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A porta da verdade estava aberta,   

mas só deixava passar  

meia pessoa de cada vez. 

 

Assim não era possível atingir toda a verdade, 

porque a meia pessoa que entrava  

só trazia o perfil de meia verdade. 

 

E sua segunda metade 

voltava igualmente com meio perfil. 

E os dois meios perfis não coincidiam. 

 

Arrebentaram a porta. Derrubaram a porta. 

Chegaram a um lugar luminoso 

onde a verdade esplendia seus fogos.  

Era dividida em duas metades, 

diferentes uma da outra. 

 

Chegou-se a discutir qual a metade mais bela. 

As duas eram totalmente belas. 

Mas carecia optar. Cada um optou conforme 

seu capricho, sua ilusão, sua miopia. 

 

(Carlos Drummond de Andrade) 
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RESUMO 

 

No ano de 2016, os dicionários Oxford elegeram a palavra post-truth ou pós-verdade como a 

palavra do ano, utilizada para denominar as “circunstâncias nas quais fatos objetivos têm 

menos influência em moldar a opinião pública do que apelos à emoção e a crenças pessoais”.  

Nesse cenário, onde os embates políticos e acadêmicos estão ameaçados por discursos que 

apelam aos nossos instintos mais tribais, o fenômeno da desinformação ou das fake news 

passou a dominar o debate e as campanhas eleitorais internacionais. Apesar de a mentira 

sempre ter feito parte da política, o fenômeno assumiu uma nova dimensão em 2016, 

impulsionado em grande parte pelo avanço das redes sociais. A verdade, portanto, é que a 

percepção democrática de que os eleitores exerceriam o seu direito de voto de maneira 

informada não tem se confirmado. Tal fato representa uma ameaça à legitimidade do processo 

eleitoral, que exige que o eleitor manifeste as suas preferências autênticas. Cientes dessas 

circunstâncias, diversas democracias têm adotado medidas para combater as fake news. Uma 

das medidas adotadas por algumas democracias, dentre elas o Brasil, são as ordens de 

remoção do conteúdo classificado como falso. Ocorre que, por outro lado, ordens de remoção 

de conteúdo, principalmente durante um debate eleitoral, representam uma grave restrição à 

liberdade de expressão, que é um direito fundamental de posição preferencial no ordenamento 

jurídico nacional e internacional. Nesse sentido, o presente trabalho tem como objetivo avaliar 

se as fake news configuram uma hipótese legítima de restrição à liberdade de expressão, de 

modo a justificar as ordens de remoção de conteúdo. Em síntese, discorre-se brevemente 

sobre a posição preferencial desse direito fundamental, a sua importância para a concretização 

da democracia e de outros direitos fundamentais e os limites à sua restrição. Em seguida, o 

trabalho avalia se as fake news atenderiam aos requisitos necessários para restrição da 

liberdade de expressão, com base no conhecimento científico atual acerca dos impactos desse 

fenômeno. Pretende-se demonstrar, assim, que ordens de remoção de conteúdo não são a 

melhor forma de combate às fake news, à luz do princípio da liberdade de expressão e da 

legitimidade do processo eleitoral.  

 

Palavras-chave: fake news. Desinformação. Legitimidade do processo eleitoral. Liberdade de 

expressão. Reserva legal. Legitimidade. Proporcionalidade. Justiça Eleitoral.  

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

In 2016, the Oxford Dictionaries elected the word post-truth as the word of the year, defining 

it as “circumstances in which objective facts are less influential in shaping public opinion 

than appeals to emotion and personal belief”. In this context, where the electoral and 

academic debates are threatened by rhetoric that appeals to our most tribal instincts, the 

disinformation or fake news phenomenon has dominated the international agenda. Despite the 

fact that lies have always been a part of politics, the phenomenon gained a new dimension in 

2016, driven in large part by the growth of social networks. The truth is, therefore, that the 

democratic perception that voters exercise their right to vote in an informed manner has not 

been confirmed. This fact represents a threat to the legitimacy of the electoral process, which 

presupposes that voters manifest their authentic preferences. Aware of these circumstances, 

several democracies have adopted measures to counter this threat. One of these measures, 

adopted by a couple of democracies, including Brazil, are orders of removal of the content 

deemed fake. However, on the other hand, orders of content removal, especially during 

political campaigns, represent a serious restraint to freedom of speech, a fundamental right 

with a preferred position in the national and international legal order. In this context, this 

thesis has the objective of evaluating whether fake news are a legitimate cause for restricting 

freedom of speech, so as to justify the content removal orders. In summary, the paper briefly 

discusses the preferred position of freedom of speech, its importance for the realization of 

other fundamental rights and the limits to any potential restriction. Then, the paper evaluates 

whether fake news fulfill the requirements for limiting freedom of speech, based on the 

current scientific knowledge concerning its impacts over the electoral process. The thesis 

concludes that content removal orders are not the best method to respond to fake news, in 

light of the freedom of speech and the legitimacy of the electoral process.  

 

Palavras-chave: Fake news. Disinformation. Legitimacy of the electoral process. Freedom of 

speech. Preferred position. Proportionality. Electoral Court.  
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INTRODUÇÃO 

  

 No ano de 1475, na Itália, quando uma criança de 2 anos desapareceu, um pregador 

franciscano acusou a comunidade judaica de ser responsável pelo desaparecimento do 

menino, pois o teriam matado e bebido o seu sangue para celebrar o ano novo. Pouco tempo 

depois, relatou que o corpo havia sido encontrado na casa de uma família judaica. Em 

resposta às acusações, o príncipe-bispo da cidade determinou que todos os judeus fossem 

presos e torturados. Ao menos quinze pessoas foram consideradas culpadas e queimadas 

vivas1.   

 Nos anos de 1700, um autor desconhecido espalhou panfletos com cartas 

supostamente escritas por George Washington à sua família, na qual confessava que a guerra 

de independência dos Estados Unidos havia sido um erro. Segundo registros, as cartas 

forjavam de forma notável o seu estilo de escrita e acabaram influenciando algumas pessoas a 

acreditarem que Washington seria fiel ao governo britânico (British loyalist).  Os efeitos dessa 

notícia o acompanharam durante toda a sua presidência, manchando a sua reputação2.  

Em 1761, Marc-Antoine Calas, o filho de 22 anos de um conhecido comerciante 

protestante de Toulouse, aparentemente cometeu suicídio. Todavia, os ativistas católicos 

alegaram que o seu próprio pai o havia matado, pois ele queria se converter ao catolicismo. 

As autoridades judiciais locais postaram anúncios pedindo que testemunhas corroborassem o 

relato e transformaram uma mentira em história oficial3. Em 1835, o conhecido jornal The 

New York Sun detalhou a falsa descoberta de vida na lua, aumentando significativamente o 

número de vendas do jornal4.  

Em 1937, no Brasil, o general chefe do Estado-Maior do Exército brasileiro noticiou 

na rádio a descoberta de um plano intitulado Plano Cohen, supostamente elaborado por 

comunistas. O Plano serviu como fundamento para a outorga da Constituição de 1937 e o 

                                                 

1 SOLL, Jacob. The Long and Brutal History History of Fake News. 2016. Disponível em: 

https://www.politico.com/magazine/story/2016/12/fake-news-history-long-violent-214535. Acesso em: 18 nov. 

2018.   

2 WATSON, Carol A. Information Literacy in a Fake/False News World: An Overview of the Characteristics of 

Fake News and its Historical Development. International Journal of Legal Information 46.2, 2018, pp. 93-96.   

3 SOLL, Jacob. The Long and Brutal History History of Fake News. 2016. Disponível em: 

https://www.politico.com/magazine/story/2016/12/fake-news-history-long-violent-214535. Acesso em: 18 nov. 

2018.   

4 UBERTI, David. The Real History of Fake News. 2016. Disponível em: 

https://www.cjr.org/special_report/fake_news_history.php?link. Acesso em: 18 nov. 2018.  

https://www.politico.com/magazine/story/2016/12/fake-news-history-long-violent-214535
https://www.politico.com/magazine/story/2016/12/fake-news-history-long-violent-214535
https://www.cjr.org/special_report/fake_news_history.php?link
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início do Estado Novo, sob o comando de Getúlio Vargas. Hoje se sabe, contudo, que o 

documento foi elaborado por militares brasileiros com a intenção de simular uma revolta 

comunista e permitir a consolidação do Estado Novo5.  

Todos esses acontecimentos comprovam que a mentira sempre fez parte da vida em 

sociedade, notadamente, da vida política. O que é novo, contudo, é a dimensão que o 

fenômeno assumiu, principalmente a partir do ano de 2016, impulsionado em grande parte 

pelo Brexit, na Inglaterra, e pela eleição de Donald Trump, nos Estados Unidos. Parece que há 

uma primazia da emoção sobre a razão e um ressurgimento da narrativa apelativa e 

emocional6, em detrimento da narrativa empírica e factual. De forma sintomática, os 

dicionários Oxford elegeram a palavra post-truth como a palavra do ano em 2016, definindo-a 

da seguinte maneira: trata-se das “circunstâncias nas quais fatos objetivos têm menos 

influência em moldar a opinião pública do que apelos à emoção e a crenças pessoais”.  

Vivemos, assim, na época em que embates políticos e acadêmicos estão ameaçados 

por discursos que apelam a instintos tribais, em prejuízo da verdade, da tecnicidade e da 

racionalidade. A verdade parece ter sofrido uma perda significativa de valor: a história 

apelativa vale mais do que os fatos7. 

Podemos indicar algumas possíveis causas da dimensão assumida pelo fenômeno no 

mundo contemporâneo: (i) o crescente sentimento de que as fontes de autoridade e 

informação tradicionais estariam comprometidas apenas com o seu próprio interesse; (ii) o 

crescimento da indústria de desinformação, propagandas falsas e ciência de má-qualidade, 

que sistematicamente espalha mentiras em nome de interesses pessoais; (iii) o confirmation 

bias estudado pela economia comportamental, que identifica a tendência dos indivíduos de 

acreditarem em histórias que confirmem ou reforcem as suas percepções prévias; e, por 

último e mais importante, (iv) a revolução digital, que, apesar de suas muitas qualidades, 

criou bolhas de conteúdo através de algoritmos (echo chambers), direcionando usuários para 

                                                 

5 De Angelo, Vitor Amorim. Plano Cohen – Uma fraude para manter Vargas no governo. Educação UOL. 

Disponível em: https://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia-brasil/plano-cohen-uma-fraude-para-manter-

vargas-no-governo.htm  

6 D’ANCONA, Matthew. Post Truth: The New War on Truth and How to Fight Back. London: Ebury Press, 

2017. 

