos dados aos 

mecanismos e procedimentos aplicáveis para garantir que cumpram 

os princípios e finalidades acima mencionados, sejam justificados 

nessa base e sejam interrompidos assim que deixem de ser 

necessários, e 

e) Ofereça transparência para construir confiança na aplicação de 

iniciativas atuais e futuras598. 

A Media and Information Liberacy (MIL) ou Alfabetização Midiática e 

Informacional (AMI)599 é um conceito utilizado pela UNESCO que aposta na 

educação para preparar os jovens, os professores e educadores em geral para 

desenvolvimento das competências para a utilização das mídias sociais. Esse 

conceito foi firmado na Declaração de Grünwald sobre Educação para as Mídias600 

no Simpósio Internacional de Grünwald, na Alemanha em janeiro de 1982. A 

alfabetização em mídias permite que os indivíduos se conscientizem da sua resposta 

 
595OMS. Declaración conjunta sobre protección de datos y privacidad en la respuesta a la COVID-19. 
ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD. 19 nov. 2020. Disponível em: 
https://www.who.int/es/news/item/19-11-2020-joint-statement-on-data-protection-and-privacy-in-the-
covid-19-response. Acesso em: 12 abr. 2021. 
596 Ibid. 
597 Ibid.  
598 Ibid. 
599Currículo para formação de professores disponível em: 
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/129895/mod_resource/content/1/Digital%20Literacy.pdf 
600 Disponível em: http://milobs.pt/wp-content/uploads/2018/06/Declaracao-de-Grunwald.pdf. Acesso 
em 15 mar. 2021.  
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aos conteúdos transmitidos digitalmente, reconhecendo e rejeitando as informações 

manipuladas e disfarçadas de notícia601. 

A ONU em conjunto com governantes, empresas, organizações não 

governamentais, sociedade civil e demais atores, tem se mobilizado para encontrar 

meios para combater a desinformação, o discurso de ódio, e os demais desafios 

desde 2005, todos participam emitindo declarações conjuntas602 com a finalidade de 

solucionar respeitando o DIDH.  

As legislações internas dos países são muitas, e intencionam garantir e 

proteger os cidadãos, no entanto as legislações são aplicáveis no território do Estado 

e a Internet é global e imediata. Em muitos casos não há como evitar consequências 

maiores se não houver uma resposta rápida ao problema apresentado.  

No bloco da UE há maior rigor na exigência da retirada de conteúdo 

inadequado na Internet. As empresas devem se submeter à legislação imposta a 

partir de 2016 com a GDPR, proceder a análise a partir da solicitação do usuário, e 

retirar em algumas horas, o que pode não ser conveniente pois transfere para as 

empresas o poder de decisão sobre a aplicação da lei.  Por outro lado, garante a 

rapidez da retirada.  

Em outros países depende do judiciário local o que provoca demora e possível 

agravamento da situação produzida pelo conteúdo publicado. E, no caso dos EUA, 

 
601 BAKIR, Vian; MCSTAY, Andrew. Op. cit. p. 76. 
602 • 2005: Declaração Conjunta sobre Internet e sobre Medidas Antiterroristas 
• 2006: Declaração Conjunta sobre a Publicação de Informações Confidenciais, a Abertura dos 
Órgãos Públicos Nacionais e Internacionais, a Liberdade de Expressão e Tensões Culturais e 
Religiosas, e a Impunidade em Casos de Ataques contra Jornalistas 
• 2007: Declaração Conjunta sobre Diversidade na Radiodifusão 
• 2008: Declaração Conjunta sobre Difamação de Religiões e sobre Legislação Antiterrorista e 
Antiextremista 
• 2009: Declaração Conjunta sobre Meios de Comunicação e Eleições  
• 2010: Declaración Conjunta del Décimo Aniversario: Diez Desafíos Claves para la Libertad de 
Expresión en la Próxima Década 
• 2011: Declaração Conjunta sobre Liberdade de Expressão e Internet 
• 2012: Declaração Conjunta sobre Delitos contra a Liberdade de Expressão 
• 2013: Declaração Conjunta sobre Proteção da Liberdade de Expressão e a Diversidade na Transição 
Digital Terrestre 
• 2014: Declaração Conjunta sobre Universalidade e o Direito à Liberdade de Expressão 
• 2015: Declaração Conjunta sobre Liberdade de Expressão e Respostas às Situações de Conflito 
• 2016: Declaração Conjunta sobre Liberdade de Expressão e Combate ao Extremismo Violento 
• 2017: Declaração Conjunta sobre Liberdade de Expressão e "Notícias Falsas" ("Fake News"), 
Desinformação e Propaganda       
• 2018: Declaração Conjunta sobre a Independência e a Diversidade dos Meios de Comunicação na 
Era Digital. Disponível em: http://www.oas.org/pt/cidh/expressao/showarticle.asp?artID=1146&lID=4. 
Acesso em: 18 ago. 2021.  
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há maior elasticidade e que tem como premissa a liberdade de expressão como 

parâmetro, entendendo que discurso de ódio, por exemplo, é apenas “discurso”.  

Iniciativas como Alfabetização Midiática e Informacional, visando a educação, 

provavelmente teria maior eficácia se governos aderissem a uma campanha de 

esclarecimento global sobre os perigos e consequências da má utilização da Internet.  

Outrossim, a proposta de um Tribunal Internacional da Internet, ou uma 

Suprema Corte, pode ser a solução, desde que pudesse agir rapidamente.   

Todos Estados devem primar por assegurar a liberdade de expressão, 

promover a liberdade de informação de forma a alcançar a todos e proporcionar 

informação de qualidade e edificante. Além de combater a disseminação de 

desinformação e de discurso de ódio sem que haja prejuízo para a liberdade de 

expressão e proteger os indivíduos na sua privacidade e intimidade é tarefa de todos, 

garantindo a promoção ao Direito Internacional dos Direitos Humanos e uma 

sociedade justa e democrática.  

 

3.2. Politicas Privadas  

 

As empresas privadas exercem enorme influência no ambiente digital. As sete 

maiores plataformas digitais: Microsoft, Apple, Amazon, Google, Facebook, Tencent 

e Alibaba respondem por dois terços do total do valor de mercado entre as 70 

plataformas do mundo603. O Google detém 90% do mercado global em pesquisas. O 

Facebook é a principal plataforma de mídia social604, sendo assim é natural que as 

empresas procurem estabelecer diretrizes para garantir a liberdade de expressão em 

relação aos conteúdos de desinformação, discurso de ódio, violação de privacidade 

entre outros desafios.  

Nesse contexto, em 2011, o Conselho de Direitos Humanos da Organização 

das Nações Unidas aprovou por consenso os Princípios Orientadores sobre 

Empresas e Direitos Humanos605. Esse guia orientador foi desenvolvido pelo então 

 
603 ONU. Discriminação racial e tecnologias digitais emergentes análises de direitos humanos. 
HUMAN RIGHTS COUNCIL. 3 jul. 2020. Disponível em: https://undocs.org/A/HRC/44/57. Acesso em: 
31 maio 2021. P. 5. 
604 Ibid. 
605 OHCHR. Guiding Principles on Business and Human Rights. UNITED NATIONS HUMAN RIGTHS. 
2011. Disponível em: 
https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf. Acesso em: 16 
ago. 2021. 
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Especial Representante do Secretário-Geral da ONU, John Ruggie, após três anos 

de pesquisa e consultas mundiais com empresas, sociedade civil, governos e vítimas 

de violações dos direitos humanos pelas empresas. Esses princípios não são normas 

de Direito internacional, mas recomendações práticas que podem ser seguidos por 

governos e empresas para gerenciar melhor os riscos contra os direitos humanos. 

As orientações são fundamentadas em três pilares: proteger, respeitar e reparar.  

O proteger foca no papel do Estado como guardião dos indivíduos, 

sendo encarregado de protegê-los de violações de direitos humanos 

cometidas por terceiros. Porém, apesar da preocupação com a 

proteção desses direitos, não há qualquer previsão de um 

mecanismo que possa endossar a proteção individual caso o Estado 

seja ineficiente, além de não existir menção a mecanismos de 

responsabilidade extraterritorial. 

O respeitar estabelece a responsabilidade das empresas em 

respeitar os direitos humanos, o que pode ser considerado como 

uma responsabilidade negativa, isto é, a de abstenção de violar os 

direitos humanos. Nesse contexto, apesar de mencionar a cadeia de 

produção, não há qualquer menção se tais prerrogativas também 

serão aplicadas nas subsidiárias.  

O remediar representa o acesso a mecanismos de reparação por 

parte das vítimas através do alcance de medidas judiciais e 

administrativas efetivas. Tal disposição apresenta um texto muito 

genérico, não impondo medidas práticas e contundentes para 

garantir de fato a reparação606. 

Na sequência, as empresas e a ONU iniciaram o debate da responsabilidade 

das empresas em respeitar os direitos humanos e a necessidade de consenso entre 

todos os envolvidos.  

Nessa perspectiva, o Manual Jornalismo, Fake News e Desinformação da 

UNESCO607, publicado em 2019, aponta algumas possíveis soluções para responder 

a desinformação e à informação incorreta, tais como o empenho das mídias sociais 

como plataforma para promover o debate que fortaleça os Direitos Humanos, a 

diversidade cultural, a ciência, o conhecimento e a tomada de decisões racionais608.  

 
606 HOMA. Os Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos da ONU. CENTRO DE 
DIREITOS HUMANOS E EMPRESAS. 6 out. 2020. Disponível em: 
http://homacdhe.com/index.php/2020/10/06/os-principios-orientadores-sobre-empresas-e-direitos-
humanos-da-
onu/#:~:text=Os%20Princ%C3%ADpios%20Orientadores%20da%20ONU,%3A%20proteger%2C%2
0respeitar%20e%20reparar. Acesso em: 31 maio 2021. 
607 IRETON, Cherilyn; POSETTI, Julie. Op. cit. 38. 
608 Ibid. p. 39. 
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O Manual lembra que existem algumas iniciativas609 em desenvolvimento nas 

empresas de mídia social para resolver, ou amenizar, a disseminação de 

desinformação. As pesquisas estão concentradas na utilização das engenharias de 

pesquisa para a remoção de notícias fraudulentas, a flexibilização dos rendimentos 

publicitários por clique, o fornecimento de tecnologia para verificação de conteúdo e 

de imagens, o financiamento de apoio ao jornalismo e o desenvolvimento e utilização 

de padrões técnicos para ajudar consumidores e algoritmos a identificar notícias 

provenientes de provedores confiáveis610. Algumas iniciativas tais como:  

1) Indicadores de confiança nos sites. O The Trust Project formado por um consórcio 

de mais de 200 empresas de notícias, liderados pela jornalista fundadora Sally 

Lehrman, se dedicam a restaurar a confiabilidade nas empresas jornalísticas e 

plataformas digitais, defendendo a transparência e a precisão das notícias 

elencaram oito indicadores de confiança a serem verificados611. São perguntas a 

serem respondidas para a verificação612: 

a) Melhores práticas: quem financia o site? Qual a sua missão? 

Quais os padrões e ética orientam o processo de coleta de notícias? 

 
609 THE TRUST PROJECT. We help over half a billion people easily assess the integrity of news 
worldwide. And we’re growing fast. THE TRUST PROJECT Disponivel em: https://thetrustproject.org/. 
Acesso em 15 mar. 2021. 
610 IRETON, Cherilyn; POSETTI, Op. cit. p. 40. 
611 THE TRUST PROJECT. Op. cit. 
612 Original, traduzido livremente. We asked people what they look for in trusted media – and from 
their answers, we created ‘Trust Indicators’ for the press to build into news sites.  
Best Practices Who funds the site? What is its mission? What standards and ethics guide the process 
of gathering news? What happens if a journalist has ties to the topic covered?    
Journalist Expertise Who made this? 
Are there details about the journalist, including contact information, areas of knowledge and other 
stories they’ve worked on?   
Type of Work What is this? Do you see story labels with clear definitions to distinguish opinion, analysis 
and advertiser (or sponsored) content from news reports? 
Citations and References What is the source? Does the site tell you where it got its information? 
For investigative, controversial or in-depth stories, are you given access to the original materials 
behind the facts and assertions?  
Methods Why was it a priority? For investigations, in-depth or controversial stories, why did they pursue 
the topic?  How did they go about the process? 
Locally Sourced Do they know the community? Was the reporting done on the scene? 
Is there evidence of deep knowledge about the local situation or community? 
Diverse Voices What are the newsroom’s efforts and commitments to bring in diverse perspectives 
across social and demographic differences? 
Are some communities or perspectives included only in stereotypical ways, or even completely 
missing? 
Actionable Feedback What does the site do to engage your help in setting coverage priorities, asking 
good questions and finding the answers, holding powerful people and institutions accountable and 
ensuring accuracy? Can you provide feedback that might provoke, alter or expand a story? THE 
TRUST PROJECT. The 8 Trust Indicators. Disponível em: https://thetrustproject.org/#indicators. 
Acesso em: 15 mar. 2021. 
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O que acontece se um jornalista tiver vínculos com o assunto 

abordado? 

b) Experiência de jornalista: Quem fez isso? Existem detalhes sobre 

o jornalista, incluindo informações de contato, áreas de 

conhecimento e outras histórias em que trabalhou? 

c) Tipo de trabalho: O que é isto? Você vê rótulos de histórias com 

definições claras para distinguir conteúdo de opinião, análise e 

anunciante de reportagens? 

d) Citações e referências: Qual é a fonte? O site informa onde obteve 

as informações? Para histórias investigativas, controversas ou 

aprofundadas, você tem acesso aos materiais originais por trás dos 

fatos e afirmações? 

e) Métodos: Por que foi uma prioridade? Para investigações, histórias 

aprofundadas ou controversas, por que eles perseguiram o tópico? 

Como realizaram o processo? 

f) Fonte local: Eles conhecem a comunidade? A reportagem foi feita 

no local? Há evidências de conhecimento profundo sobre a situação 

ou comunidade local? 

g) Diversas vozes: Quais são os esforços e compromissos da 

redação para trazer diversas perspectivas através das diferenças 

sociais e demográficas? Algumas comunidades ou perspectivas são 

incluídas apenas de maneiras estereotipadas ou até mesmo 

ausentes? 

h) Feedback acionável: O que o site faz para envolver sua ajuda na 

definição de prioridades de cobertura, fazer boas perguntas e 

encontrar as respostas, responsabilizando pessoas e instituições 

poderosas e garantindo a precisão? Você pode fornecer feedback 

que possa provocar, alterar ou expandir uma história613? 

2) Moderação de conteúdo e liberdade de expressão. Moderação de conteúdo é o 

procedimento pelo qual as plataformas de conteúdo digital encontraram para se 

evitar abusos e garantir que os usuários publiquem de acordo com as normas pré-

estabelecidas nos termos de serviço aos quais deram seu aceito, quando do ingresso 

na plataforma614. Para proceder à moderação, as empresas devem seguir alguns 

princípios. 

Em fevereiro de 2018 aconteceu a primeira conferência de moderação de 

conteúdo em escala na California. Defensores e especialistas em direitos humanos 

se reuniram para discutir a melhor forma de moderar com responsabilidade e 

 
613 THE TRUST PROJECT. The 8 Trust Indicators. THE TRUST PROJECT. Disponível em: 
https://thetrustproject.org/#indicators. Acesso em: 15 mar. 2021 
614 COWLS, J., DARIUS, P., GOLUNOVA, V., MENDIS, S., PREM, E., SANTISTEVAN, D., WANG, 
W. Freedom of Expression in the Digital Public Sphere [Policy Brief]. Publicado em 3 dez. 2020. 
Research Sprint on AI and Content Moderation. Disponível em: https://graphite.page/policy-brief-
values. Acesso em: 15 jan. 2021. 
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transparência nas plataformas da Internet no conteúdo gerados pelos usuários615. 

Surgiram três princípios como passos para as empresas:  

1) As empresas devem publicar o número de postagens removidas e contas 

suspensas permanente ou temporariamente devido a violações de suas diretrizes de 

conteúdo; 

2) As empresas devem notificar cada usuário cujo conteúdo foi retirado ou 

conta suspensa sobre o motivo da remoção ou suspensão; e  

3) as empresas devem fornecer uma oportunidade significativa para apelar 

em tempo hábil de qualquer remoção de conteúdo ou suspensão de conta616. 

Ao se realizar uma pesquisa na Internet, os algoritmos encaminham as 

informações conforme o perfil do usuário, dessa forma poderá ser caracterizado uma 

restrição ao direito do indivíduo à liberdade de informação. Esse comportamento 

poderá impossibilitar a o acesso à diversidade e consequentemente provocar a 

polarização do debate público e as chamadas ‘câmaras de eco’617. 

A utilização da Inteligência Artificial na moderação de conteúdo é estudada 

como meio de moderação. A IA é um sistema que analisa o ambiente e toma 

decisões com relativa autonomia para atingir objetivos estabelecidos618. Esse 

sistema pode ser utilizado em vários tipos de software e atuar em assistentes de voz, 

programas de análise de imagens, sistemas de reconhecimento, na ‘Internet das 

coisas’ e entre outros, motores de busca e a moderação de conteúdo619. 

Existem dois tipos de sistema de IA, o forte, ou geral, que é capaz de executar 

as atividades tal qual um ser humano e o fraco, ou restrito, que executam tarefas 

especificas e limitadas620. O sistema geral, que permite que a IA aprenda 

 
615 THE SANTA CLARA PRINCIPLES. On Transparency and Accountability in Content Moderation. 
Disponível em: https://translate.google.com/translate?hl=pt-
BR&sl=en&tl=pt&u=https%3A%2F%2Fsantaclaraprinciples.org%2F&anno=2&sandbox=1. Acesso 
em: 7 jun. 2021.  
616 Ibid. 
617 Câmara de eco: uma câmara de eco pode atuar como um mecanismo para reforçar uma opinião 
existente dentro de um grupo e, como resultado, mover todo o grupo para posições mais extremas. 
Foi demonstrado que as câmaras de eco existem em várias formas de mídia online, como blogs, 
fóruns e sites de mídia social. Alguns estudos apontam as câmaras de eco como um efeito emergente 
das tendências humanas, como exposição seletiva, contágio e polarização de grupo. CINELLIA, 
Matteo; MORALESB, Gianmarco De Francisci; GALEAZZIC, Alessandro; QUATTROCIOCHID, 
Walter e STARNINI, Michele. The echo chamber effect on social media. PNAS 2 mar. 2021. v. 118 n. 
9. https://www.pnas.org/content/118/9/e2023301118 
618 EUROPEAN COMISSION. Uma definição de IA: principais capacidades e disciplinas cientificas. 
Disponível em: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ethics-guidelines-trustworthy-ai. 
Acesso em 18 mar. 2021 
619 Ibid. p. 4. 
620 Ibid. p. 6. 
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automaticamente com supervisão, apresenta alguns desafios, necessita de grande 

quantidade de dados e eles devem estar equilibrados, se assim não for, a IA não 

conseguirá analisar de acordo e poderá tomar decisões equivocadas621. 

Na moderação de conteúdo por meio da IA são utilizados filtros de conteúdo 

automatizado, a filtragem é feita por algoritmos que analisam grande volume de 

dados, e conforme padrões pré-determinados e outros ‘aprendidos’ durante o 

processamento impedem a publicação de conteúdo prejudicial622. 

 Esses filtros podem, ou não, ter revisão humana623. Os pesquisadores 

alertam que esse tipo de filtragem pode ser arriscado aos Direitos Humanos por 

alguns motivos: se forem pouco sensíveis, não conseguirão atingir o objetivo, se 

forem excessivamente sensíveis podem restringir a liberdade de expressão624. Outro 

ponto a ser observado é que os filtros aprendem sozinhos, sendo assim existe a 

possiblidade de irem além do estabelecido inicialmente e as plataformas, sites nem 

saberiam quais os critérios que a IA está utilizando625.  

Por esse sistema, as plataformas utilizam algoritmos de classificação de 

conteúdo para possibilitar a moderação das publicações. Os algoritmos conseguem 

identificar os conteúdos ilegais, aqueles que violam os direitos autorias, ou com 

palavras ofensivas626. As empresas tem investido em tecnologia apresentando IA 

cada vez mais avançada com objetivo de moderação de conteúdo, mas as 

preocupações com esse modelo são grandes, uma vez que é colocada em uso, 

dificilmente deixará de ser utilizada, e as consequências desse monitoramento não 

estão sendo avaliados627.  

A moderação de conteúdo nas redes sociais encontram críticos, o receio é 

que as plataformas acumulem tanto poder que possam influenciar o resultado de 

 
621 Ibid. p. 6. 
622 METHVEN, Claire; JORGENSEN, O’Brien, Rikke Frank; HOGAN, Benn F. Tech giants: human 
rights risks and frameworks. SSRN. 15 dez. 2020. Disponível em:  
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3768813. Acesso em 10 mar. 2021.  
623 Ibid. 
624 O'BRIEN, Claire Methven; JORGENSEN, Rikke Frank; HOGAN, Benn. F. Tech giants: human 
rights risks and frameworks. SSRN. 15 dez. 2020. Disponível em:  
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3768813. Acesso em 10 mar. 2021. 
625 Ibid. 
626 COWLS, J., DARIUS, P., GOLUNOVA, V., MENDIS, S., PREM, E., SANTISTEVAN, D., WANG, 
W. Freedom of Expression in the Digital Public Sphere [Policy Brief]. Publicado em 3 dez. 2020. 
Research Sprint on AI and Content Moderation. Disponível em: https://graphite.page/policy-brief-
values. Acesso em: 15 jan. 2021. 
627 DOUEK. Evelyn. More Content Moderation Is Not Always Better. WIRED. 2 jun. 2021. Disponível 
em: https://www.wired.com/story/more-content-moderation-not-always-
better/?mc_cid=5528872a5e&mc_eid=936660598a. Acesso em: 9 jun. 2021. 
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uma eleição, por exemplo628. Atualmente, os conservadores reclamam que os donos 

das plataformas tendem a ser progressistas, e os autores perguntam como seria se 

acaso os controladores dessas redes fossem conservadores, citando como exemplo 

Rupert Murdoch da Fox News, cuja influência política no The Wall Street Journal é 

notória629.  

A moderação de conteúdo pode ser encarada como uma restrição de 

publicação, se não houver parâmetros bem claros de quem e como serão realizados 

esses filtros, essa escolha do que é publicado, pode haver uma brecha para a 

censura. “Quem vigia o vigilante?”630 pode ser o questionamento nessa situação. Ou 

como salientava Sócrates: “A coisa mais terrível e vergonhosa que os pastores 

podem fazer é treinar, para os ajudarem a cuidar do rebanho, cães que a 

intemperança, a fome ou qualquer habito vicioso levariam a fazer mal aos carneiros 

e a se tornarem iguais aos lobos dos quais os deveriam proteger”631. 

A verificação de fatos possibilita o enfrentamento às fake news, o 

confrontamento de histórias com dados, pesquisas e registros com o conteúdo 

propicia desmascarar falsidades. A verificação de fatos é simples de ser efetuada, é 

composta de três fases: primeiro encontrar afirmações que possam ser verificadas 

em registros públicos, em meios de comunicação confiáveis; em segundo lugar 

encontrar os fatos, comparando-os e por último, corrigir a notícia sob as respostas 

encontradas632. 

 
628 FUKUYAMA, Francis; RICHMAN, Barak; GOEL, Ashish. How to Save Democracy From 
Technology Ending Big Tech’s Information Monopoly. FOREING AFFAIRS. Jan./fev. 2021. Disponível 
em: https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2020-11-24/fukuyama-how-save-
democracy-
technology?utm_medium=newsletters&utm_source=fatoday&utm_campaign=It%20Is%20Time%20f
or%20a%20Realistic%20Bargain%20With%20North%20Korea&utm_content=20210325&utm_term=
FA%20Today%20-%20112017. Acesso em: 18 jun. 2021.  
629 Ibid. 
630 Quis custodiet ipsos custodes? Frase em latim atribuída ao poeta romano Juvenal, traduzida como 
“Quem há de vigiar os próprios vigilantes?” e outras formas como “Quem vigia os vigilantes?”, “Quem 
guardará os guardiões?”, “Quem vigia os vigias?”, “Quem fiscaliza os fiscalizadores?” ou similares. 
Juvenal. Satiren VI, p. 347. 
Fonte: https://citacoes.in/citacoes/103229-juvenal-quem-vigia-os-vigilantes/ 
631 PLATÃO. A República. Rio de Janeiro: Livraria Schmidt Editora, 1934. p. 112 
632 BAKIR, Vian; MCSTAY, Andrew. Fake News and The Economy of Emotions: Problems, causes, 
solutions. DIGITAL JOURNALISM. 20 jul. 2017. Disponível em: 
https://www.researchgate.net/publication/318575699_Fake_News_and_The_Economy_of_Emotions
_Problems_causes_solutions. Acesso em 15 mar. 2021. p. 91. 
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As maiores agências de checagem do Brasil são: Aos Fatos; Boatos.org; e-

farsas; Estação Verifica; Fato ou Fake; Lupa; Truco; UOL Confere; Checazap e 

Projeto Comprova633.  