 D’ANCONA, Matthew. Post Truth: The New War on Truth and How to Fight Back. London: Ebury Press, 

2017, p. 31.  

7 D’ANCONA, Matthew. Post Truth: The New War on Truth and How to Fight Back. London: Ebury Press, 

2017, p. 15 

https://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia-brasil/plano-cohen-uma-fraude-para-manter-vargas-no-governo.htm
https://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia-brasil/plano-cohen-uma-fraude-para-manter-vargas-no-governo.htm
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notícias com as quais concordariam8, e permitiu que qualquer um, sem custo e quase sem 

consequências, publique textos e opiniões online.  

Com efeito, as redes sociais diminuíram os custos e desincentivos da publicação, 

permitindo que qualquer usuário com uma conta no facebook alegue ser uma fonte confiável 

de informação, dificultando significativamente a tarefa de distinguir o que é verdadeiro do 

que é falso. Nas palavras de Matthew D’Ancona, nesse cenário, “todo mundo e ninguém é um 

‘expert’”9. Ademais, se antes o conteúdo que chegava aos leitores era mediado por jornais e 

veículos de comunicação, hoje, em matéria de segundos, os usuários podem acessar conteúdo 

sobre os mais variados assuntos e oriundos das mais diversas fontes.  

As bolhas de conteúdo, por sua vez, fomentaram a criação de espaços online que 

refletem apenas as preferências do usuário, com conteúdo que agrada, não que desafia. O 

Presidente Barack Obama, no seu discurso de despedida em janeiro de 2017, assim descreveu 

o problema: “We become so secure in our bubble that we start accepting only information, 

whether it’s true or not, that fits our opinions, instead of basing our opinions on the evidence 

that is out there”.  

Por fim, a utilização de robôs (bots) potencializa a propagação de notícias e 

mensagens. Como exemplo, alguns estudos apontam que perfis automatizados geraram mais 

de 10% do debate total nas eleições presidenciais de 2014 no Brasil, sendo que no segundo 

turno o número chegou a 20%10.  

Nesse contexto de relativização da verdade e propagação de notícias questionáveis, o 

mundo passou a conviver com o fenômeno das fake news. O termo tornou-se especialmente 

difundido no final de 2016, durante a campanha presidencial norte-americana11, e tem sido 

utilizado para descrever informações intencionalmente fabricadas para manipular os leitores, 

a fim de obter algum benefício econômico ou político12. O conceito técnico de fake news e as 

impropriedades do termo serão aprofundados mais adiante neste trabalho.  

                                                 

8 D’ANCONA, Matthew. Post Truth: The New War on Truth and How to Fight Back. London: Ebury Press, 

2017. 

9 No original, “everyone and no one is an ‘expert’” (D’ANCONA, Matthew. Post Truth: The New War on Truth 

and How to Fight Back. London: Ebury Press, 2017, p. 59).  

10 Robôs, redes sociais e política no Brasil: estudo sobre interferências ilegítimas no debate público na web, 

riscos à democracia e processo eleitoral de 2018. Coordenação Marco Aurélio Ruediger. Rio de Janeiro: FGV, 

DAPP, 2017.   

11 TEPEDINO, Gustavo; MENEZES, Joyceane Bezerra de Menezes. Autonomia privaada, liberdade existencial 

e direitos fundamentais. Belo Horizonte: Fórum, 2019. P. 526 

12 “We define ‘fake news’ to be fabricated information that mimics news media content in form but not in 

organizational process or intent. Fake news outlets, in turn, lack the news media’s editorial norms and processes 
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A verdade, porém, é que a percepção democrática de que os eleitores exerceriam o seu 

direito de voto de maneira informada, guiados por fatos, não tem se confirmado. Arron Banks, 

o empresário que bancou a campanha Leave.EU, defendendo a saída da Inglaterra da União 

Europeia, assim afirmou: “The Remain campaign featured fact, fact, fact, fact. It just doesn’t 

work. You’ve got to connect with people emotionally. It’s the Trump success”13.  E o que é 

ainda mais preocupante: as campanhas do Brexit e de Donald Trump, que mais recorreram às 

fake news, foram recompensadas com o sucesso político, sem pagar qualquer preço pelo 

sacrifício da integridade e da verdade.  

Contudo, a legitimidade do processo eleitoral depende de o eleitor manifestar as suas 

preferências autênticas. Nesse contexto, notícias falsas levam o eleitor a tomar as suas 

decisões políticas com fundamento em circunstâncias inverídicas, que representam, portanto, 

um vício na sua formação de vontade. É certo que as fake news podem apenas reforçar as 

convicções de quem já estava decidido a votar de determinada forma, e o ponto será 

aprofundado adiante, mas ainda assim a sua escolha não será absolutamente autêntica. As fake 

news, portanto, representam a ameaça de que as decisões mais fundamentais de uma 

democracia serão tomadas de forma inautêntica, sem refletir a decisão que os eleitores teriam 

tomado se tivessem acesso à “verdade”. Se o fenômeno ocorrer em ampla escala, há uma 

ameaça de que o processo eleitoral perderá a sua legitimidade, credibilidade e higidez. Como 

disse C. P. Scott, editor do jornal Manchester Guardian entre 1872 e 1929: “Comment is free, 

but facts are sacred”.  

Por esse motivo, diversos países do mundo têm adotado medidas para combater as 

fake news, particularmente através da remoção de conteúdo, realizada ora pelo Estado, ora 

pelas plataformas de internet. A Alemanha, por exemplo, aprovou lei que exige que as redes 

sociais removam conteúdo ofensivo ou falso no prazo de 7 dias, sob pena de multa de até 50 

milhões de euros14. Na França, por sua vez, o Parlamento aprovou uma lei que autoriza que os 

juízes ordenem a remoção imediata de conteúdo identificado como falso15. E, no Brasil, o 

                                                                                                                                                         

for ensuring the accuracy and credibility of information” (ZITTRAIN, Jonathan L.; Cass R. et. Al. The science 

of fake news. Science, vol. 359, Issue 6480, p. 1.094). 

13BOOTH, Robert; TRAVIS, Alan; GENTLEMAN, Amelia. Leave donor plans new party to replace Ukip – 

possibly without Farage in charge. Disponível em: https://www.theguardian.com/politics/2016/jun/29/leave-

donor-plans-new-party-to-replace-ukip-without-farage. Acesso em: 18 nov. 2018.  

14 MILLER, Joe. Germany votes for 50m euro social media fines. Disponível em: 

https://www.bbc.com/news/technology-40444354. Acesso em: 1 dez. 2018.  

15 FIORENTINO, Michael-Ross. France passes controversial ‘fake news’ law. Disponível em: 

https://www.euronews.com/2018/11/22/france-passes-controversial-fake-news-law. Acesso em: 1 dez. 2018.  

https://www.theguardian.com/politics/2016/jun/29/leave-donor-plans-new-party-to-replace-ukip-without-farage
https://www.theguardian.com/politics/2016/jun/29/leave-donor-plans-new-party-to-replace-ukip-without-farage
https://www.bbc.com/news/technology-40444354
https://www.euronews.com/2018/11/22/france-passes-controversial-fake-news-law


 13 

TSE editou Resolução que expressamente prevê a possibilidade de remoção de conteúdo da 

internet pela divulgação de “fatos sabidamente inverídicos”16.  

O problema, contudo, é que o exercício do poder político pelo povo também 

pressupõe a livre circulação de fatos, ideias e opiniões, não importa o quão ácidas ou críticas 

elas sejam. Justamente por isso, a liberdade de expressão é vista como um direito 

fundamental, de caráter preferencial, expressamente consagrado no ordenamento jurídico de 

inúmeras democracias, inclusive a brasileira. E no âmbito do direito eleitoral ela adquire 

importância reforçada. Nesse período, para o pleno exercício do direito de voto, é preciso que 

todas as questões relevantes para o interesse público sejam discutidas à luz do dia. Nesse 

contexto, qualquer atuação do Estado no sentido de limitá-lo deve ser vista com restrição e 

desconfiança.  

E é aqui, na intercessão entre democracia, legitimidade e liberdade de expressão, que 

surge o principal dilema enfrentado pelas democracias contemporâneas no que diz respeito às 

fake news: qual é o preço que estamos dispostos a pagar para combatê-las?  

  A resposta, como se verá, não é simples. Se, de um lado, as fake news ameaçam a 

autenticidade do voto e, consequentemente, a legitimidade do processo eleitoral, de outro, o 

controle da liberdade de expressão restringe o acesso dos eleitores à livre circulação de ideias 

e opiniões, o que também compromete a autenticidade do seu voto e, consequentemente, a 

legitimidade do processo eleitoral. 

Portanto, o objetivo do presente trabalho é analisar a problemática do combate às fake 

news através de ordens de remoção de conteúdo da internet, à luz do princípio da liberdade de 

expressão17. Pretende-se demonstrar que, a partir do conhecimento científico atual, a restrição 

à liberdade de expressão representada pelas ordens de remoção de conteúdo não se justifica, 

devendo-se cogitar de medidas alternativas de combate ao fenômeno. Para tanto, o presente 

trabalho está dividido em cinco capítulos, o primeiro dos quais é esta introdução.  

O segundo capítulo funciona como uma espécie de preliminar a este trabalho, pois 

trata das impropriedades do termo fake news, demonstrando que o seu uso excessivo e 

                                                 

16 MOURA, Rafael Moraes. TSE aprova resoluções para 2018 e mira combate a fake news. Disponível em: 

http://www.tse.jus.br/legislacao-tse/res/2017/RES235512017.html. Acesso em: 1 dez 2018.  

17 O foco do presente trabalho é analisar as ordens de remoção de conteúdo veiculado em redes sociais como o 

Facebook. Não se desconhece, contudo, que a propagação de notícias falsas veiculadas através do whatsapp foi 

um problema real nas eleições de 2018 no Brasil, que merece ser endereçado em estudo aprofundado. O ponto, 

contudo, foge do escopo do presente trabalho, valendo ressaltar, apenas, que existe uma série de medidas que 

podem ser exigidas da empresa responsável pelo aplicativo, para dificultar a propagação de notícias falsas. Uma 

delas, por exemplo, é limitar o encaminhamento de mensagens para um determinado número de pessoas, 

impedindo que mensagens sejam enviadas e compartilhadas em série.   

http://www.tse.jus.br/legislacao-tse/res/2017/RES235512017.html


 14 

impreciso levou à sua desnaturação. De forma específica, sugere-se a utilização de um novo 

termo – desinformação – e esclarece-se a definição do conceito adotada para fins do presente 

trabalho.   

O terceiro capítulo, por sua vez, discorre sobre o princípio da liberdade de expressão 

no ordenamento jurídico brasileiro e internacional, analisando os seus fundamentos, a sua 

posição preferencial e os limites às suas restrições. O objetivo é demonstrar que as restrições à 

liberdade de expressão impõem um ônus argumentativo relevante a quem pretenda restringí-

la, sendo imprescindível que tais restrições: (i) respeitem o princípio da reserva legal; (ii) 

tutelem objetivos constitucionalmente legítimos; e (iii) respeitem o princípio da 

proporcionalidade.  

O quarto capítulo analisará se ordens judiciais de remoção de fake news 

representariam uma hipótese legítima de restrição ao princípio da liberdade de expressão, 

analisando a satisfação – ou ausência dela – dos três limites identificados no capítulo anterior.  

Por fim, apresenta-se a conclusão do estudo, defendendo que ordens de remoção de 

conteúdo para combater as fake news não atendem às três restrições identificadas para 

limitação da liberdade de expressão. Nesse sentido, sugere-se que o combate às fake news 

ocorra através de medidas alternativas, que não envolvam a filtragem do debate eleitoral 

através da remoção de conteúdo.  
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FAKE NEWS: DEFINIÇÃO DO CONCEITO, IMPROPRIEDADES DO TERMO E 

DISINFORMATION 

 

O presente capítulo funciona como uma espécie de preliminar ao objeto de estudo 

deste trabalho. Nesse sentido, tem como objetivo esclarecer algumas impropriedades do termo 

fake news e propor como alternativa o termo disinformation ou desinformação. Ademais, 

pretende-se apresentar uma definição clara do termo alternativo proposto, de forma a 

esclarecer aos leitores o tipo de conteúdo por ele abrangido e, consequentemente, objeto deste 

trabalho.  

O termo fake news caiu no uso popular e tem sido utilizado para designar uma série de 

tipos de informação, inclusive alguns de baixo risco. Com efeito, o termo tem sido empregado 

para classificar desde erros sinceros de repórteres, discursos político-partidários, utilização de 

“manchetes iscas” que atraem o leitor, à fabricação deliberada de informações falsas e 

técnicas automatizadas de reprodução de informação18. A utilização do termo também está 

associada a um problema textual quando, na verdade, notícias falsas podem ser – e 

frequentemente são – veiculadas por imagens, gráficos ou vídeos.  

Além disso, o termo tem sido empregado por figuras públicas com o objetivo de 

questionar a credibilidade de jornalistas e veículos de comunicação renomados ou para rebater 

informações críticas de seus governos. Exemplo emblemático é o caso do presidente 

americano Donald Trump, que recorrentemente classifica veículos como o New York Times e 

a CNN como “fake news media”. No mesmo sentido, Jim DeMint, membro do Partido 

Republicano nos Estados Unidos e figura importante no Movimento Tea Party, quando um 

jornalista que o entrevistava sugeriu que o Obamacare teria os seus méritos e seus deméritos, 

assim respondeu: “Você pode enquadrar tudo isso na categoria de fake news”19. Alex Jones, 

apresentador do The Alex Jones Show, ao tentar rebater uma notícia veiculada pela CNN de 

que Ivanka Trump – filha do presidente americano – ocuparia os escritórios da Ala Leste da 

Casa Branca, tradicionalmente reservados à primeira dama, ele também classificou a 

                                                 

18 High level Group on fake news and online disinformation. A multi-dimensional approach to disinformation. 

União Europeia, 2018. 

19 SENGER, Alyene. The Media’s fake news about Obamacare. 2017. Disponível em: https://fee.org/articles/the-

medias-fake-news-about-obamacare/. Acesso em: 18 nov. 2018.  

https://fee.org/articles/the-medias-fake-news-about-obamacare/
https://fee.org/articles/the-medias-fake-news-about-obamacare/


 16 

informação como fake news20. É evidente, portanto, que o termo se tornou uma arma retórica, 

utilizada por partidos políticos para classificar informações das quais discordam.  

Ademais, uma pesquisa realizada pelo Reuters Institute for the Study of Journalism, 

apoiado pela Google e pela Digital News Initiative, apurou que21: (i) as pessoas veem a 

diferença entre notícias falsas e outras notícias como uma questão de grau, não como uma 

distinção clara e objetiva; (ii) quando solicitadas a apresentarem exemplos de fake news, as 

pessoas indicaram o jornalismo de má-qualidade, a propaganda eleitoral (incluindo mentiras 

contadas por políticos e conteúdo hiper-partidário) e alguns tipos de propaganda com maior 

frequência do que indicaram informação efetivamente falsa desenhada para parecer uma 

reportagem verídica; e (iii) as pessoas estão cientes do fenômeno das fake news, mas as 

enxergam mais como uma palavra trunfo politizada, utilizada por políticos e outros para 

criticar a mídia e as plataformas intermediárias na internet (Facebook, Google, etc).  

O estudo concluiu, portanto, que a partir de uma perspectiva dos cidadãos, fake news é 

só em parte associado ao fenômeno de reportagens falsificadas, e muito mais um 

descontentamento geral com as fontes de informação, incluindo políticos e veículos de 

comunicação.  

No mesmo sentido, um estudo conduzido por três professores da Nanyang 

Technological University, em Singapura, analisou 34 artigos que utilizaram o termo fake news 

entre 2003 e 2017 e concluíram que ele teria sido utilizado para classificar uma ampla gama 

de fenômenos ao longo dos últimos 15 anos, incluindo sátiras, paródias, fabricação, 

manipulação e propaganda22. No estudo, os autores identificaram duas dimensões que 

permitem classificar os diferentes tipos de fake news abordados nos artigos analisados: (i) a 

primeira dimensão diz respeito ao grau em que as notícias se baseiam em fatos; e (ii) a 

intenção imediata do autor: se ele pretende enganar os seus leitores ou não. Nesse sentido, 

podemos concluir que a sátira, por exemplo, se baseia amplamente em fatos e tem baixa 

intenção de enganar os seus leitores, enquanto a fabricação de informação tem pouca base em 

                                                 

20 SULLIVAN, Margaret. It’s time to retire the tainted term ‘fake news’. 2017. Disponível em: 

https://www.washingtonpost.com/lifestyle/style/its-time-to-retire-the-tainted-term-fake-

news/2017/01/06/a5a7516c-d375-11e6-945a-76f69a399dd5_story.html?utm_term=.e3620fce8baf. Acesso em: 

17 nov. 2018.  

21 NIELSEN, Rasmus Kleis; GRAVES, Lucas. “News you don’t believe”: audience perspectives on fake news. 

Reuters Institute. Factsheet, October 2017.  

22 TANDOC, Jr., E. C, LIM, Z. W., and LING, R. (Aug. 2017) Defining ‘Fake News’: A Typology of Scholarly 

Definitions, Digital Journalism, 5 (7): 1-17.  

https://www.washingtonpost.com/lifestyle/style/its-time-to-retire-the-tainted-term-fake-news/2017/01/06/a5a7516c-d375-11e6-945a-76f69a399dd5_story.html?utm_term=.e3620fce8baf
https://www.washingtonpost.com/lifestyle/style/its-time-to-retire-the-tainted-term-fake-news/2017/01/06/a5a7516c-d375-11e6-945a-76f69a399dd5_story.html?utm_term=.e3620fce8baf
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fatos e alta intenção de enganar os seus leitores. É contra a fabricação, portanto, que os 

esforços de combate às fake news devem focar.  

O fato é que sem uma definição clara e coerente do que são as fake news, não há como 

os agentes relevantes responderem de forma clara e consistente. Portanto, diante da 

imprecisão do termo e da sua desnaturação pelo uso excessivo, alguns atores relevantes 

introduziram novos conceitos para designar problemas relacionados à informação. Num 

estudo encomendado pelo Conselho da Europa23, Claire Wardle e Houssein Derakhshan, 

identificaram três tipos de problemas: (i) misinformation, que ocorre quando uma informação 

falsa é divulgada, mas sem intenção de causar nenhum mal; (ii) disinformation, que ocorre 

quando uma informação falsa é divulgada de forma consciente e com o objetivo de causar 

danos; e (iii) mal-information, que é quando uma informação verídica é divulgada para causar 

danos, geralmente através da divulgação pública de notícias que deveriam ser privadas24.  

O presente trabalho tem como foco o problema identificado no tipo (ii), o fenômeno 

da disinformation. Inspirado por esse estudo, o relatório do High level Group on fake news 

and online disinformation, definiu o fenômeno da seguinte forma: informação falsa, 

imprecisa ou enganosa, criada, apresentada e promovida para, de forma intencional, causar 

danos ou gerar lucro25. O relatório esclarece, portanto, que o fenômeno da desinformação 

pode envolver conteúdo que não seja completamente falso, mas que contenha uma mistura de 

informação fabricada e fatos, além de abranger um amplo espectro de comportamento digital, 

incluindo o mero compartilhamento de informações falsas26.  

O conceito adotado no presente trabalho é muito semelhante a esse, com uma exceção: 

considerando que o foco do presente trabalho é o impacto da desinformação no processo 

eleitoral, bem como a atuação da justiça eleitoral, as análises terão como foco a 

desinformação criada e propagada para fins políticos ou político-partidários. Vale a ressalva 

de que as motivações não são excludentes. Nesse sentido, é possível que uma única 

informação falsa seja criada e divulgada tanto para fins políticos quanto para fins econômicos. 