Uma das similares internacionais a International Fact-Checking Network 

(IFCN) – Rede internacional de verificação de fatos – é uma unidade da Poynter 

Institute que se dedica a verificar as notícias em todo o mundo. A organização foi 

fundada em 2015 e tem como missão a verificação de fatos promovendo a 

formulação de políticas, publicando artigos regulares e boletins informativos, financia 

bolsas de estudo e oferece treinamento na área634. 

As iniciativas de checagem de notícias se intensificaram após as eleições de 

2016 nos Estados Unidos devido as acusações de influência no resultado da eleição, 

o Facebook se uniu a sites de checagem de fatos, como a agencia internacional dos 

EUA, Associated Press e US emissora ABC para sinalizar para os usuários se o 

conteúdo era falso ou deliberadamente errôneo, além da utilização da Inteligência 

Artificial635. 

Recentemente, plataforma de vídeos YouTube removeu vários vídeos em que 

o presidente brasileiro Bolsonaro defendia o tratamento precoce, ineficaz para o 

Covid-19 na data de 26 de maio de 2021636. Alana Rizzo, gerente de políticas 

públicas do Youtube Brasil comunicou à imprensa que a nova diretriz será aplicada 

a todos os vídeos na plataforma que recomendarem o uso da hidroxicloroquina e 

ivermectina para tratamento da covid-19637. A plataforma removeu mais de 850 mil 

vídeos por violarem as políticas de conteúdo desde o início da pandemia638. As 

diretrizes da plataforma foram alteradas em 20 de maio de 2021, não permitindo 

conteúdo sobre COVID-19 que represente um risco grave de danos graves. O 

 
633 PORTAL IMPRENSA. 10 iniciativas de fact-checking no Brasil. s/d. Disponível em: 
https://portalimprensa.com.br/os10mais/pagina33_10_iniciativas_de_fact_checking_no_Brasil.asp. 
Acesso em: 7 jun. 2021. 
634 POYNTER. The International Fact-Checking Network. 16 mar. 2021. POYNTER. Disponível em: 
https://www.poynter.org/ifcn/. Acesso em: 16 mar. 2021. 
635 BAKIR, Vian; MCSTAY, Andrew. Op. cit. p. 9 
636 TILT. YouTube remove mais uma leva de vídeos de Bolsonaro sobre cloroquina. UOL. 27 maio 
2021. Disponível em: https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2021/05/27/limpa-no-youtube-
videos-em-que-bolsonaro-defende-cloroquina-sao-
apagados.htm?utm_source=meio&utm_medium=email. Acesso em: 29 maio 2021. 
637 TILT. Além de Bolsonaro, YouTube removerá mais vídeos que indiquem cloroquina. UOL. 21 abr. 
2021 Disponível em: https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2021/04/21/videos-antigos-que-
receitem-cloroquina-tambem-serao-removidos-diz-youtube.htm. Acesso em 25 maio 2021. 
638 Ibid. 
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YouTube não permite conteúdo que divulgue informações médicas incorretas639 que 

contradigam as autoridades de saúde locais ou as informações médicas da 

Organização Mundial da Saúde sobre o COVID-19640.  

Agencia Lupa é a primeira agência de fact-checking do Brasil, desenvolvida 

com base em processos de sucesso implantados por plataformas de fact-checking 

como a argentina Chequeado e a americana Politifact641. A empresa utiliza etiquetas 

após a verificação de publicações; são elas: a) verdadeiro: quando a informação está 

comprovadamente correta; b) verdadeiro, mas: a informação está correta, mas 

carece de maiores informações; c) ainda é cedo para dizer: a informação poderá ser 

verdadeira, mas ainda não é; d) exagerado: a informação é correta, mas houve 

exagero; e) contraditório: a informação contradiz outra publicada antes da mesma 

fonte; f) subestimado: os dados são mais graves do que a informação; g) 

insustentável: não há dados que comprovem a informação; h) falso: a informação 

está comprovadamente incorreta; i) de olho: etiqueta de monitoramento . 

A checagem tem início com informações que circulam nas redes pelos 

jornalistas que efetuam um levantamento de tudo que é dito sobre determinado 

assunto, consultando jornais, revistas e sites e para analise, esforçando-se para 

verificar o grau de veracidade de frases que contenham dados históricos, 

estatísticos, comparações e informações relativas à legalidade ou 

constitucionalidade de um fato. Recorre às Leis de Acesso à informação e 

assessorias de imprensa. É um trabalho de responsabilidade para evitar erros de 

 
639 As novas diretrizes do YouTube, publicadas no dia 20 de maio 2021, não permitem conteúdo que 
divulgue informações médicas incorretas que contradigam as autoridades de saúde locais ou as 
informações médicas da Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre o COVID-19 sobre: tratamento, 
prevenção, diagnóstico, transmissão, diretrizes de distanciamento social e autoisolamento, existência 
de COVID-19.  
A plataforma considera desinformação de tratamento: conteúdo que incentiva o uso de remédios 
caseiros, orações ou rituais no lugar de tratamento médico, como consultar um médico ou ir ao 
hospital. Conteúdo que afirma que existe uma cura garantida para COVID-19. Conteúdo que 
recomenda o uso de ivermectina ou hidroxicloroquina para o tratamento de COVID-19. Afirma que a 
ivermectina ou hidroxicloroquina são tratamentos eficazes para COVID-19. Outro conteúdo que 
desencoraja as pessoas a consultar um profissional médico ou a procurar aconselhamento médico. 
A lista é extensa e abrange todas as possibilidades de conteúdo que possa levar a desinformação às 
pessoas. Está disponível na COVID-19 medical misinformation Policy. 
https://support.google.com/youtube/answer/9891785?hl=en&ref_topic=9282436. Acesso em 29 maio 
2021. 
640 YOUTUBE. COVID-19 medical misinformation Policy. GOOGLE. 20 maio 2021. Disponível em: 
https://support.google.com/youtube/answer/9891785?hl=en&ref_topic=9282436. Acesso em: 29 maio 
2021. 
641 LUPA. Como a Lupa faz suas checagens? PIAUI-FOLHA. 15 out. 2015. Disponível em: 
https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/2015/10/15/como-fazemos-nossas-checagens/. Acesso em: 7 jun. 
2021. 
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interpretação de dados. Por princípio, a Lupa não analisa a intenção de atores 

públicos ao proferirem informações falsas. Porém, desde janeiro de 2021, “a agência 

se reserva o direito de apontar mentiras, identificando em títulos e textos quando vê 

repetições de falas equivocadas como parte de um comportamento repetido que 

busca distorcer o debate público”642. 

Outra estratégia para coibir a veiculação de notícias falsas no Facebook é a 

colocação de tarjas de falso, no entanto já foi estudado que existem três problemas 

de percepção psicológica com a rotulação; primeiro, como a notícia é divulgada pela 

segunda vez, as pessoas percebem como verdadeiras. Em segundo lugares 

pessoas esquecem a fonte, tornando mais comum lembrar da notícia do que da tarja 

e em terceiro, as crenças anteriores influenciam de como elas lembram643. 

O aplicativo de relacionamento Tinder introduziu um novo recurso de 

segurança para reduzir o envio de mensagens com conteúdo de discurso de ódio, 

utiliza a IA para identificar as mensagens odiosas antes de serem enviadas e o 

programa perguntará ao usuário se ele tem certeza que quer que aquela mensagem 

seja enviada, a empresa está testando o recurso644. 

Enquanto as empresas Facebook, YouTube, Instagram estão em busca de 

combater as desinformações e discurso de ódio, o Presidente do Brasil vai na 

contramão e reage ao banimento de conteúdos falsos das plataformas digitais com 

a notícia que irá baixar um decreto para proibir que as plataformas digitais apaguem 

publicações ou retirem contas de usuários. A proposta do Presidente alterara o 

decreto 8.711, de 2016, que regulamenta o Marco Civil na Internet645. O texto impede 

que as plataformas excluam as publicações que violam as suas políticas internas e 

a partir da publicação só poderão excluir após decisão judicial.  O Presidente 

anunciou a intenção após seus filhos e influenciadores bolsonaristas terem tido 

várias publicações retiradas do ar por não serem verdadeiras. A intenção do governo 

 
642 Ibid. 
643 BAKIR, Vian; MCSTAY, Andrew. Op. cit. p. 10. 
644 THE VERGE. Tinder will ask daters to think before they send potentially offensive messages. 
 The Verge. 20 maio 2021. Disponível em: 
https://www.theverge.com/2021/5/20/22444190/tinder-are-you-sure-feature-launch-message-
harassment. Acesso em 24 maio 2021. 
645FOLHA DE SÃO PAULO. Plano da gestão Bolsonaro para engessar redes sociais pode mexer com 
regras da Internet e direito autorias.  Folha. 20 maio 2021. 
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/05/plano-da-gestao-bolsonaro-para-engessar-redes-
sociais-pode-mexer-com-regras-de-internet-e-direitos-autorais.shtml. Acesso em: 26 maio 2021. 
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é vista por muitos especialistas como ilegal e, para eles, eventuais mudanças nas 

regras sobre conteúdos nas redes deveriam ser feitas Congresso Nacional646.  

As diretrizes do YouTube preveem que: o discurso de ódio não é permitido, 

que será removido todo conteúdo que promova a violência ou o ódio contra 

indivíduos ou grupos com base em qualquer uma das seguintes características: 

Idade, classe social, deficiência, etnia, Identidade e expressão de gênero, 

nacionalidade, raça, situação de imigração, religião, sexo, gênero, orientação sexual, 

vítimas de um evento violento em grande escala e os familiares dessas pessoas e 

veteranos de guerra647. Por outro lado, ocorrem situações equivocadas à política 

anunciada da empresa, o canal Atajurt Kazakh Human Rights que coleta e publica 

depoimentos de familiares e vítimas de pessoas confinadas nos campos de 

internação da China em Xinjiang, acusa o YouTube de ter apagado seus vídeos por 

“por violar as diretrizes da comunidade do YouTube”. A plataforma ao ser 

questionada pela jornalista do MIT, alegou que os videos foram retirados por 

denúncias feitas. O canal que defende os Direitos Humanos sofre represálias de 

organizações que não gostam de conteúdo crítico e usam a lei de direitos autorais e 

políticas de mídia social padrão para forçar plataformas para derrubá-las. Deborah 

Brown, pesquisadora de direitos digitais da Human Rights Watch, “acrescenta que a 

experiência de Atajurt ressalta como o YouTube está mal equipado para lidar com 

esse tipo de ação coordenada”648. 