Porém, o ponto relevante é que o tipo de desinformação abrangida por este estudo não pode 

                                                 

23 Organização internacional, localizada na Europa, cujo objetivo é a proteção dos direitos humanos, democracia 

e o Estado de Direito.   

24 WARDLE, Claire; DERAKSHAN, Hossein. INFORMATION DISORDER: Toward an interdisciplinary 

framework for research and policy making. Council of Europe Report DGI(2017)09. 2017.  

25 High level Group on fake news and online disinformation. A multi-dimensional approach to disinformation. 

União Europeia, 2018. 

26 High level Group on fake news and online disinformation. A multi-dimensional approach to disinformation. 

União Europeia, 2018. P. 10.  
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ser combatida por soluções que eliminem ou diminuam os lucros dos produtores, pois a 

motivação política é suficiente, por si só, para justificar a sua criação e divulgação. 

De forma objetiva, o conceito de desinformação analisado e empregado no presente 

trabalho está limitado à informação falsa, imprecisa ou enganosa, intencionalmente criada, 

apresentada e divulgada para promover objetivos políticos. Adota-se, no presente trabalho, 

uma visão ampla do conceito “objetivos políticos”, englobando: (i) os discursos políticos, 

eleitorais e demais assuntos de interesse público; e (ii) os comentários sobre candidatos a 

cargos públicos, agentes públicos, outras autoridades, o Estado e suas instituições27. 

Os danos são causados porque informações falsas divulgadas como verdadeiras 

ameaçam o processo político democrático, conforme será detalhado adiante. Feito esse 

esclarecimento acerca do significado do termo adotado para fins do presente trabalho, passa-

se agora a analisar o tratamento jurídico dispensado à liberdade de expressão pelos 

ordenamentos jurídicos brasileiro e internacional, a fim de demonstrar que tal liberdade é 

reconhecida como um direito fundamental, de caráter preferencial, com hipóteses restritas de 

limitação. 

 

                                                 

27 OSÓRIO, Aline. Direito eleitoral e liberdade de expressão. Belo Horizonte: Fórum, 2017, p. 108.  
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LIBERDADE DE EXPRESSÃO: DIREITO FUNDAMENTAL DE CARÁTER PREFERENCIAL 

 

Como visto, a ascensão global do fenômeno da desinformação tem trazido grande 

preocupação às democracias contemporâneas, que se veem potencialmente desestabilizadas 

por um eleitorado desinformado. Por esse motivo, o debate sobre possíveis mecanismos de 

resposta tem dominado a pauta internacional e diversos países têm implementado medidas 

para atacar o problema. Uma destas medidas, adotada por algumas democracias, dentre elas o 

Brasil, é a remoção do conteúdo identificado como falso. Aqui, estas ordens derivam de uma 

decisão da Justiça Eleitoral, que expressamente identifica as URLs alvo da decisão.  

O ex-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Min. Luiz Fux, chegou a afirmar que 

“não podemos manifestar passividade, condescendência e desânimo ao combate [às notícias 

falsas] porque isso representaria uma proteção deficiente dos institutos democráticos e da 

própria eleição”. O Ministro foi além e afirmou que “nós seremos absolutamente incansáveis 

contra as fake news. Não existe voto livre sem opinião livre”28. 

Contudo, não se pode ignorar que conceder à Justiça Eleitoral o poder de combater a 

desinformação através de ordens de remoção de conteúdo significa conceder a um órgão 

estatal o poder de definir quais matérias poderão integrar o debate político. Tal poder, 

naturalmente, representa uma restrição ao direito fundamental à liberdade de expressão. Nesse 

contexto, o presente capítulo tem como objetivo analisar a proteção conferida a esse direito 

fundamental no ordenamento jurídico brasileiro e internacional, identificando as exigências e 

limitações impostas a qualquer conduta que represente uma restrição a esse direito.  É o que 

se passa a demonstrar.  

Poucos direitos fundamentais foram tão privilegiados pela Constituição Federal de 

1988 quanto as liberdades de expressão, informação e imprensa, havendo diversas menções 

expressas a elas: no art. 5o, reconhece-se a livre manifestação do pensamento, sendo vedado o 

anonimato (inciso IV), a livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e de 

comunicação, independentemente de censura ou licença (inciso IX) e o direito de acesso à 

informação (inciso XIV). Reconhece-se, ainda, o direito de resposta e a indenização por dano 

moral, material ou à imagem (inciso V).  

                                                 

28 Tribunal Superior Eleitoral. Seminário Internacional sobre Fake News: Luiz Fux afirma que não existe voto 

livre sem liberdade de opinião. 21 jun. 2018. Disponível em: http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-

tse/2018/Junho/seminario-internacional-sobre-fake-news-luiz-fux-afirma-que-nao-existe-voto-livre-sem-opiniao-

livre. Acesso em: 2 dez. 2018.  

http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2018/Junho/seminario-internacional-sobre-fake-news-luiz-fux-afirma-que-nao-existe-voto-livre-sem-opiniao-livre
http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2018/Junho/seminario-internacional-sobre-fake-news-luiz-fux-afirma-que-nao-existe-voto-livre-sem-opiniao-livre
http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2018/Junho/seminario-internacional-sobre-fake-news-luiz-fux-afirma-que-nao-existe-voto-livre-sem-opiniao-livre
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A essas disposições, acrescenta-se o art. 220, que proíbe qualquer restrição à 

manifestação do pensamento, criação, expressão e informação, sob qualquer forma, processo 

ou veículo e, em seu parágrafo 1o, reforça que nenhuma lei conterá dispositivo que possa 

embaraçar a plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação 

social. 

A partir desse conjunto de dispositivos constitucionais, é possível extrair algumas 

conclusões relevantes acerca da proteção conferida à liberdade de expressão pela Carta de 

1988. Com efeito, é possível verificar, a partir do inciso IV do art. 5o, que a Constituição 

atribui à liberdade de expressão uma dupla dimensão: (i) a dimensão individual, que envolve 

o direito de cada indivíduo de se manifestar livremente; e (ii) a dimensão coletiva, que diz 

respeito ao direito da sociedade de ter acesso a opiniões, convicções e ideias de outras 

pessoas29. Além disso, ao reconhecer o direito de resposta e a indenização por danos moral, 

material e à imagem, faz uma opção clara por meios de reparação a posteriori, em vez de 

qualquer tipo de censura prévia.  

Seguindo essa mesma linha protetiva, os tratados e convenções internacionais sobre 

direitos humanos também reconhecem a liberdade de expressão como um direito 

fundamental. Nesse sentido, a Declaração Universal de Direitos do Homem dispõe, em seu 

artigo 19, que “todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, o que 

implica o direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e o de procurar, receber e 

difundir, sem consideração de fronteiras, informações e ideias por qualquer meio de 

expressão”.  

O Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos (PIDCP), por sua vez, além de 

reconhecer que ninguém poderá ser molestado por suas opiniões e que a liberdade de 

expressão engloba o direito de procurar, receber e difundir informações e ideias de qualquer 

natureza, expressamente estabelece que qualquer restrição à liberdade de expressão deve estar 

prevista em lei. Além disso, reconhece que essas restrições só serão válidas se forem 

necessárias para assegurar o respeito dos direitos e da reputação das demais pessoas ou 

proteger a segurança nacional, a ordem pública, a saúde ou a moral públicas30.  

                                                 

29 OSÓRIO, Aline. Direito eleitoral e liberdade de expressão. Belo Horizonte: Fórum, 2017, p. 45.  

30 Pacto Internacional de Dirietos Civis e Políticos, artigo 19: “1. Ninguém será molestado por suas opiniões. 2. 

Toda pessoa terá direito à liberdade de expressão; esse direito incluirá a liberdade de procurer, 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 qualuqer 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 
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A Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem31, a Carta Democrática 

Interamericana da Organização dos Estados Americanos32 e a Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos33 também consagram a liberdade de expressão como um direito 

fundamental. A Convenção Americana sobre Direitos Humanos, conhecida como Pacto de 

San José da Costa Rica, é expressa no sentido de que o direito à liberdade de expressão não 

pode estar sujeito a censura prévia, mas apenas a responsabilidades ulteriores, que ainda 

assim devem estar expressamente fixadas em lei34. 

 Verifica-se, assim, que a liberdade de expressão, além de expressamente protegida na 

ordem constitucional brasileira, tem sido amplamente consagrada pelas declarações de 

direitos humanos, além de estar prevista em todas as Constituições do mundo ocidental35. 

                                                                                                                                                         

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.  

31 Art. IV: Toda pessoa tem direito à liberdade de investigação, de opinião e de expressão e difusão do 

pensamento, por qualquer meio. 

32 Art. 4º: São componentes fundamentais do exercício da democracia a transparência das atividades 

governamentais, a probidade, a responsabilidade dos governos na gestão pública, o respeito dos direitos sociais e 

a liberdade de expressão e de imprensa. 

33 Art. 13: 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. 

34 Art. 13: 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. 

35 TERRA, Felipe Mendonça. Campanhas políticas, liberdade de expressão e democracia: o caso das 

propagandas eleitorais antecipada e negativa. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018, p. 60.  
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Essa proteção enfática tem a sua razão de ser. Apesar de haver amplo debate sobre os motivos 

que a justificariam, três deles têm predominado no debate nacional e internacional: (i) a busca 

da verdade; (ii) a garantia da dignidade humana; e (iii) a realização da democracia36.  

 Em primeiro lugar, portanto, a liberdade de expressão se justificaria porque ela seria 

um instrumento indispensável para chegar-se à verdade e ao conhecimento. Nessa primeira 

concepção, toda intervenção no sentido de restringir uma opinião, ainda que ruim ou 

incorreta, seria perniciosa, pois é apenas na colisão com opiniões erradas que é possível 

reconhecer a ‘verdade’ ou as melhores posições37.  

Essa perspectiva foi originalmente formulada por John Milton, poeta inglês, em 

discurso proferido ao Parlamento Britânico, intitulado Aeropagítica, no qual ele se opunha à 

censura e defendia a liberdade de expressão. O poeta, naquela ocasião, recomendou ao 

parlamento britânico que deixasse a verdade e a falsidade brigarem num encontro livre e 

aberto, pois a verdade sairia sempre vitoriosa38. O argumento foi retomado por John Stuart 

Mill, em sua obra clássica On Liberty, onde o filósofo defendeu que a sociedade só teria a 

perder ao impedir a expressão de uma opinião. Em suas próprias palavras, “se a opinião é 

certa, [rouba] aquele que foi privado da oportunidade de trocar o erro pela verdade; se 

errônea, perdeu o que constitui um bem de quase tanto valor – a percepção mais clara e a 

impressão mais viva da verdade, produzidas pela sua colisão com o erro”39.  