O Facebook baniu o ex-Presidente Donald Trump de sua rede em 6 janeiro 

de 2021 por violar o Dangerous Individuals and Organizations Community Standard 

(Padrão da Comunidade de Organizações e Indivíduos Perigosos), especificamente 

por ter elogiado e incentivado as manifestações violentas, atividade terrorista e 

criminosa contra o Capitólio. Na decisão publicada, o Facebook fundamenta 

argumentando que Trump incentivou a ação violenta, elogiou os criminosos e disse 

que aqueles que invadiram o Capitólio eram “grandes patriotas”649. Na ocasião, após 

 
646 RBA. Bolsonaro prepara decreto que dificulta controle de fake news pelas redes. Rede Brasil Atual. 
20 maio 2021. Disponível em: https://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2021/05/fake-news-
decreto-bolsonaro/. Acesso em 25 maio 2021. 
647 YOUTUBE. Política contra o discurso de ódio. GOOGLE. s/d. Disponível em: 
https://support.google.com/youtube/answer/2801939. Acesso em: 30 maio 2021. 
648 GUO, Eileen. How YouTube’s rules are used to silence human rights activists. MIT TECNOLOGY 
REVIEW. 24 jun. 2021. Disponível em: 
https://www.technologyreview.com/2021/06/24/1027048/youtube-xinjiang-censorship-human-rights-
atajurt/. Acesso em: 7 jul. 2021. 
649 COMITÊ DE SUPERVISÃO. Case decision 2021-001-FB-FBR. FACEBOOK. Disponível em: 
https://oversightboard.com/decision/FB-691QAMHJ/. Acesso em: 7 maio 2021. 
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a eleição que derrotou o então presidente, uma multidão invadiu o Capitólio, sede do 

poder legislativo norte-americano que estava reunido para ratificar o resultado da 

eleição presidencial650. Cinco pessoas morreram e o presidente postou um vídeo no 

Instagram e no Facebook no qual ele reafirmava que a “eleição nos foi roubada”, “foi 

uma eleição fraudulenta” e prosseguia elogiando os manifestantes, o vídeo foi 

retirado do ar, mas uma hora depois ele publicou uma declaração no Facebook por 

escrito reafirmando que a eleição fora fraudada e que os manifestantes eram 

grandes patriotas651.  

O Facebook, criou um órgão de julgamento externo, Oversight Board, ou 

Comitê de Supervisão, para questões controversas de remoção de conteúdo, como 

notícias falsas, desinformação, discursos de ódio652. O Comitê de Supervisão foi 

criado para ajudar o Facebook a responder a “algumas das perguntas mais difíceis 

sobre o tema da liberdade de expressão online: o que remover, o que permitir e por 

quê”653. O Comitê será composto por 40 membros de diversas origens culturais e 

profissionais, refletindo a diversidade da própria comunidade do Facebook, e inclui 

o brasileiro Ronaldo Lemos, que analisarão os casos emblemáticos e determinarão 

se as decisões tomadas pelo Facebook foram corretas ou comportam revisão654.   

O Conselho655, criado pelo Facebook para decidir sobre conteúdo publicado, 

em decisão no dia 5 de maio de 2021 manteve a suspensão do ex-presidente Trump, 

mas afirmou que a empresa errou ao tornar a suspensão indefinida e deu à empresa 

o prazo de seis meses para uma resposta proporcional. Essa decisão do Conselho 

 
650 Ibid.  
651 Ibid. 
652 FACEBOOK. Garantir o respeito à liberdade de expressão por meio do julgamento independente. 
FACEBOOK. Disponível em: https://oversightboard.com/. Acesso em 31 maio 2021. 
653 Ibid. 
654 FACEBOOK. Comitê de Supervisão. FACEBOOK. s/d. Disponível em: 
https://oversightboard.com/meet-the-board/. Acesso em: 31 maio 2021. 
655 CONSELHO DE SUPERVISÃO DO FACEBOOK. O objetivo do comitê é promover a liberdade de 
expressão por meio da tomada de decisões independentes e baseadas em princípios com relação ao 
conteúdo no Facebook e no Instagram e por meio da emissão de recomendações sobre a política de 
conteúdo relevante da empresa do Facebook. 
Quando estiver completo, o comitê será composto de aproximadamente 40 membros do mundo todo, 
que representarão um amplo conjunto de formações acadêmicas e origens. Esses membros poderão 
selecionar casos de conteúdo para análise e manter ou reverter as decisões do Facebook sobre 
conteúdo. 
O objetivo da criação do comitê não é ser uma simples extensão do processo de análise de conteúdo 
do Facebook que já existe. Em vez disso, ele analisará um número seleto de casos altamente 
emblemáticos e determinará se as decisões foram tomadas de acordo com as políticas e valores 
declarados pelo Facebook. Disponível em: https://oversightboard.com/. Acesso em: 7 maio 2021. 
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era aguardada, pois servirá como parâmetro para as futuras ocorrências com líderes 

políticos que quebrarem as regras da empresa656. 

O YouTube suspendeu o canal do ex-presidente Trump em 13 janeiro de 

2021, pelo potencial risco de a plataforma ser utilizada para inflamar potenciais novos 

episódios de violência, além disso removeu conteúdo por violar as regras da 

plataforma657.  

Em março de 2021, o Facebook e o YouTube após a remoção de conteúdos 

com o título “mask test proves toxic for children” foram alvos de reclamação do grupo 

antivacina Informed Consent Action Network (ICAN)658 que apelava para a proteção 

da Primeira Emenda para a liberdade de expressão e o Facebook e YouTube se 

defenderam alegando que são empresas privadas e não atores estatais, e de acordo 

com a lei estabelecida sua moderação de conteúdo e as decisões internas não estão 

sujeitas às restrições da Primeira Emenda659. 

O Facebook anunciou no dia 16 de março de 2021 a sua política corporativa 

de direitos humanos, na qual se compromete a respeitar os humanos em 

conformidade com as orientações das Nações Unidas previstos nos Princípios sobre 

Empresas e Direitos Humanos (UNGPs). Os UNGPs, endossados pelo Conselho de 

Direitos Humanos da ONU em 2011, estabelecem uma estrutura voluntária para as 

responsabilidades de direitos humanos de empresas privadas. Como uma empresa 

global comprometida com os UNGPs, o Facebook deve respeitar os padrões 

internacionais de direitos humanos onde quer que opere. O Conselho de Supervisão 

 
656 FORBES. Conselho de supervisão do Facebook mantém suspensão de Trump. FORBES. 5 maio 
2021. Disponível em: https://forbes.com.br/forbes-tech/2021/05/conselho-de-supervisao-do-
facebook-mantem-suspensao-de-trump/. Acesso em: 7 maio 2021. 
657 DW. Youtube suspende conta de Trump. DW. 13 jan. 2021. Disponível em: https://www.dw.com/pt-
br/youtube-suspende-conta-de-trump/a-56210712. Acesso em: 7 maio 2021. 
658 ICAN. Informed Consent Action Network, “você é a autoridade sobre suas escolhas de saúde e as 
de seus filhos. Em um mundo médico manipulado por anúncios e interesses financeiros, as 
informações verdadeiras são difíceis de encontrar e muitas vezes mais difíceis de entender. Nosso 
objetivo é colocar o poder das informações de saúde cientificamente pesquisadas em suas mãos e 
ser ousado e transparente ao fazê-lo, permitindo que suas decisões médicas venham de um 
entendimento tangível, não de coerção médica”. (tradução livre) Disponível em: 
https://www.icandecide.org/. Acesso em: 30 jul. 2021. 
659 LAW RADAR. Case 5:20-cv-09456. 1 ICAN vs Facebook e YouTube. LAW RADAR. 30 dez. 2020. 
Disponível em: 
https://digitalcommons.law.scu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3385&context=historical. Acesso em: 
8 jun. 2021 
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é chamado para avaliar a decisão do Facebook em vista dos padrões internacionais 

de direitos humanos aplicáveis ao Facebook660. 

Twitter confirmou no dia 6 de maio de 2021 que suspendeu diversos perfis 

que estariam divulgando declarações do site de Donald Trump. A rede social afirmou 

que os perfis violaram as regras da plataforma ao divulgar conteúdo de promovendo 

perfil suspenso. O Twitter baniu o perfil do ex presidente, que tinha 88 milhões de 

seguidores, argumentando que ‘o risco de dano e o potencial de violência que Trump 

criou eram grandes demais para que ele continuasse postando’661. 

As redes sociais sabem tudo sobre seus usuários, uma vez que procedem à 

coleta de dados, acaso essas plataformas fossem dominadas por pessoas com 

intenções nefastas, não só a liberdade de expressão estaria em risco, como a própria 

liberdade. 

A Apple implantou um sistema anti-rastreamento em sua nova atualização, o 

recurso de privacidade que traz mais transparência sobre compartilhamento dos 

dados. A nova política obriga os aplicativos a pedirem a autorização dos usuários 

para a coleta de dados fora do aplicativo. Cada vez que o aplicativo for rastrear, 

aparecerá um pop-up de aviso e solicitando a concordância do usuário. A atitude da 

Apple desagradou ao Facebook que se posicionou totalmente contra a nova política 

alegando que a publicidade se tornará genéricas e despersonalizadas662. A rede 

social, que tem uma receita de 86 bilhões de dólares, advindas da publicidade alega 

que depende do rastreamento dos usuários para a entrega de propaganda663. 

Segundo uma pesquisa realizada pela empresa Tap Reseach nos Estados Unidos, 

mais de 60% dos usuários não deverão permitir o rastreamento. O Google não se 

manifestou a respeito, mas há notícias que a empresa estaria considerando um 

sistema semelhante para o Android664. 

 
660 FACEBOOK. Corporate Human Rights Policy. FACEBOOK.16 mar. 2021. Disponível em: 
https://about.fb.com/wp-content/uploads/2021/03/Facebooks-Corporate-Human-Rights-Policy.pdf. 
Acesso em: 15 jun. 2021 
661 DW. Twitter suspende perfis ligados a Trump. DW. 7 maio 2021. Disponível em: 
https://www.dw.com/pt-br/twitter-suspende-perfis-ligados-a-trump/a-57459114. Acesso em: 7 maio 
2021. 
662 MAXIMA, Beatriz. iOS 14.5 chega ao iPhone com função de anti-rastreamento de aplicativos. 
TECHTUDO. 26 abr. 2021. Disponível em: https://www.techtudo.com.br/noticias/2021/04/ios-145-
chega-ao-iphone-com-funcao-de-anti-rastreamento-de-aplicativos.ghtml. Acesso em: 30 abr. 2021. 
663 TEIXEIRA Jr, Sergio. Apple e Facebook: regras de privacidade abrem guerra declarada entre 
gigantes. 14 fev. 2021. INFOMONEY. Disponível em: https://www.infomoney.com.br/negocios/apple-
e-facebook-regras-de-privacidade-abrem-guerra-declarada-entre-gigantes/. Acesso em: 30 abr. 
2021.  
664 Ibid. 
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Recentemente, o aplicativo de mensagens, WhatsApp processou o governo 

indiano para impedir a interferência nas mensagens criptografadas. É uma medida 

atípica, no entanto, o aplicativo tomou essa atitude para evitar que o governo torne 

as mensagens rastreáveis, comprometendo a privacidade de bilhões de pessoas no 

mundo que se comunicam pelo aplicativo665. Ravi Shankar Prasad, ministro da 

Eletrônica e Tecnologia da Informação da Índia, declarou que o governo protegeria 

o direito dos indianos à privacidade até certo ponto, mas que “também é 

responsabilidade do governo manter a lei e a ordem e garantir a segurança 

nacional”666. O governo indiano tenta há muito tempo controlar as empresas de 

tecnologia e policiar o que é dito online, de acordo com essas novas regras, 

rejeitadas pelo aplicativo e apoiado por redes sociais, o governo quer exigir das 

empresas que criem bancos de dados “rastreáveis” de todas as mensagens enviadas 

pelo WhatsApp667. 

A criptografia668 é uma proteção eficiente que dificulta a violação da 

privacidade, consiste da aplicação de algoritmo para codificação de forma a alterar 

o formato original e não serem lidos por outras pessoas que não tenham a chave 

para a decriptografia. A segurança de uma chave de criptografia se baseia em seu 

tamanho, o que indica o nível de dificuldade, uma chave de 64 bits embaralha os 

dados de 264 maneiras possíveis, resultando em 18.446.744.073.709.551.616 

possibilidade de respostas669. A criptografia é utilizada para a proteção das 

mensagens, dos dados não permitindo o acesso de terceiros não autorizados670.  

O Direito Internacional dos Direitos Humanos registra preocupações com o 

poder regulatório dessas empresas, a crítica constante é que os governos não 

podem deixar totalmente a cargo das empresas de tecnologia a regulação dos 

conteúdos postados, ou retirados, das redes sociais. As políticas de análise de 

conteúdo, bloqueios de mensagens, vídeos, e outros materiais supostamente ilegais 

 
665 ISAAC, Mike. WhatsApp Sues India’s Government to Stop New Internet Rules. THE NEW YORK 
TIMES. 27 maio 2021. Disponível em: https://www.nytimes.com/2021/05/25/technology/whatsapp-
india-lawsuit.html?mc_cid=b172d8fdc0&mc_eid=936660598a. Acesso em: 30 maio 2021. 
666 Ibid.  
667 Ibid. 
668 Criptografia 1. conjunto de princípios e técnicas empregadas para cifrar a escrita, torná-la 
ininteligível para os que não tenham acesso às convenções combinadas; criptologia.  
2. em operações políticas, diplomáticas, militares, criminais etc., modificação codificada de um texto, 
de forma a impedir sua compreensão pelos que não conhecem seus caracteres ou convenções. 
669 SNOWDEN, Edward. Eterna vigilância. São Paulo: Planeta do Brasil. 2019. P. 313 
670 KASPERSKY. O que é criptografia? Disponível em: https://www.kaspersky.com.br/resource-
center/definitions/encryption. Acesso em 12 jun. 2021. 
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ou prejudiciais dá o poder a essas empresas que podem restringir o direito à 

liberdade de expressão sem o devido processo legal671.  

As empresas Facebook, Microsoft, Twitter e YouTube se comprometeram 

com a União Europeia em promover e facilitar a liberdade de expressão em todo o 

mundo online e se comprometeram a combater o discurso de ódio ilegal online. 

Incitação ao ódio ilegal, conforme definido pelo Decisão-Quadro 2008/913 / JAI, de 

28 de novembro de 2008, sobre o combate a certas formas e expressões de racismo 

e xenofobia por meio do direito penal e das legislações nacionais transpô-lo significa 

toda conduta que incite publicamente à violência ou ao ódio dirigido contra um grupo 

de pessoas ou um membro de tal grupo definido por referência a raça, cor, religião, 

descendência ou origem nacional ou étnica672. Ao longo de 2018, Instagram, 

Snapchat e Dailymotion aderiram ao Código de Conduta. Jeuxvideo.com aderiu em 

janeiro de 2019 e a TikTok anunciou sua participação no Código em setembro de 

2020673. 

Cabe salientar que o direito à informação é condição necessária para a 

participação do indivíduo na sociedade. Com conhecimento, as pessoas estão aptas 

a ter voz ativa, conscientes, e com bagagem para a efetiva participação. As mídias 

sociais, as redes sociais devem agir com ética e promover os direitos humanos 

possibilitando aos usuários informações claras e verdadeiras para que esses tomem 

suas próprias decisões, com liberdade e autonomia.  

As plataformas das redes sociais têm procurados por soluções adequadas de 

monitoramento do conteúdo publicado, utilizando a IA e pessoas, tanto uma 

alternativa quanto a outra tem falhado sistematicamente e por outro lado não há um 

padrão, o que ocasiona injustiças e deformações. Além do que, não agem a tempo, 

a fim de evitar consequências mais graves e não mantem igualdade de condições 

entre os usuários. Ou seja, estão aquém de cumprir o que se propuseram a fazer. 

 
671 BROMELL, David. After Christchurch: Hate, harm and the limits of Censorship. Mar. 2021 
INSTITUTE FOR GOVERNANCE AND POLICY STUDIES WORKING PAPER. Disponível em: 
https://www.wgtn.ac.nz/__data/assets/pdf_file/0004/1924312/WP-21-03-hate-speech-definitions-
and-key-terms.pdf. Acesso em 18 abr. 2021. P. 11. 
672 EUROPEAN COMMISSION. Code of conduct on Countering ilegal speech online. 2016 e 
atualizado em 2019. Disponível em: 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/aid_development_cooperation_fundamental_rights/assess
ment_of_the_code_of_conduct_on_hate_speech_on_line_-_state_of_play__0.pdf. Acesso em: 9 jun. 
2021.  
673 Ibid.  
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Essas empresas alegam que estão obedecendo o estabelecido pelo DIDH, no 

entanto censuram material licito e fazem vistas grossas para o conteúdo prejudicial.  

 

3.3. Iniciativas da sociedade civil.  

 

Com as novas tecnologias, os indivíduos não são apenas os receptores da 

informação produzida por outros, ou emissores de conteúdo, mas também 

responsáveis por fiscalizar esse ambiente digital. Seja individualmente, denunciando 

abusos, solicitando verificação pelas redes, como ativistas no combate a 

desinformação e discurso de ódio, principalmente. Ou associados a organizações 

não governamentais com interesses comuns.  

Algumas organizações não governamentais e sociedade civil contribuem para 

diminuir o discurso de ódio, tais como a O Tell MAMA674 (Measuring Anti-Muslim 

Attacks) que monitora incidentes anti-muçulmanos ou islamofóbicos. A Liga Anti-

Difamação675 (ADL) rastreia casos de incidentes antissemitas, a ProPublica676 

examina a cobertura da mídia, relatórios de aplicação da lei e tem um banco de 

dados que contem anúncios políticos veiculados no Facebook, esses dados são 

enviados pelos próprios usuários. O Southern Poverty Law Cente677 registra um tipo 

diferente de informação sobre crimes de ódio rastreando a localização e atividades 

de grupos de ódio verificados nos Estados Unidos678. 

No mesmo contexto, o Center for Countering Digital Hate679 (CCDH) é uma 

organização não governamental que tem por missão fortalecer a sociedade e a 

democracia combatendo a proliferação do discurso de ódio e a desinformação no 

ambiente digital. Recentemente realizou uma pesquisa que demonstrou que 12 

(doze) perfis são responsáveis por 65% do conteúdo falso sobre vacinas em inglês. 

 
674TELL MAMA. Disponível em: https://tellmamauk.org/. Acesso em: 6 jun. 2021. 
675 ADL. Anti-Defamation League. Disponível em: https://www.adl.org/. Acesso em: 6 jun. 2021. 
676 PROPUBLICA. Political Advertisements from Facebook. ProPublica Data Store. Maio 2021. 
Disponível em: https://www.propublica.org/datastore/dataset/political-advertisements-from-facebook. 
Acesso em 23 maio 2021. 
677 https://www.splcenter.org/ 
678 SHEPPARD, Keller G.; LAWSHE, Nathaniel L.; MCDEVITT, Jack. Hate Crimes in a Cross-Cultural 
Context. OXFORD RESEARCH ENCYCLOPEDIAS. 23 fev. 2021. Disponível em: 
https://oxfordre.com/criminology/view/10.1093/acrefore/9780190264079.001.0001/acrefore-
9780190264079-e-564. Acesso em: 16 abr. 2021. p. 23 
679 CCDH. Strengthening communities and democracy by disrupting identity-based hate and 
dangerous misinformation in digital spaces. CCDH. Disponível em: https://www.counterhate.com/. 
Acesso em 23 maio 2021. 
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A pesquisa foi realizada em 812 mil posts no Facebook, Twitter e Instagram entre o 

dia 1 de fevereiro até 16 de março de 2021680. O conteúdo falso teve mais de 29 

milhões de visualizações até abril de 2021. A organização promove campanhas 

mostrando as publicações falsas e com discurso de ódio e solicitando que as 

plataformas retirem as publicações. Em 2021 apresentaram um relatório 

Malgorithm681 que demonstra como o algoritmo do Instagram publica desinformação 

e ódio sobre o Covid e as vacinas, bem como as teorias de conspiração antissemitas 

e QAnon. A ONG apresenta no relatório etapas claras como o Facebook e Instagram 

podem consertar seu algoritmo e proteger os usuários682. Uma das campanhas do 

CCDH foi um panfleto “Don’t Feed the Trolls”683 onde eles explicam como agem os 

trolls da Internet por meio da manipulação de algoritmos de mídia social, se um tweet 

ou postagem do Facebook receber engajamento (seja positivo ou negativo), então é 

visto por um público mais amplo. O panfleto orienta quem está recebendo as 

mensagens a não responder, bloquear o usuário, não destacar o fato de ser alvo e 

tirar uma folga das redes sociais684. 

The Global Internet Forum to Counter Terrorism (GIFCT) é uma organização 

independente criada em julho de 2017 pelo Facebook, Microsoft, Twitter e YouTube 

para interromper o abuso terrorista em suas plataformas. Amazon, Dropbox, 

LinkedIn e WhatsApp aderiram em 2019685. GIFCT ou Fórum Global da Internet 

Contra o Terrorismo é uma ONG criada para impedir que terroristas e extremistas 

violentos explorem plataformas digitais e é assessorado por um Comitê Consultivo 

Independente formado por representantes da sociedade civil, governo e 

organizações intergovernamentais686. A finalidade é promover a colaboração técnica 

 
680 G1. Pesquisa mostra que 12 perfis são responsáveis por 65% do conteúdo falso sobre vacinas em 
inglês, diz ONG. GLOBO.COM. 19 maio 2021. Disponível em: 
https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2021/05/19/pesquisa-mostra-que-12-perfis-sao-
responsaveis-por-65percent-do-conteudo-falso-sobre-vacinas-diz-ong.ghtml. Acesso em 23 maio 
2021. 
681CCDH. Malgorithm How Instagram's algorithm publishes misinformation and hate to millions during 
a pandemic. Disponível em: https://www.counterhate.com/malgorithm. Acesso em: 12 jun. 2021. 
682 CCDH. Malgorithm How Instagram's algorithm publishes misinformation and hate to millions during 
a pandemic. Disponível em: https://www.counterhate.com/malgorithm. Acesso em: 12 jun. 2021. 
683 Folheto disponível em: https://252f2edd-1c8b-49f5-9bb2-
cb57bb47e4ba.filesusr.com/ugd/f4d9b9_ce178075e9654b719ec2b4815290f00f.pdf. Acesso em: 23 
maio 2021. 
684 CCDH. Don't Feed the Trolls. A Practical Guide to Dealing With Hate on Social Media. CCDH. 
2020. Disponível em: https://www.counterhate.com/dont-feed-the-trolls. Acesso em: 23 maio 2021. 
685 GIFCT. Preventing terrorists and violent extremists from exploiting digital platforms. GIFCT. s/d. 
Disponível em: https://gifct.org/. Acesso em: 30 maio 2021. 
686 GIFCT. Governance. GIFCT. s/d. Disponível em: https://gifct.org/governance/. Acesso em: 30 maio 
2021. 
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entre as empresas-membros em conjunto com a Christchurch Call to Action687, uma 

iniciativa com a qual governos, plataformas de tecnologia e organizações da 

sociedade civil se comprometeram após os tiroteios em março de 2019 em uma 

mesquita em Christchurch, Nova Zelândia688 mencionados no segundo capitulo 

desse trabalho. 

GIFCT está sendo organizado em três pilares: prevenção, resposta e ensino.  

1. Prevenir - equipar plataformas digitais e grupos da sociedade civil 

com consciência, conhecimento e ferramentas, incluindo tecnologia, 

para desenvolver programas sustentáveis em seu negócio principal 

operações para interromper atividades terroristas e extremistas 

violentas online. 

2. Responder, desenvolver ferramentas e capacidade, para mitigar o 

impacto de um ataque terrorista ou extremista violento. 

3. Ensino, capacitar os pesquisadores a entenderem o terrorismo e 

contraterrorismo, para a cooperação de várias partes interessadas e 

prevenir o abuso de plataformas digitais689. 

Sleeping Giants é uma organização de ativismo de mídia social que tem por 

objetivo pressionar as empresas a remover anúncios que financiam os sites que 

publicam notícias falsas, desinformação e discurso de ódio. A conta anônima foi 

criada no Twitter em 2016 e alertava as empresas que a publicidade de seus 

produtos aparecia em sites de extrema direita. Os resultados começaram a aparecer, 

e houve perda significativa de arrecadação nesses sites690. Como represália, um 

desses sites publicou o nome do criador da conta, Matt Rivitz e o seu endereço. 

Rivitz e sua família foram alvo de ameaças sérias de morte. Rivitz afirmou que não 

foi uma boa experiencia, mas uma vez exposto, foi melhor, porque pode falar 

abertamente com os anunciantes sobre o que estavam financiando com seu dinheiro. 