Em 1919, o juiz da Suprema Corte Americana, Oliver Wendell Holmes, reformulou o 

argumento, dando origem ao conhecido conceito de “mercado de ideias”. Para ele, “o melhor 

teste para a verdade é o poder do pensamento de se fazer aceito na competição do mercado”. 

Segundo essa visão atualizada do argumento da busca da verdade, apenas o trânsito livre de 

todas as opiniões, manifestações e argumentos permite um julgamento íntegro e racional40. 

Thomas Emerson, em trabalho sobre a Primeira Emenda nos Estados Unidos, explicou que a 

teoria exige que as discussões sejam mantidas não importa o quão aceita seja a opinião 

dominante. O autor adverte que em algumas ocasiões até mesmo as verdades mais aclamadas 

                                                 

36 STF, DJe 01 fev. 2016, ADI nº 4.815, Rel. Min. Carmen Lúcia. Trecho extraído do voto do Min. Luís Roberto 

Barroso. 

37 STF, DJe 01 fev. 2016, ADI nº 4.815, Rel. Min. Carmen Lúcia. Trecho extraído do voto do Min. Luís Roberto 

Barroso, p. 160.  

38 No original: “Let her [truth] and Falsehood grapple; who ever knew Truth put to the wors, in a free and open 

encounter”. Disponível em: https://www.dartmouth.edu/~milton/reading_room/areopagitica/text.html.  

39 MILL, John Stuart. Sobre a liberdade. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1942, p. 44.  

40 CHEQUER, Claudio. A liberdade de expressão como direito fundamental preferencial prima facie: análise 

crítica e proposta de revisão ao padrão jurisprudencial brasileiro. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 22  

https://www.dartmouth.edu/~milton/reading_room/areopagitica/text.html
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já se revelaram equivocadas, de modo que nenhuma opinião deve estar imune ao desafio. Para 

o autor, o raciocínio se manteria “não importa o quão falsa ou perniciosa a nova opinião 

aparente ser”41.  

De forma ainda mais enfática, o autor reconhece que por mais que a nova opinião seja 

inteiramente falsa, sua apresentação e livre discussão serve um propósito vital: ela força que a 

opinião majoritariamente aceita seja repensada e retestada, resultando num conhecimento 

mais profundo das razões que fazem dela a visão dominante, além permitir que as pessoas 

tenham uma apreciação verdadeira do seu significado42.  

Assim, para quem defende a busca da verdade como fundamento para a liberdade de 

expressão, todos os tipos de argumentos, inclusive os falsos e perniciosos, têm o condão de 

tornar as pessoas melhor informadas, permitindo que cheguem a decisões e conclusões 

melhores. Essa visão tem especial acolhimento na jurisprudência americana, que entende que 

toda regulação estatal que limite a liberdade de expressão só se justifica quando for capaz de 

gerar um “perigo claro e iminente”43. A Suprema Corte americana, inclusive, já reconheceu 

que sob a Primeira Emenda não existe algo como uma ideia falsa, pois o que determina se ela 

é verdadeira ou não, não é “a consciência dos juízes e jurados mas a competição com outras 

ideias”44. 

 Contudo, a busca da verdade como fundamento para a proteção reforçada da liberdade 

de expressão não está isenta de críticas. Com efeito, podemos identificar três de suas 

principais “falhas”: (i) ela pressupõe que haja uma ‘verdade’ única a ser alcançada através do 

                                                 

41 Tradução livre. No original: “The process also applies regardless of how false or pernicious the new opinion 

appears to be” (EMERSON, Thomas E. Toward a General Theory of the First Amendment (1963). Faculty 

scholarship Series. Paper 2796. Disponível em: http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/2796. Acesso em: 

16 nov. 2018).  

42 “The theory demands that discussion must be kept open no matter how certainly true an accepted opinion may 

be. Many of the most widely acknowledged truths have turned out to be erroneous. Many of the most significant 

advances in human knowledge – from Copernicus to Einstein – have resulted from challenging hitherto 

unquestioned assumptions. No opinion can be immune from challenge. The process also applies regardless of 

how false or pernicious the new opinion appears to be. For the unaccepted opinion may be true or partially true. 

And there is no way of suppressing the false without suppressing the true. Furthermore, even if the new opinion 

is wholly false, its presentation and open discussion serves a vital social purpose. It compels a rethinking and 

retesting of the accepted opinion. It results in a deeper understanding of the reasons for holding the opinion and a 

fuller appreciation of its meaning” (EMERSON, Thomas E. Toward a General Theory of the First Amendment 

(1963). Faculty scholarship Series. Paper 2796. Disponível em: 

http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/2796. Acesso em: 16 nov. 2018). 

43 TERRA, Felipe Mendonça. Campanhas políticas, liberdade de expressão e democracia: o caso das 

propagandas eleitorais antecipada e negative. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018, p. 67.  

44 “Under the First Amendment there is no such thing as a false idea. However pernicious an opinion may seem, 

we depend for its correction not on the conscience of judges and juries but on the competition of other ideas” 

(Gertz v. Robert Welch, Inc., 418 U.S. 323 (1974)).  

http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/2796
http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/2796
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debate, quando, na realidade contemporânea marcada pela pluralidade, essa não parece ser 

uma possibilidade; (ii) ela pressupõe que a liberdade de expressão e a ‘verdade’ alcançada 

conduziriam aos melhores resultados, quando a realidade tem mostrado que esse não é sempre 

o caso45; e (iii) a plena liberdade de expressão não é suficiente para enfrentar a desigualdade 

socioeconômica que faz com que algumas pessoas tenham mais facilidade de participar do 

debate46, gerando barreiras de entrada no mercado de ideias.  

 Todavia, essas críticas não tornam essa perspectiva irrelevante ou equivocada. Apesar 

de as críticas serem pertinentes, ela ainda tem um duplo efeito positivo, conforme defendido 

por Jónatas Machado: (i) ela estimula o diálogo e a crítica, tendo como fundamento a 

pluralidade de fontes e informações; e (ii) promove a desconfiança em relação a qualquer 

tentativa do governo de determinar a “verdade” ou o que pode ser dito47. Nesse sentido, ela 

retém o valor de reforçar que, por mais que não haja uma única verdade, certamente não cabe 

ao Estado dizer o que pode e o que não pode ser dito no livre confronto de ideias48.  

 O segundo fundamento para a proteção reforçada da liberdade de expressão é o de que 

a dignidade humana exige que os indivíduos possam exprimir as suas opiniões, ideias e 

escolhas sem medo, além de ter acesso às opiniões, ideias e escolhas dos outros. Segundo essa 

concepção, a liberdade expressiva seria um pressuposto para o livre desenvolvimento da 

personalidade, da autonomia e da realização existencial dos indivíduos49. Thomas Emerson, 

ao discorrer sobre esse segundo fundamento, reconheceu o direito do indivíduo de acessar o 

conhecimento, de moldar as suas próprias visões de mundo e de comunicar as suas 

necessidades, preferências e opiniões. Para o autor, tolher essa verdade ou a expressão dela 

seria “elevar a sociedade e o estado para um controle despótico e reduzir o indivíduo ao 

controle arbitrário de outros”50.  

                                                 

45 TERRA, Felipe Mendonça. Campanhas políticas, liberdade de expressão e democracia: o caso das 

propagandas eleitorais antecipada e negative. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018, p. 68-69.  

46 OSÓRIO, Aline. Direito eleitoral e liberdade de expressão. Belo Horizonte: Fórum, 2017, p. 56.  

47 MACHADO, Jónatas Eduardo Mendes. Liberdade de expressão: dimensões constitucionais da esfera pública 

no Sistema social. Coimbra: Coimbra Editora, 2002.  

48 TERRA, Felipe Mendonça. Campanhas políticas, liberdade de expressão e democracia: o caso das 

propagandas eleitorais antecipada e negative. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018, p. 68-69. 

49 STF, DJe 01 fev. 2016, ADI nº 4.815, Rel. Min. Cármen Lúcia. Trecho extraído do voto do Min. Luís Roberto 

Barroso. 

50 “From these concepts there follows the right of the individual to access to knowledge; to shape his own views; 

to communicate his needs, preferences and judgments; in short, to participate in formulating the aims and 

achievements of his society and his state. To cut off his search for truth, or his expression of it, is thus to elevate 

society and the state to a despotic command and to reduce the individual to the arbitrary control of others. The 

individual, in short, owes an obligation to cooperate with his fellow men, but that responsibility carries with it 

the right to freedom in expressing himself” (EMERSON, Thomas E. Toward a General Theory of the First 
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 De forma específica, essa perspectiva reconhece a liberdade de expressão como um 

fim em si mesma, não como um instrumento para alcançar ou realizar outros valores51. Nesse 

sentido, por mais que a sociedade tenha como objetivo a realização de outros valores, como 

justiça ou igualdade, eles jamais poderão ser alcançados através da supressão da liberdade de 

expressão de outros membros52. Nas palavras de Ronald Dworkin, o “Estado insulta seus 

cidadãos e nega a eles a sua responsabilidade moral, quando decreta que não se pode 

confiar neles para ouvir opiniões que possam persuadi-los a adotar convicções perigosas ou 

ofensivas”53. Essa concepção, portanto, exige a proteção de todos os discursos, por mais 

ofensivos que sejam54.  

 Em matéria eleitoral, conforme reconhecido por Aline Osório, esse fundamento ganha 

ainda maior relevo, pois reforça a autonomia dos cidadãos e afasta qualquer possibilidade de 

atuação paternalista ou autoritária por parte do Estado ou da justiça eleitoral. Com efeito, as 

ideologias políticas e as filiações partidárias integram uma importante parte da 

autodeterminação individual, de modo que é imprescindível que os indivíduos possam se 

manifestar livremente, com o objetivo de transpor as suas visões individuais ao campo 

político-eleitoral55.  