Rivitz acredita que o tiro saiu pela culatra para esses sites, já que o Sleeping Giants 

quase dobrou de tamanho desde então. O Sleeping Giants está atuando em 12 

 
687 A Christchurch Call Advisory Network foi construída com grupos da sociedade civil interessados 
que representam uma variedade de perspectivas, incluindo direitos humanos, liberdade de expressão, 
direitos digitais, contra-radicalização, apoio à vítima e políticas públicas. Disponível em: 
https://www.christchurchcall.com/advisory-network.html. Acesso em: 30 maio 2021. 
688 GIFCT. Preventing terrorists and violent extremists from exploiting digital platforms. GIFCT. s/d. 
Disponível em: https://gifct.org/. Acesso em: 30 maio 2021.  
689 Ibid.. 
690 THE INTERCEPT_BRASIL. Grana por cliques. TIB. 19 nov. 2019. Disponível em: 
https://theintercept.com/2019/11/19/fake-news-google-blogueiros-antipetistas/. Acesso em: 23 maio 
2021. 
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países691.  Ignorância é um fenômeno global, afirma Matt Rivitz: “Os anunciantes não 

só não estão cientes dos sites onde estão seus anúncios, como muitas vezes não 

sabem o que os sites estão publicando. Sem saberem, eles apoiam financeiramente 

sites que empurram de tudo aos leitores, de teorias da conspiração a discurso de 

ódio”692. 

O Sleeping Giants Brasil (SGBR) foi criado em 18 de maio de 2020 e em 

poucos dias conseguiu secar a receita publicitária de seu primeiro alvo, mais de 130 

marcas se comprometeram a retirar os anúncios do Jornal da Cidade Online, 

desmonetizando a publicação de cerca de US $ 70 mil. Em 5 de junho, o SGBR se 

concentrou no site Conexão Política e em menos de 24 horas conseguiu a remoção 

da ferramenta de publicidade. A reação dos apoiadores do presidente Bolsonaro e 

de seus filhos foi imediata. Acusaram as empresas que retiraram a publicidade de 

censura. Atacaram o Banco do Brasil que tinha retirado a publicidade e a empresa 

retornou693. Com os ataques, o SGBR passou de 28.000 seguidores para 360.000694. 

O perfil começou a sofrer ataques e ameaças e em agosto de 2020, uma juíza do 

Rio Grande do Sul determinou que o Twitter divulgasse os IPs e outros dados que 

permitissem a identificação dos responsáveis, o processo não prosperou pois não 

havia motivação para a exposição dos dados695. No entanto, em 14 de dezembro de 

2020, os autores resolveram divulgar seus nomes para proteger a eles e as famílias. 

Os criadores do site são dois jovens estudantes de 22 anos, o que surpreendeu seus 

opositores que alegavam que eram um grupo que visava desestabilizar o governo 

com fins políticos, “instalar o radicalismo de esquerda e outros interesses mais 

 
691 EL PAIS. O homem que arruinou a extrema direita nos EUA. EL PAIS. 17 maio 2020. Disponível 
em: https://brasil.elpais.com/icon/2020-05-17/o-homem-que-arruinou-a-extrema-direita-nos-eua.html. 
Acesso em: 23 maio 2021. 
692 THE INTERCEPT_BRASIL. Grana por cliques. TIB. 19 nov. 2019. Disponível em: 
https://theintercept.com/2019/11/19/fake-news-google-blogueiros-antipetistas/. Acesso em: 23 maio 
2021. 
693 EL PAIS. Com crescimento acelerado, Sleeping Giants irrita tropa de choque bolsonarista e 
Governo. 23 maio 2020. Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2020-05-23/com-crescimento-
recorde-sleeping-giants-irrita-tropa-de-choque-bolsonarista-dentro-e-fora-do-governo.html. Acesso 
em: 7 jun. 2021. 
694 GARCIA, Raphael Tsavkko. Anonymous Twitter accounts in Brazil are pressuring advertisers to 
drop conservative media campaigns. BUSINESS INSIDER. 19 jun. 2020. Disponivel em: 
https://www.tsavkko.com.br/pubs/business-insider-anonymous-twitter-accounts-in-brazil-are-
pressuring-advertisers-to-drop-conservative-media-campaigns/. Acesso em: 12 jun. 2021 
695 OLHAR DIGITAL. Criadores da conta Sleeping Giants Brasil revelam suas identidades. OLHAR 
DIGITAL. 17 dez. 2020. Disponível em: https://olhardigital.com.br/2020/12/17/noticias/criadores-da-
conta-sleeping-giants-brasil-revelam-suas-
identidades/?gfetch=2020%2F12%2F17%2Fnews%2Fsleeping-giants-brasil-account-creators-
reveal-their-identities%2F. Acesso em: 23 maio 2021. 



158 
 

sórdidos”696. No mês de junho de 2021, o SGBR conta com 640 mil seguidores, 

executou 31 campanhas de desmotização, 990 empresas foram acionadas e R$ 

15.325.800,00 (quinze milhões, trezentos e vinte e cinco mil e oitocentos reais) 

deixaram de financiar a desinformação697. 

Southern Poverty Law Center (SPLC) é a principal organização norte-

americana, sem fins lucrativos, que tem por objetivo monitorar as atividades de 

grupos de ódio domésticos e outros extremistas e expõem suas atividades ao 

público. Esses grupos incluem o Ku Klux Klan, o movimento neonazista, neo-

confederados, skinheads racistas, milícias antigovernamentais, adeptos da Christian 

Identity698  e outros. A organização recomenda ações ousadas e transformadoras 

para o enfrentamento ao ódio e eliminar o nacionalismo branco, o racismo estrutural 

e as desigualdades. As ações sugeridas são: a) Enfrentar o ódio e construir 

confiança nos ideais democráticos; b) Promover um sistema de justiça criminal justo 

e equitativo enquanto trabalha para acabar com o encarceramento em massa; c) 

Promover um sistema de imigração justo, humano e acolhedor; d) Expandir o acesso 

às cédulas e eliminar barreiras discriminatórias ao voto; e) Promover a saúde, 

segurança e justiça no local de trabalho, escolas e comunidades; e f) Promover 

oportunidades e combater a discriminação nas escolas e no local de trabalho699.   

Ativismo de mídia social ou ativismo online ou digital é uma categoria ampla 

de ativismo que utiliza a mídia e as tecnologias de comunicação para movimentos 

sociais e políticos. A finalidade é bastante diversa, podendo atender tanto a 

interesses democráticos, como o direito à informação e liberdade de expressão, 

quanto à propagação de fake news e manipulação da opinião pública. Pode ser 

utilizado como estratégia de propagação de ideais, as atividades tem como objetivos: 

a) Aumentar o alcance de uma ou mais mensagens; b) Atingir públicos diferenciados, 

 
696 Ibid. 
697 SGBR. Sleeping Giants Brasil: um movimento de combate aos discursos de ódio e às Fake News. 
Disponível em: https://sleepinggiantsbrasil.com/. Acesso em: 7 jun. 2021. 
698 A Identidade Cristã é uma teologia antissemita e racista única que alcançou uma posição de 
influência dominante na direita racista na década de 1980. “Cristão” apenas no nome, afirma que os 
brancos, não os judeus, são os verdadeiros israelitas favorecidos por Deus na Bíblia. A relação do 
movimento com os evangélicos e fundamentalistas tem sido geralmente hostil devido à crença destes 
últimos de que o retorno dos judeus a Israel é essencial para o cumprimento da profecia do fim dos 
tempos. https://www.splcenter.org/fighting-hate/extremist-files/ideology/christian-identity.  
699 SPLC. Our Vision for a Just Future: An urgent, transformative action agenda for a more equitable 
and compassionate nation. Southern Poverty Law Center (SPLC). 28 set. 2020. Disponível em: 
https://www.splcenter.org/news/2020/09/28/our-vision-just-future-urgent-transformative-action-
agenda-more-equitable-and-compassionate. Acesso em: 23 maio 2021. 
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c) Chamar a atenção para temas pouco explorados pela mídia, incluindo pautas de 

minorias e grupos marginalizados, d) Conseguir o apoio de personalidades, famosos 

e lideranças para aumentar o engajamento do público, e) Obter o apoio às 

campanhas, expresso por meio de likes, comentários, compartilhamentos, pedidos 

de amizade, seguidores, retweets, f) Impactar decisões de autoridades, legislações 

e/ou o debate político, g) Promover encontros presenciais em reuniões, eventos, 

manifestações nas ruas etc. e h) Expandir discussões iniciadas no ambiente 

offline700. 

Stop Funding Fake News (SFFN) “Pare de financiar notícias falsas”, é um 

grupo de defesa que pede aos anunciantes que parem de colocar anúncios em sites 

que espalham desinformação, é inspirada no Sleeping Giants e seu CEO é Imran 

Ahmed, que coordena o CCDH701.  

Os sites que publicam notícias falsas são considerados verdadeiras 

fabricadas de desinformação, teorias da conspiração e são financiados pela 

publicidade online, marcas convencionais pagam as plataformas para verem seus 

anúncios publicado e nem sabe onde são expostos, pois é uma publicidade 

programada por algoritmos que os associam a perfil-alvo pré-determinado. Os 

anúncios são alocados nesses sites automaticamente. O que as organizações como 

SFFN e Sleeping Giants fazem é comunicar às marcas que seus anúncios estão 

sendo associados a esses sites, o que não é bom para a imagem da marca, e essas 

empresas desabilitam a publicidade nos sites de notícias falsas702.  

Os perfis como Sleeping Giants e CCDH atingem um ponto nevrálgico dos 

canais de disseminadores de desinformação e discurso de ódio, a publicidade que 

gera a renda para esses se manterem. E por sua vez atingem as plataformas que 

hospedam esses canais, porque deixam de receber a parcela que lhes cabe de cada 

anúncio exibido nos vídeos.  

A Educação e a possibilidade de esclarecimentos são essenciais nesse 

contexto. A Safernet é uma instituição que tem como objetivo a defesa dos Direitos 

 
700 FIA. Ativismo nas Redes Sociais: Características, impactos e exemplos. FUNDAÇÃO INSTITUTO 
DE ADMINISTRAÇÃO. 3 mar. 2021. Disponível em: https://fia.com.br/blog/ativismo-nas-redes-
sociais/. Acesso em: 23 maio 2021. 
701 SFFN. Stop Funding Fake News. SFFN. s/d. Disponível em: 
https://www.stopfundingfakenews.com/. Acesso em: 23 maio 2021. 
702 SFFN. The Briefing: Be a Fake News expert. Stop Funding Fake News (SFFN). s/d. Disponível em: 
https://www.stopfundingfakenews.com/the-briefing. Acesso em: 23 maio 2021 
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Humanos na Internet703 e um dos seus braços é a SaferLab é um laboratório de ideia 

que procura incentivar jovens a criarem projetos para tornar a Internet um local com 

mais respeito à diversidade704. No período de 2006 a 2020 a instituição recebeu 

2.532.146 denúncias relacionada com crimes de ódio no Brasil, o racismo figura com 

23% das denúncias705.  

A sociedade civil tem se organizado e por meio de várias iniciativas procuram 

minimizar os efeitos nocivos ocasionados principalmente pela desinformação e pelo 

discurso de ódio. São campanhas de boicote, de ‘desmonetização’ que têm 

alcançado sucesso com a adesão de usuários das redes. Se os disseminadores de 

desinformação lucram com a propagação de vídeos e conteúdo falso, com as 

denúncias às empresas, essas desvinculam seus anúncios desse conteúdo. 

Portanto, o objetivo é atingir o que incentiva os propagadores desse conteúdo, o 

lucro.  

A colaboração dos usuários é de fundamental importância para a formação de 

um ambiente digital livre de desinformação, sem violência, protegido da utilização 

indevida dos dados pessoais, de difamação e ofensas. Cabe aos usuários 

procurarem se informar sobre as boas práticas e aplica-las. Há excelentes fontes de 

informação na Internet, há diversidade, há liberdade para compartilhar a opinião 

pessoal e deve haver a colaboração de todos, apontando para as plataformas 

aqueles que infringirem as regras de boa convivência.  