 Por fim, o terceiro fundamento para a proteção da liberdade de expressão é a 

realização da democracia. Não se desconhece que há amplo debate sobre o que uma 

democracia efetivamente exige56, mas esse debate foge do escopo do presente trabalho. O que 

                                                                                                                                                         

Amendment (1963). Faculty scholarship Series. Paper 2796. Disponível em: 

http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/2796. Acesso em: 16 nov. 2018).  

51 “The theory assets that freedom of expression, while not the sole or sufficient end of society, is a good in 

itself, or at least an essential element in a good society” (EMERSON, Thomas E. Toward a General Theory of 

the First Amendment (1963). Faculty scholarship Series. Paper 2796. Disponível em: 

http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/2796. Acesso em: 16 nov. 2018).  

52 “The society may seek to achieve other or more inclusive ends – such as virtue, justice, equality, or the 

maximum realization of the potentialities of its members. There problems are not necessarily solved by 

accepting the rules for freedom of expression. But, as a general proposition, the society may not seek to solve 

them by suppressing the beliefs or opinions of individual members. To achieve these other goals it must rely 

upon other methods: the use of counter-expression and the regulation or control of conduct which is not 

expression” (EMERSON, Thomas E. Toward a General Theory of the First Amendment (1963). Faculty 

scholarship Series. Paper 2796. Disponível em: http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/2796. Acesso em: 

16 nov. 2018).  

53 DWORKIN, Ronald. Why Speech Must be Free. In: Freedom’s Law: the Moral Reading of the American 

Constitution. Cambridge: Harvard University Press, 1996, p. 200. Tradução livre.  

54 OSÓRIO, Aline. Direito eleitoral e liberdade de expressão. Belo Horizonte: Fórum, 2017, p. 64.  

55 OSÓRIO, Aline. Direito eleitoral e liberdade de expressão. Belo Horizonte: Fórum, 2017, pp. 64-65.  

56 “Hoje, a ideia de democracia é universalmente popular. A maioria dos regimes reclama algum tipo de direito 

ao título de ‘democracia’; e aqueles que não o fazem insistem que seu exemplo particular de governo não 

democrático é um estágio necessário no caminho para a ‘democracia’ definitiva. Em nosso tempo, até mesmo os 

http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/2796
http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/2796
http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/2796
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se sustenta, contudo, é que um dos poucos espaços de consenso é o reconhecimento da 

liberdade de expressão como um elemento essencial dessa forma de governo57. Considerando 

a importância dessa terceira perspectiva para o trabalho ora desenvolvido, a sua análise será 

um pouco mais detida.  

Uma das premissas fundamentais da democracia é a de autogoverno, ou seja, o 

governo pela vontade do povo, onde são os próprios indivíduos os responsáveis pela 

elaboração das normas que lhes regerão58. A ideia de autogoverno também pressupõe que os 

indivíduos sejam vistos como entes morais autônomos, capazes de autodeterminação59, ou 

seja, de fazer as suas próprias escolhas pessoais e políticas. Com isso, afasta-se a 

possibilidade de qualquer paternalismo, que reconheça o Estado como o ente capaz de decidir 

o que é melhor para os cidadãos60. Dada a inviabilidade da democracia direta, adotou-se o 

mecanismo da democracia representativa, que envolve a expressão da vontade coletiva 

através do exercício do voto61. E é aqui que a liberdade de expressão desempenha o seu papel 

para a realização da democracia. 

Para que o voto seja a expressão da autodeterminação individual e do autogoverno, é 

preciso que haja um livre fluxo de ideias que permita aos cidadãos transmitirem aos seus 

governantes as suas visões sobre temas de interesse público e funcionamento do governo. 

Conforme reconheceu Hans Kelsen, “a vontade da comunidade numa democracia é sempre 

criada através da discussão contínua, entre maioria e minoria, através da livre consideração 

                                                                                                                                                         

ditadores parecem crer que um ingrediente indispensável de sua legitimidade é uma pitada ou duas da linguagem 

da democracia. (…) No entanto, um termo que significa qualquer coisa não significa nada. E assim ocorreu com 

a ‘democracia’, que atualmente não é tanto um termo de significado restrito e específico, quanto um vago 

endosso a uma ideia popular” (DAHL, Robert A. A democracia e seus críticos. São Paulo: Martins Fontes, 2012, 

pp. 2-3).  

57 OSÓRIO, Aline. Direito eleitoral e liberdade de expressão. Belo Horizonte: Fórum, 2017, p. 67. HELD, 

David. Models of Democracy. Stanford: Stanford University Press, 1987, p.2. MOUFFE, Chantal. On the 

Political. London; New York: Routledge, 2005.  

58“As formas democráticas de governo são aquelas em que as leis são feitas pelas mesmas pessoas a que se 

aplicam (e por essa razão elas são normas autônomas)”. E prossegue: “nas formas autocráticas de governo, os 

responsáveis por elaborar as normas são diferentes daqueles aos quais as leis se destinam (e são, portanto, 

normas heterônomas)” (BOBBIO, Norberto. Democracy and dictatorship: the Nature and Limits of State Power; 

Minneapolis: University of Minnesota Press, 1989, p. 137).  

59 OSÓRIO, Aline. Direito eleitoral e liberdade de expressão. Belo Horizonte: Fórum, 2017, p. 69. 

60 TERRA, Felipe Mendonça. Campanhas políticas, liberdade de expressão e democracia: o caso das 

propagandas eleitorais antecipada e negative. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018, p. 76.  

61 OSÓRIO, Aline. Direito eleitoral e liberdade de expressão. Belo Horizonte: Fórum, 2017, p. 71. 
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de argumentos a favor e contra certa regulamentação de uma matéria”62. Para o autor, “uma 

democracia sem opinião pública é uma contradição em termos”63.  

Ou seja, é apenas através do discurso livre e do engajamento dos indivíduos na 

construção da opinião pública que eles efetivamente participam do processo de formação da 

vontade coletiva, viabilizando, assim, o autogoverno64. Há, portanto, uma relação quase 

simbiótica entre a democracia e a liberdade de expressão65: sem liberdade de expressão não há 

o elemento essencial da democracia – o autogoverno –, e sem democracia muito 

provavelmente não haverá liberdade de expressão. Nas palavras de Owen Fiss, “nós deixamos 

as pessoas falarem para que outras possam votar”66.  

 Além de fortemente recepcionado pela doutrina, esse terceiro fundamento tem sido 

amplamente adotado pela jurisprudência nacional e internacional. No Brasil, por exemplo, o 

Supremo Tribunal Federal já reconheceu que a liberdade de expressão é um pressuposto 

democrático e que “é preciso que haja uma livre circulação de fatos, opiniões e ideias para 

que cada um possa participar esclarecidamente do debate público”67. Em voto proferido na 

ADI 4.815, que discutia a constitucionalidade da publicação de biografias não autorizadas, o 

Ministro Luís Roberto Barroso consignou que “ninguém deve ter o direito de selecionar 

quais são as informações que podem chegar ao debate público”.  Para o Ministro, sem a 

liberdade de expressão, não há autonomia pública68.  

De forma ainda mais enfática, o Ministro afirmou que  a liberdade de expressão, por 

mais que não garanta a verdade ou a justiça, garante a democracia e, portanto, isso significa 

                                                 

62 KELSEN, Hans. Teoria geral do direito e do estado. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 411-412.   

63 KELSEN, Hans. Teoria geral do direito e do estado. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 411-412.   

64 POST, Robert. Constitutional Domains: Democracy, Community, Management. Cambridge, Mass.: Harvard 

University Press, 1995.  

65 OSÓRIO, Aline. Direito eleitoral e liberdade de expressão. Belo Horizonte: Fórum, 2017, p. 68.  

66 Tradução livre. No original: “We allow people to speak so others can vote” (FISS, Owen M. The Irony of Free 

Speech. Harvard University Press, 1996). 

67 STF, DJe 01 fev. 2016, ADI nº 4.815, Rel. Min. Carmen Lúcia. Trecho extraído do voto do Min. Luís Roberto 

Barroso. 

68 “A segunda razão pela qual a liberdade de expressão deve ser tratada como uma liberdade preferencial em 

uma sociedade como a brasileira, e talvez nas sociedades democráticas em geral, é que a liberdade de expressão 

é não apenas um pressuposto democrático, como é um pressuposto para o exercício dos outros direitos 

fundamentais. Para exercerem-se bem os direitos políticos, o direito de participação política, a liberdade de 

associação, a liberdade de reunião, o próprio desenvolvimento da personalidade, é preciso que haja liberdade de 

expressão, é preciso que haja uma livre circulação de fatos, opiniões e ideias para que cada um possa participar 

esclarecidamente do debate público. Ninguém deve ter o direito de selecionar quais são as informações que 

podem chegar ao debate público. Portanto, a segunda razão é que, sem liberdade de expressão, não existe 

plenitude dos outros direitos, não existe autonomia privada, não existe autonomia pública” (STF, DJe 01 fev. 

2016, ADI nº 4.815, Rel. Min. Cármen Lúcia. Trecho extraído do voto do Min. Luís Roberto Barroso).  
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que a sociedade tenha de eventualmente conviver com a inverdade69. O ponto, segundo o 

Ministro, seria especialmente válido para pessoas públicas70. A Ministra Carmen Lúcia, 

relatora da ADI 4.815, também reconheceu a possibilidade de que a liberdade de expressão 

leve a enganos e fraudes. Ressaltou, contudo, que “há que se permitir o erro, para buscar-se 

o acerto. E garante-se a reparação sem tolher-se o direito do outro”71.  

No mesmo sentido, o Ministro Marco Aurélio reconheceu que “a democracia 

compreende simplesmente à possibilidade de ir a público e emitir opiniões sobre os mais 

diversos assuntos concernentes à vida em sociedade. Embora a versão da democracia de hoje 

não seja idêntica à adotada pelos gregos, citada por Constant, o cerne do que se entende por 

governo democrático encontra-se, ao menos parcialmente, contido nessa ideia de 

possibilidade de participação pública. E o veículo básico para o exercício desse direito é a 

prerrogativa de emitir opiniões livremente”72.  

No âmbito internacional, o Comitê de Direitos Humanos da ONU também já 

reconheceu que “as liberdades de informação e de expressão são pedras angulares de toda 

sociedade livre e democrática” e que “é inerente à essência dessas sociedades que seus 

cidadãos possam informar-se sobre sistemas e partidos políticos distintos aos que estão no 

poder e criticar e avaliar abertamente e em público os seus governos sem o temor de ser 

objeto de interferência ou de castigos”73.   

A Corte Europeia de Direitos Humanos, por sua vez, registrou que a liberdade de 

expressão “constitui uma das bases essenciais de uma sociedade democrática e uma das 

condições básicas para o seu progresso e para a auto-realização de cada indivíduo”. A Corte 

                                                 

69 “A liberdade de expressão não é a garantia de verdade, nem é garantia de justiça; ela é uma garantia da 

democracia e, portanto, defender a liberdade de expressão pode significar ter que conviver com a injustiça, ter 

eventualmente que conviver com a inverdade” (STF, DJe 01 fev. 2016, ADI nº 4.815, Rel. Min. Cármen Lúcia. 

Trecho extraído do voto do Min. Luís Roberto Barroso).  

70 “E aqui, já no meu penúltimo tópico, eu faço uma breve reflexão sobre o que a liberdade de expressão não é e 

o que, a meu ver, ela deve ser. Faço uma observação muito importante com uma nota pessoal: a liberdade de 

expressão não é a garantia de verdade, nem é garantia de justiça; ela é uma garantia da democracia, e, portanto, 

defender a liberdade de expressão pode significar ter que conviver com a injustiça, ter eventualmente que 

conviver com a inverdade. Isso é especialmente válido para as pessoas públicas, sejamos nós agentes públicos, 

sejam os artistas” (STF, DJe 01 fev. 2016, ADI nº 4.815, Rel. Min. Cármen Lúcia. Trecho extraído do voto do 

Min. Luís Roberto Barroso).   

71 STF, DJe 01 fev. 2016, ADI nº 4.815, Rel. Min. Cármen Lúcia. 

72 STF, j. 15 jun. 2011, ADPF 187, Rel. Min. Celso de Mello. Trecho extraído do voto do Min. Marco Aurélio.  

73 ONU, Comitê de Direitos Humanos, j. 12 jul. 1006, Caso Adimayo M. Aduayom y otros v. Togo, 

Comunicação nº 423/1990. Tradução livre. No original: “El Comité observa que las libertades de información y 

de expresión son piedras angulares de toda sociedad libre y democrática. Es inherente a la esencia de esas 

sociedades que sus ciudadanos puedan informarse sobre sistemas y partidos políticos distintos a los que están en 

el poder y criticar o evaluar abiertamente y en público a sus gobiernos sin tamos a ser objeto de interferencia o 

de castigos, dentro de los limites establecidos en el párrafo 3 del artículo 19”.   
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foi além e reforçou que tal liberdade “é aplicável não apenas à “informação” e “ideias” que 

sejam favoravelmente recebidas ou percebidas como inofensivas ou indiferentes, mas também 

quanto àquelas que ofendem, impressionam e perturbam”. A Corte ressaltou, ainda, que a 

“liberdade de debate político está na essência do conceito de sociedade democrática”, e 

consignou que,  para esse tipo de debate, “os limites aceitáveis de crítica são mais amplos no 

que diz respeito a um político como tal do que em relação a um indivíduo privado”74.  

O Tribunal Constitucional Federal Alemão, no famoso caso Luth, também afirmou 

categoricamente que a liberdade de expressão “é absolutamente essencial a um Estado livre e 

democrático, pois só ela permite a constante interação espiritual, o conflito de opiniões, que 

é o seu elemento vital”75, reconhecendo, ainda, que quando a manifestação for de interesse 

público, haverá uma presunção pela liberdade de expressão76. A Corte Superior da Austrália, 

por sua vez77, ao rejeitar uma ação de difamação proposta por um político em face de um 

jornal, entendeu que existe uma liberdade de comunicação implícita em relação a discursos 

que digam respeito ao governo e matérias políticas, pois a eficácia da democracia depende do 

livre fluxo de informação e ideias. A Corte concluiu, portanto, que a liberdade se estende a 

todos aqueles que participam do debate político e afirmou que é apenas através do livre fluxo 

de informações, ideias e debates que os eleitos podem tomar decisões informadas e os 

                                                 

74 Corte Europeia de Direitos Humanos, j. 08 jul. 1986, Caso Lingens v. Austria, Ap. nº 9815/82: “Nesse ponto, 

a Corte deve relembrar que a liberdade de expressão, conforme garantida pelo parágrafo 1º do Artico 10 (art. 10-

1), constitui uma das bases essenciais de uma sociedade democrática e uma das condições básicas para o seu 

progresso e para a auto-realização de cada indivíduo. Nos termos do parágrafo 2º (art. 10-2), ela é aplicável não 

apenas à “informação” e “ideias” que sejam favoravelmente recebidas ou percebidas como inofensivas ou 

indiferentes, mas também quanto àquelas que ofendem, impressionam e perturbam. Essas são as demandas do 

pluralismo, da tolerância e da receptividade, sem as quais não haverá “sociedade democrática”. (...)De forma 

mais geral, a liberdade de debate político está na essência do conceito de sociedade democrática que prevalece 

na Convenção. Os limites aceitáveis de crítica são mais amplos no que diz respeito a um político como tal do que 

em relação a um indivíduo privado. Diferente do indivíduo, o político inevitavelmente e de forma consciente se 

sujeita ao escrutínio de suas palavras e feitos tanto por jornalistas quanto pelo público em geral, e ele deve 

consequentemente ter um maior grau de tolerância” 

75 Alemanha. Tribunal Constitucional Federal Alemão, j. 15 jan. 1958, Caso Luth, BVerfGE 7, 198, trad. Tony 

Weir. Na tradução: “The basic right to Freedom of expression. (…) is absolutely essential to a free and 

democratic state, for it alone permits that constant spiritual interaction, the conflict of opinion, which is its vital 

element”. 

76 “A proteção de bem jurídico privado pode e deve ser afastada quanto mais a expressão não for diretamente 

voltada contra esse bem jurídico privado, nas relações privadas, principalmente nas relações econômicas e na 

busca de objetivos egoísticos, mas, pelo contrário, se trate de uma contribuição para a luta intelectual de opiniões 

no contexto de uma questão essencial para a opinião pública, feita por uma pessoa legitimada para tanto”; nesse 

ponto existe a presunção de admissibilidade da livre expressão” (Alemanha. Tribunal Constitucional Federal 

Alemão, j. 15 jan. 1958, Caso Luth, BVerfGE 7, 198, trad. Tony Weir).  

77 Theophanous v. Herald & Weekly Times Ltd. (1994), 182 CLR 104.  
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eleitores podem fazer as suas escolhas políticas, fortalecendo, portanto, a eficácia do governo 

representativo78.  

Por todo o exposto, concluímos que a proteção reforçada conferida à liberdade de 

expressão tem a sua razão de ser por três principais motivos: (i) a busca pela ‘verdade’ ou 

pelo conhecimento; (ii) a dignidade da pessoa humana e a autorrealização individual; e (iii) a 

realização da democracia. Todavia, apesar de haver quase unanimidade quanto à importância 

da proteção da liberdade de expressão, ainda há ampla divergência sobre quais tipos de 

discursos estariam protegidos. Nesse sentido, não se desconhece que há intensos debates 

quanto à proteção conferida ao discurso comercial, artístico, de ódio, dentre outros. Contudo, 

o que também parece ser unanimidade é o reconhecimento de que ainda que possam haver 

alguns discursos que sejam mais protegidos do que outros, o discurso político é o mais 

privilegiado no âmbito de proteção da liberdade de expressão79.  

Essa conclusão advém do fato de que a liberdade de expressão para o discurso político 

decorre de todas as concepções que justificam a proteção reforçada conferida a esse direito 

fundamental – a autorrealização individual, a democracia e a busca pela verdade80. Há, ainda, 

uma quarta concepção defendida por Frederick Schauer, que também reforça o ponto. 

Segundo o autor, o Estado não deve limitar ou restringir a liberdade de expressão porque ele é 

um agente parcial, com posições próprias. Nesse sentido, para Schauer, o Estado age para 

defender determinados valores e ideias, de modo que qualquer ação governamental no sentido 

de limitar determinados discursos é suspeita81.  

Conforme explica Cass Sunstein, o discurso político é imprescindível para possibilitar 

as mudanças políticas, fundamentais para a manutenção da democracia. O professor apresenta 

                                                 

78 “8. It follows therefore that the defendant’s contention in par. 11(a)(i) of its further amended defence that there 

is an implied freedom of communication with respect to “discussion of government and political matters” is 

supported by the reasons given by five of the justices who constituted the majority in Nationwide News and 

Australian Capital Television. Whether that freedom extends to the publication of matter concerning members of 

Parliament relating to the performance by such members of their parliamentary duties and their suitability for 

parliamentary office is the next question. The implied freedom of communication is not limited to 

communication between the electors and the elected. Because the system of representative government depends 

for its efficacy on the free flow of information and ideas and of debate, the freedom extends to all those who 

participate in political discussion. By protecting the free flow of information, ideas and debate, the Constitution 

better equips the elected to make decisions and the electors to make choices and thereby enhancs the efficacy of 

representative government” (Theophanous v. Herald & Weekly Times Ltd. (1994), 182 CLR 104).  

79 TERRA, Felipe Mendonça. Campanhas políticas, liberdade de expressão e democracia: o caso das 

propagandas eleitorais antecipada e negative. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018, p. 107.  

80 TERRA, Felipe Mendonça. Campanhas políticas, liberdade de expressão e democracia: o caso das 

propagandas eleitorais antecipada e negative. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018, p. 107. 

81 SCHAUER, Frederick. Codifying the First Amendment: New York v. Ferber. The Supreme Court Review, n. 

285, 1982, pp. 286-317.  
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um exemplo que ilustra bem o seu ponto. Ele explica que se o governo impuser restrições ao 

discurso comercial, os cidadãos terão liberdade para se opor a elas através do discurso 

político. Contudo, se o governo decide impor restrições ao discurso político, “o corretivo 

democrático torna-se indisponível” e haverá, assim, “um inaceitável efeito corrosivo sobre os 

processos de deliberação pública”82. Noutras palavras, é apenas o discurso político que 

permite que os cidadãos se oponham às práticas e decisões tomadas pelo governo. Sem ele, 

não há deliberação pública.  