A Internet é um ambiente de uso coletivo, tal como um ambiente real e deve 

ser utilizado com harmonia, onde há espaço para todos e deve ser utilizado com 

tolerância com as diferenças, com respeito ao outro. A observação da liberdade de 

expressão, o direito à informação deve estar associado ao respeito ao próximo. No 

entanto, a sociedade civil, por mais boa vontade que norteie seus atos, ao 

“desmonetizar” os perfis que disseminam desinformação, que propaguem discurso 

de ódio e apontar os problemas nas redes sociais, é necessário ajustes, pois podem 

ocorrer boicotes a empresas indiscriminadamente, o que provocaria consequências 

negativas. 

 

 
703 SAFERNET. Institucional. Disponível em: http://www.safernet.org.br/site/institucional/quem-
somos/dados-institucionais. Acesso em 14 abr. 2021. 
704 SAFERLAB. Indicadores de impacto. SAFERLAB. Disponível em: http://saferlab.org.br/. Acesso 
em: 14 abr. 2021. 
705 Ibid. 
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3.4. Governança da Internet  

 

Governança é de conceituação diferente de governo, tanto governo quanto 

governança tem o objetivo voltado a atividades para metas, por meio de um sistema 

de ordenação, no entanto, governo é próprio de uma autoridade formal, por 

implementação de políticas previamente instituídas, já no caso da governança é um 

fenômeno mais amplo, que pode ou não estar atrelado de responsabilidades legais 

e formais, de caráter não governamental, com um sistema de ordenação que deve 

ser aceito pela maioria dos atores envolvidos706. Não há hierarquia entre seus 

membros, o que impera é a colaboração, a cooperação para que se alcance um 

objetivo comum707.  

A UNESCO define a Internet Governance como o desenvolvimento e 

aplicação de princípios, normas, regras, procedimentos de tomadas de decisão e 

atividades compartilhadas que moldam a evolução e uso da Internet por governos, 

setor privado, sociedade civil e comunicação técnica708. O foco da UNESCO na 

governança da Internet é o aspecto educacional, propiciando o desenvolvimento e 

igualdade nas condições entre os povos709,  e aproveitar o potencial das tecnologias 

da informação e comunicação para promover as metas de desenvolvimento710. 

Nesse sentido, foi organizada a Cúpula Mundial sobre a Sociedade da 

Informação (CSMI) pela Organização das Nações Unidas em dois eventos, uma 

primeira fase em Genebra em 2003 e a segunda fase em Túnis em 2005711. Uma 

das principais metas era a inclusão digital global, propiciando o acesso à Internet nos 

países em desenvolvimento com a finalidade de diminuir a diferença social. Na 

primeira fase, em Genebra, participaram 175 países e eles adotaram uma 

 
706 ROSENAU, James N. CZEMPIEL, Ernst-Otto. Governança, ordem e transformação na política 
mundial. Brasília: Ed. Universidade de Brasília, 2000. P. 15-17 
707 Ibid. 
708 UNESCO. Internet Governance. UNESCO. s/d. Disponível em: 
https://en.unesco.org/themes/internet-governance. Acesso em: 24 maio 2021. 
709 Ibid. 
710 Ibid. 
711 WSIS. Geneva Declaration of Principles. World summit on the information society. 10-12 dez. 2003. 
Disponível em: https://www.itu.int/net/wsis/documents/doc_multi.asp?lang=en&id=1161|0. Acesso 
em: 24 maio 2021 
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Declaração de Princípios712 e terminou sem um acordo final sobre a Governança da 

Internet. 

Havia a proposta da União Europeia em abandonar o controle da Internet 

Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)713, a qual foi rejeitada pelo 

Estados Unidos. O ICANN é utilizado por todos países que se ressentem pelo 

governo dos Estados Unidos não compartilhar a gestão714.  

O Plano de Ação de Genebra da CMSI715 serve como referência global para 

melhorar a conectividade, acesso e uso de tecnologias de informação e comunicação 

inclui as seguintes clausulas: a) O papel das autoridades de governança pública e 

todos os participantes na promoção das Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TIC) para desenvolvimento, b) Infraestrutura de informação e comunicação, c) 

Acesso ao conhecimento e informação, d) Capacitação, e) Reforço da confiança e 

segurança no uso de TICs, f) Meio-ambiente propício, g) Aplicações de TIC (governo, 

negócios, educação, saúde, meio ambiente, agricultura, ciência, trabalho), h) 

Diversidade e identidade culturais, diversidade linguística e conteúdo local, i) Meios 

de comunicação (Mídia), j) Fatores éticos da sociedade da informação e l) 

Cooperação internacional e regional716. 

A segunda fase do CMSI, em novembro de 2005 em Túnis, na Tunísia resultou 

em um acordo sobre o Compromisso de Túnis e a Agenda de Túnis para a Sociedade 

da Informação e a criação do Fórum de Governança da Internet (IGF). Internet 

 
712 WSIS. Geneva Declaration of Principles. World summit on the information society. 10-12 dez. 2003. 
Disponível em: https://www.itu.int/net/wsis/documents/doc_multi.asp?lang=en&id=1161|0. Acesso 
em: 24 maio 2021. 
713 ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), em português "corporação da 
internet para atribuição de nomes e números", é uma entidade sem fins lucrativos, subordinada ao 
Governo dos Estados Unidos, responsável pela alocação do espaço de endereços do Protocolo da 
Internet (IPv4 e IPv6), pela atribuição de identificadores de protocolo, pela administração do sistema 
de nomes de domínio de primeiro nível genéricos (gTLDs) e com códigos de países (ccTLDs), assim 
como as funções de gerenciamento do sistema de servidores-raiz. Atualmente, a ICANN é organizada 
formalmente como uma corporação sem fins lucrativos com interesses "públicos e de caridade". Ela 
é gerenciada por um conselho de 16 diretores, dos quais 8 são selecionados por um Comitê Seletivo, 
no qual todos as áreas que a compõe são representadas, seis são representantes das organizações 
que lhe dão suporte, um é representante de uma organização At-Large, e por fim, o CEO, que é 
escolhido pelo conselho. Disponível em: https://icannlac.org/PO/sobre-ICANN. Acesso em 24 maio 
2021. 
714 AFONSO, Carlos A., O complicado mundo da ICANN. CGI.BR. 21 set. 2004. Disponível em: 
https://www.cgi.br/publicacao/o-complicado-mundo-da-icann/. Acesso em: 24 maio 2021.  
715 https://www.itu.int/net/wsis/docs/geneva/official/poa.html 
716 CMSI. Declaración de Princípios. Cumbre mundial sobre la sociedade de la información. 12 maio 
2004. Disponível em: https://www.itu.int/net/wsis/docs/geneva/official/dop-es.html. Acesso em: 24 
maio 2021 



163 
 

Governance Forum (IGF)717 é um fórum que reúne múltiplos atores para discussão 

de políticas em aspectos de Governança da Internet. Foi formalmente estabelecido 

em 2006 pelo Secretário-Geral das Nações e se reuniu pela primeira vez em outubro 

de 2006718.   

O IGF é uma plataforma para discussões, com várias pessoas e grupos de 

partes interessadas para troca de informações e compartilhar boas políticas e 

práticas relacionadas à Internet e as tecnologias. Embora o IGF não possa tomar 

decisão, ele promove os encontros entre aqueles que podem, informando, facilitando 

o debate, a inclusão de países em desenvolvimento, possibilitando a oportunidade a 

todos de se envolverem no debate sobre a governança da Internet propiciando o 

avanço de políticas públicas dinâmicas na governança da Internet719. Os principais 

atores são o governo, empresas, sociedade civil, universidades e comunidades da 

Internet, todos possuem papéis importantes nas tomadas de decisões, podendo 

contribuir para a melhor governança da Internet720. 

Na terceira reunião do IGF em 2008, acontecida em Hyderabad (Índia), 

chegou-se à conclusão que os dois projetos; o da elaboração de direitos humanos e 

de princípios para a Internet, estavam intimamente relacionados: certos princípios 

devem ser respeitados para que se possa manter um ambiente online que respeite 

e defenda os direitos humanos. No início de 2009, estas duas coalizões fundiram-se 

para formar a Internet Rights and Principles Dynamic Coalition (IRPC) os 

participantes do Fórum têm trabalhado, combinando forças e recursos dentro do 

“modelo participativo multilateral” que orienta o IGF para definir os padrões que 

respeitem os direitos humanos na Internet721. E uma das iniciativas é a Internet 

Rights and Principles Dynamic Coalition (Coalizão Dinâmica de Direitos e Princípios 

da Internet)722 que lançaram a proposta da Charter of Human Rights and Principles 

for the Internet (Carta de Direitos Humanos e Princípios para a Internet) em 2011 

 
717IGF. Disponível em: https://www.intgovforum.org/multilingual/documents?cid=23&fid=2536. 
Acesso em: 24 maio 2021. 
718 IGF. Internet Governance Forum. s/d. Disponível em: 
https://www.intgovforum.org/multilingual/content/about-igf-faqs. Acesso em: 24 maio 2021. 
719 Ibid. 
720 Ibid. 
721 ITS. Carta de Direitos Humanos e Princípios para a Internet. INSTITUTO DE TECNOLOGIA E 
SOCIEDADE DO RIO. Out. 2015. Disponível em: https://itsrio.org/wp-
content/uploads/2017/01/IRPC_booklet_brazilian-portuguese_final_v2.pdf. Acesso em: 10 jun. 2021. 
P. 7.  
722 IRPC. Promoting Human Rights As Digital Rights. Disponível em: 
https://internetrightsandprinciples.org/. Acesso em: 10 jun. 2021.  
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que conecta as leis e normas de direitos humanos existentes com aspirações 

baseadas em direitos para o ambiente online723.  

A Carta de Direitos Humanos e Princípios para a Internet está sendo 

aprimorada, os princípios básicos são:   

1. Universalidade e igualdade: Todos os seres humanos nascem 

livres e iguais em dignidade e direitos, que devem ser respeitados, 

protegidos e cumpridos no ambiente online. 

2. Direitos e justiça social: A Internet é um espaço para a promoção, 

proteção e cumprimento dos direitos humanos e para o avanço da 

justiça social. Cada indivíduo tem o dever de respeitar os direitos 

humanos de todos os outros no ambiente online. 

3. Acessibilidade: Todos os indivíduos têm igual direito de acessar e 

utilizar uma Internet segura e aberta. 

4. Expressão e associação: Todos os indivíduos têm o direito de 

livremente procurar, receber e difundir informação na Internet sem 

censura ou outras interferências. Todos os indivíduos têm também o 

direito de se associar livremente na e pela Internet, seja para fins 

sociais, políticos, culturais ou outros. 

5. Privacidade e proteção de dados: Todos os indivíduos têm o direito 

à privacidade online, incluindo o direito de não ser vigiado, o direito 

de usar criptografia e o direito ao anonimato online. Todos os 

indivíduos têm também o direito à proteção de dados, incluindo o 

controle sobre coleta, retenção, tratamento, eliminação e divulgação 

de dados pessoais. 

6. Vida, liberdade e segurança: O direito à vida, à liberdade e à 

segurança devem ser respeitados, protegidos e cumpridos na 

Internet. No ambiente online estes direitos não devem ser 

desrespeitados ou utilizados para violar outros direitos. 

7. Diversidade: A diversidade cultural e linguística na Internet deve 

ser promovida; a inovação técnica e política deve ser incentivada 

para facilitar a pluralidade de expressão. 

8. Igualdade: Todos os indivíduos devem ter acesso universal e 

aberto ao conteúdo da Internet, livre de priorização discriminatória, 

de filtragem ou controle de tráfego por motivos comerciais, políticos 

ou outros. 

9. Padrões e regulamento: A arquitetura da Internet, os sistemas de 

comunicação e o formato de documentos e dados devem ser 

baseados em padrões abertos que garantem a completa 

interoperabilidade, a inclusão e a igualdade de oportunidades para 

todos. 

10. Governança: Os direitos humanos e a justiça social devem formar 

as bases legais e normativas sobre as quais a Internet funciona e é 

 
723 ITS. Carta de Direitos Humanos e Princípios para a Internet. INSTITUTO DE TECNOLOGIA E 
SOCIEDADE DO RIO. Out. 2015. Disponível em: https://itsrio.org/wp-
content/uploads/2017/01/IRPC_booklet_brazilian-portuguese_final_v2.pdf. Acesso em: 10 jun. 2021. 
P. 7.  
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governada. Isto deve acontecer de forma transparente e multilateral, 

com uma Internet baseada nos princípios de abertura, participação 

inclusiva e de responsabilização724. 

A Carta ainda está em fase de elaboração, uma Declaração de Direitos da 

Internet necessária para proporcionar um ambiente digital comprometido com o 

Direitos Internacional dos Direitos Humanos. O documento final será composto por 

três seções. Essa é a primeira seção que interpreta os direitos humanos no contexto 

da Internet e das novas tecnologias. A segunda seção irá apontar as diretrizes de 

implementação para tecnologias e agentes específicos. A última parte será 

composta das explicações do conteúdo, incluirá as leis, normas, documentação de 

apoio, regulamentações nacionais, regionais e internacionais com os padrões 

definidos pela sociedade civil e outras instituições relevantes725. 

A última reunião do IGF aconteceu em novembro de 2020 e foi realizada 

totalmente online devido a pandemia do Coronavírus, as discussões se dividiram em 

quatro temáticas: dados, meio ambiente, inclusão e confiança. Contou com 6.149 

participantes registrados de 173 países, 20.929 conexões para 275 sessões, 23.431 

visualizações do stream do YouTube, 15.668 visualizações do UN WebTV Live726. 

Durante a abertura do Forum foi ressaltado o impacto devastador do COVID-19 e a 

importância da Internet e das tecnologias digitais no enfrentamento a pandemia, a 

necessidade de investimento para infraestrutura e conectividade para diminuição das 

desigualdades no mundo. A necessidade de investir em capital humano, na 

alfabetização digital e foi enfatizado a importância da digitalização dos sistemas de 

saúde, com investimentos para implementação de políticas adequadas, de 

cooperação e a disponibilização de ferramentas digitais para todos. E advertindo da 

necessidade do combate a desinformação, lembrando que a confiança é essencial 

para o sucesso do sistema digital de saúde que pode ser alcançado por meio de 

políticas estruturas e padrões que equilibram a utilização dos dados pessoais 

respeitando todos direitos e liberdades727. 

A governança da Internet requer cooperação entre todos envolvidos, Estados, 

organizações intergovernamentais, membros da sociedade civil, empresas, 

 
724 ITS. Carta de Direitos Humanos e Princípios para a Internet. INSTITUTO DE TECNOLOGIA E 
SOCIEDADE DO RIO. Out. 2015. Disponível em: https://itsrio.org/wp-
content/uploads/2017/01/IRPC_booklet_brazilian-portuguese_final_v2.pdf. Acesso em: 10 jun. 2021. 
725 Ibid. p. 14. 
726 IGF. 15th Annual meeting Internet Governance Forum. 2-6 nov. 2020. Disponível em: 
https://www.intgovforum.org/vIGF/. Acesso em: 11 jun. 2021.  
727 Ibid. 
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plataformas, organizações internacionais, usuários entre outros, sem hierarquia, 

todos com o objetivo de procurar as soluções para resolverem os conflitos e desafios 

atuais a liberdade de expressão e de informação considerando os valores do DIDH 

no desenvolvimento de padrões e protocolos de rede da Internet. 

A Carta de Direitos Humanos e Princípios para a Internet é uma alternativa 

necessária para proporcionar um ambiente digital comprometido com o Direitos 

Internacional dos Direitos Humanos, no qual, todos os envolvidos: governantes, 

empresas, sociedade civil, organizações não governamentais se comprometessem 

a tornar o ambiente digital saudável, livre de incitação à violência, objetivando a 

disseminação de informações capazes de auxiliar as pessoas, protegendo-as de 

terem seus dados expostos e utilizados de forma indevida.   

Em uma situação ideal, haveria a universalidade, com a concordância e 

aceitação de regras por todos entes envolvidos, obtida por meio do diálogo, 

utilizando as disposições dos Tratados Internacionais, com padronização das regras, 

mas sem uniformidade, permitindo aos Estados a utilização da sua legislação 

adequada ao contexto local.  
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Conclusão 

 

A liberdade é um dos maiores bens do ser humano. É um dos pilares 

necessários para a sustentação do DIDH e permite ao ser humano ter assegurada a 

sua autonomia, resguardando seus direitos de ir e vir, de pensar livremente, de 

praticar (ou não) uma religião, de se reunir, de ter a sua vida privada respeitada, de 

ter sua intimidade preservada e de se expressar por qualquer meio e em qualquer 

lugar. 

A liberdade de expressão está intimamente ligada à dignidade humana. Por 

meio da liberdade de expressão as pessoas podem expor seus pensamentos, suas 

opiniões e repassá-las; pode não estar atrelada à verdade, uma vez que não é 

condição para a liberdade de expressão que a mensagem seja verdadeira, no 

entanto, não sendo verdadeira e podendo causar danos, o emissor seja 

responsabilizado pelas consequências. 

Por sua vez, o direito à informação se divide em três pontos, os direitos de 

informar, de ser informado, e o de se informar. Diferentemente da liberdade de 

expressão, o direito de informação não está atrelado ao indivíduo, mas à própria 

informação. A informação é que deve ser livre, deve circular, chegar a todos sem 

distinção, sem obstruções, sem manipulações, sem cortes. A informação deve 

chegar íntegra, da forma que foi idealizada, a todo indivíduo que a buscar. 

A informação pode ser verdadeira, pode ser parcialmente verdadeira, pode 

ser falsa. Não cabe restrições com base nesse critério. Dessa forma, o receptor, a 

pessoa que recebe as informações propagadas pode, e deve, refletir e formar o seu 

próprio juízo de valor sem limitações anteriores. 

Hodiernamente, a Internet ganhou relevo como meio de comunicação, com 

isso o ambiente digital propiciou amplidão da liberdade de expressão. Com a 

utilização crescente da Internet e das redes sociais, as liberdades de expressão e de 

informação têm enfrentado desafios potencializados pela rapidez e abrangência do 

meio digital. As opiniões são propagadas com velocidade extrema, em muitas 

ocasiões mesmo que sejam posteriormente retiradas, já foram replicadas em outras 

bases o que impede o arrependimento eficaz. 

Até recentemente, as plataformas de redes sociais se mantinham omissas, 

“lavavam as mãos”, alegando que não tinham nenhuma responsabilidade sobre o 

conteúdo publicado, mas após as denúncias de manipulação nas recentes eleições 
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americanas, do Brexit e até do Brasil, passaram a rever seus conceitos. E 

recentemente, o episódio da invasão do Capitólio Americano em janeiro de 2021, 

somados com os abusos cometidos na pandemia, com conteúdo incentivando 

utilização de medicamentos comprovadamente ineficazes fizeram com que elas 

revessem suas diretrizes e tomassem uma posição e excluíram conteúdos que 

infligiam as regras. 

Iniciativas como o Facebook Oversight Board (FOB) órgão externo da maior 

rede social, que atua como “tribunal” para solução de conflitos e formação de 

“jurisprudencia” pode auxiliar estabelecendo diretrizes na tomada de decisões sobre 

a moderação de conteúdo. Contudo, é apenas uma solução paliativa, de abrangência 

restrita, podendo apenas servir como parâmetro. 

As empresas que gerem as redes sociais têm as suas próprias 

regulamentações, as quais o usuário adere quando do ingresso. Essas 

regulamentações definem o que pode ser publicado ou não, e autoriza as empresas 

a removerem conteúdos que, no entender delas, não se adequam às suas diretrizes. 

Se por um lado a regulação é importante, por outro lado cabe, inicialmente, aos 

algoritmos fazerem a filtragem do conteúdo publicado. Se as empresas conseguirem 

que os mecanismos de busca sejam calibrados de forma a evitar injustiças e serem 

isonômicos, provavelmente haverá melhora na retirada de conteúdo ilícito. 

As plataformas de redes sociais detêm um grande poder. Mesmo que afirmem 

que a liberdade de expressão é o parâmetro utilizado, cabe ressaltar que são 

empresas privadas que visam o lucro e esse lucro está associado a permanência 

dos usuários nas redes. Sendo assim, elas vão proporcionar conteúdos que os 

instiguem a permanecer conectados. Infelizmente, o ódio, a desinformação prendem 

a atenção do indivíduo, fazendo com que ele permaneça na plataforma gerando o 

lucro almejado.  

Os algoritmos encaminham às pessoas as recomendações de acordo com 

seu perfil, sendo assim há limitação e pode-se dizer, restrição, de conteúdo que não 

estão nos interesses das pessoas. À primeira vista pode parecer inocente e 

produtivo, o usuário vai ver apenas o que lhe interessa, mas por outro lado deixa de 

ter conteúdos que lhe proporcionariam oportunidade de comparação, de reflexão e 

consequente avaliação.  

Sendo assim, a partir do momento que o usuário só recebe o que é adequado 

ao seu perfil, está sendo limitado pelo algoritmo e pela própria rede. Há uma possível 
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limitação à liberdade de informação, o usuário não está recebendo as informações 

que lhe possibilitariam fazer um juízo de valor a respeito de determinado assunto. É 

o caso das vacinas contra o SARS-CoV-2. As pessoas contrárias a vacina não 

recebem as informações que poderiam lhes dar a oportunidade de mudar de posição.  

Por outro lado, a intervenção com a finalidade da filtragem do discurso de ódio 

e a desinformação pode abrir a possibilidade para a limitação da liberdade de 

expressão, a linha que separa a limitação com a finalidade de proteção e a censura 

prévia é tênue. A censura prévia é um obstáculo ao avanço do pensamento, da 

liberdade de expressão e de informação e principalmente ao estado democrático.  

O incitamento ao ódio, o incentivo à discriminação, o preconceito, ameaçam 

a dignidade humana e devem ser limitados em respeito aos direitos humanos. O 

DIDH deve, assim ser padrão para a liberdade de expressão e de informação, 

também no ambiente digital.  

Medidas são necessárias, e o DIDH deve ser elemento chave em seu 

planejamento e em sua efetivação. Se a restrição é necessária, a solução é a busca 

pelo meio termo, o equilíbrio. O excesso ou a escassez pode ser prejudicial. Quando 

se restringe a liberdade de expressão não é apenas o indivíduo que está sendo 

prejudicado, mas a liberdade à informação e o direito de todos de receber as 

informações e pensamentos emitidos. Os princípios democráticos da tolerância e 

respeito às diversidades impõem a aceitação das opiniões divergentes, antagônicas, 

exacerbadas, falsas. As possíveis restrições devem estar afeitas ao incitamento da 

violência.  Não cabe ao Direito moralizar ou controlar as opiniões dos cidadãos, 

desde que esses não ultrapassem os limites já previstos pelo DIDH. 

Governança da Internet, discussões sobre acordo, adoção e a internalização 

de normas podem ser itinerários plausíveis, nesta busca de aplicação do DIDH às 

liberdades de expressão e de informação e para enfrentar os desafios impostas a 

elas. A alfabetização midiática, seguindo a lógica de convencimento do DIDH, parece 

ser a melhor solução a longo prazo. 

A liberdade de expressão é um direito de fundamental importância para uma 

sociedade democrática. Todos indivíduos têm o direito de pensar, externar seus 

pensamentos por qualquer meio e em qualquer lugar livremente. E de se calar 

quando isso lhe for mais conveniente. A DUDH elenca os direitos que todo indivíduo 

faz jus, entre os quais, o direito à liberdade de expressão. de poder pensar, externar, 

opinar livremente, por qualquer meio, em qualquer lugar, sem restrições. Por outro 
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lado, o mesmo documento ressalta que todo ser humano tem deveres para com seus 

semelhantes, que o exercício de seus direitos não pode justificar o comportamento 

em contradição aos princípios da Declaração. Deixando claro que todos tem o direito 

a proteção da lei contra interferências ou ataques. 

Qualquer tentativa de limitação à liberdade de expressão ou de informação 

deve estar perfeitamente de acordo com todos princípios do DIDH. As restrições 

devem ser a exceção e somente aplicadas em caso de extrema necessidade e em 

condições estritas e sob supervisão. Devem estar adstritas à legalidade, com leis 

precisas, claras, públicas e transparentes. Devem ser legitimas, justificadas, com 

objetivos claros e específicos. Devem obedecer ao binômio necessidade e 

proporcionalidade, de acordo com os princípios que norteiam o DIDH. A restrição da 

liberdade somente deverá ser utilizada como proteção da própria liberdade e da 

dignidade humana.   
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