O Supremo Tribunal Federal parece ter reconhecido o ponto suscitado pelo professor 

Cass Sunstein no julgamento da ADPF nº 18783, que julgou constitucionais as manifestações 

públicas em defesa da descriminalização do uso de drogas e permitiu a realização de reunião 

que ficou conhecida como Marcha da Maconha84. Com efeito, o Ministro Celso de Melo, 

relator do caso, reconheceu que “o debate sobre a abolição penal de determinadas condutas 

puníveis pode (e deve) ser realizado de forma racional (...) ainda que a ideia, para a maioria, 

possa ser eventualmente considerada estranha, extravagante, inaceitável ou, até mesmo, 

perigosa”85. Nesse sentido, apesar de a decisão majoritária ser pela criminalização das 

drogas, o Ministro reconheceu a necessidade de que os canais de manifestação continuem 

abertos e acessíveis para a sociedade, inclusive para aqueles que queiram manifestar objeção à 

visão majoritária.  

No mesmo sentido, o Tribunal Superior Eleitoral, em diversas ocasiões, já reconheceu 

que as disputas político-eleitorais exigem maior deferência à liberdade de expressão e de 

pensamento, justificando uma intervenção mínima do Judiciário nas manifestações ocorridas 

no embate eleitoral86. Confira-se, a título de exemplo:  

 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 

ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA. CRÍTICA A ATOS DE 

GOVERNO. POSIÇÃO PREFERENCIAL DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO E 

SEUS COROLÁRIOS NA SEARA ELEITORAL. REEXAME DE FATOS E 

PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA 

DECISÃO ATACADA. DESPROVIMENTO.  

                                                 

82 SUNSTEIN, Cass R. Democracy and the Problem of Free Speech. New York: The Free Press, 1993, p. 136.  

83 OSÓRIO, Aline. Direito eleitoral e liberdade de expressão. Belo Horizonte: Fórum, 2017.  

84 OSÓRIO, Aline. Direito eleitoral e liberdade de expressão. Belo Horizonte: Fórum, 2017, p. 109.  

85 “A mera proposta de descriminalização de determinado ilícito penal não se confunde com o ato de incitação à 

prática do delito, nem com o de apologia de fato criminoso, eis que o debate sobre a abolição penal de 

determinadas condutas puníveis pode (e deve) ser realizado de forma racional, com respeito entre interlocutores, 

ainda que a ideia, para a maioria, possa ser eventualmente considerada estranha, extravagante, inaceitável ou, até 

mesmo, perigosa” (STF, ADPF nº 187, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 15.06.2011).  

86 AgR-RO nº 758-25/SP, rel. Min. Luiz Fux, DJe de 13.9.2017 
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1. A liberdade de expressão reclama proteção reforçada, não apenas por encerrar 

direito moral do indivíduo, mas também por consubstanciar valor fundamental e 

requisito de funcionamento em um Estado Democrático de Direito, motivo por que o 

direito de expressar-se e suas exteriorizações (informação e de imprensa) ostenta 

uma posição preferencial (preferred position) dentro do arquétipo constitucional das 

liberdades.  

2. A proeminência da liberdade de expressão deve ser trasladada para o processo 

político-eleitoral, mormente porque os cidadãos devem ser informados da variedade 

e riqueza de assuntos respeitantes a eventuais candidatos, bem como das ações 

parlamentares praticadas pelos detentores de mandato eletivo (FUX, Luiz; 

FRAZÃO, Carlos Eduardo. Novos Paradigmas do Direito Eleitoral. Belo Horizonte: 

Fórum, 2016).  

3. A exteriorização de opiniões, por meio da imprensa de radiodifusão sonora, de 

sons e imagens, sejam elas favoráveis ou desfavoráveis, faz parte do processo 

democrático, não podendo, bem por isso, ser afastada, sob pena de amesquinhá-lo e, 

no limite, comprometer a liberdade de expressão, legitimada e legitimadora do 

ideário de democracia87.  

 

 Por todos os motivos expostos acima, o discurso político é reconhecido por qualquer 

das concepções teóricas como protegido pela liberdade de expressão e a jurisprudência 

constitucional tem lhe reconhecido uma proteção reforçada88.  Com efeito, a Corte 

Interamericana de Direitos Humanos89 e a Corte Europeia de Direitos Humanos90 já 

assentaram expressamente que os discursos políticos devem gozar de uma proteção ainda 

mais robusta. Ainda que esse tipo de discurso aproveite dessa proteção reforçada, o próprio 

direito à liberdade de expressão já é reconhecido como um direito fundamental de posição 

preferencial.  

A tese de posição preferencial da liberdade de expressão teve origem nos Estados 

Unidos, no caso United States v. Carolene Products Co., quando o juiz da Suprema Corte 

americana Harlan Stone, em célebre nota de rodapé conhecida como Footnote 4, sugeriu uma 

aplicação mais restrita da presunção de constitucionalidade de normas que limitassem alguns 

                                                 

87 AgR-REspe nº 1987-93/AP, rel. Min. Luiz Fux, DJe de 27.10.2017 

88 TERRA, Felipe Mendonça. Campanhas políticas, liberdade de expressão e democracia: o caso das 

propagandas eleitorais antecipada e negative. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018, p. 107. 

89 “Ainda que todas as formas de expressão estejam, a princípio, protegidas pela liberdade consagrada no artigo 

13 da Convenção Americana, existem certos tipos de discurso que recebem uma proteção especial, pela sua 

importância para o exercício dos demais direitos humanos ou para a consolidação, o funcionamento e a 

preservação da democracia. Na jurisprudência interamericana, esses tipos de discurso especialmente protegidos 

são os três seguintes: (a) o discurso político e sobre assuntos de interesse público; (b) o discurso sobre 

funcionários públicos no exercício de suas funções, e sobre candidatos a cargos públicos; e (c) o discurso que 

expresse um elemento da identidade ou da dignidade pessoais de quem se expressa” (Marco Jurídico 

Interamericano sobre o direito à liberdade de expressão).  

90 BARENDT, Eric. Freedom of Speech. 2. ed. Oxford: Oxford University Press, 2007, p. 159; Corte Europeia 

de Direitos Humanos, Caso Handyside v. United Kingdom, j. 07.12.1976.  
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direitos fundamentais (as dez primeiras emendas), exigindo-se, assim, um controle mais 

rigoroso91.  

Todavia, foi apenas em 1942, no caso Jones v. Opelike, que a doutrina da “posição 

preferencial” foi expressamente formulada. Naquela ocasião, o mesmo Justice Stone, em 

opinião dissidente, reconheceu que a Constituição teria colocado a liberdade de expressão 

numa posição preferencial92. A tese, contudo, só foi reconhecida pela maioria da Suprema 

Corte no caso Murdock v. Commonwealth of Pennsylvania93 e só foi definitivamente 

articulada como um princípio constitucional em 1954, no caso Thomas v. Collins, quando a 

Suprema Corte americana finalmente afirmou que “a tarefa de desenhar uma linha entre a 

liberdade individual e a liberdade do Estado é mais delicada do que o usual quando a 

presunção que apoia a legislação é ponderada com a posição preferencial das liberdades 

garantidas pela Primeira Emenda”. Naquela ocasião, a Corte ainda afirmou que “as 

restrições às liberdades garantidas pela Primeira Emenda só pode ser justificada quando 

houver perigo claro e iminente de dano ao bem-estar público”94. 

Uma vez desenvolvida pelo direito norte-americano, a tese foi reconhecida por 

diversas Cortes Constitucionais, dentre elas as da Espanha, da Colômbia e do México95. E no 

Brasil não foi diferente, pois em diversas ocasiões a doutrina96 e o STF97 têm afirmado que a 

                                                 

91 OSÓRIO, Aline. Direito eleitoral e liberdade de expressão. Belo Horizonte: Fórum, 2017, p. 84-85.  

92 “The First Amendment is not confined to safeguarding Freedom of speech and Freedom of religion against 

discriminatory attempts to wipe them out. On the contrary, the Constitution, by virtue of the First and the 

Fourteenth Amendments, has put those Freedoms in a preferred position” (Jones v. Opelika, 316 US 584, 608 

(1942)).  

93 OSÓRIO, Aline. Direito eleitoral e liberdade de expressão. Belo Horizonte: Fórum, 2017, p. 86.  

94 Tradução livre. No original: “2. The task of drawing the line between the Freedom of the individual and the 

power of the State is more delicate than usual where the presumption supporting legislation is balanced by the 

preferred position of the Freedoms secured by the First Amendment. 3. Restriction of the liberties guaranteed by 

the First Amendment can be justified only by clear and present danger to the public welfare” (Thomas v. Collins, 

323 US 516 (1945)).  

95 OSÓRIO, Aline. Direito eleitoral e liberdade de expressão. Belo Horizonte: Fórum, 2017, pp. 87-89.  

96 “A afirmação desta ‘predileção’, porém, não se concilia com o sistema constitucional brasileiro que, ao 

inverso, atribuiu uma posição preferencial às liberdades de expressão e de imprensa no confronto com direitos da 

personalidade, conforme vem reconhecendo o STF e a doutrina” (SARMENTO, Daniel. Liberdades 

comunicativas e “direito ao esquecimento” na ordem constitucional brasileira. Disponível em: 

https://www.migalhas.com.br/arquivos/2015/2/art20150213-09.pdf. Acesso em: 12 nov. 2018). Veja-se a 

propósito, na literatura nacional, Luís Roberto Barroso. “Liberdade de Expressão versus direitos da 

personalidade. Colisão de direitos fundamentais e critérios de ponderação”. Op. cit; . Daniel Sarmento. Art. 5o, 

IV”. In: J. J Gomes Canotilho, Gilmar Ferreira Mendes, Ingo Wolfgang Sarlet e Lênio Luiz Streck. Comentários 

à Constituição do Brasil. São Paulo:Saraiva/Almedina, 2013; Cláudio Chequer. A Liberdade de Expressão como 

Direito Preferencial Prima Facie. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011; Simone Schreiber. “Liberdade de 

Expressão: Justificativa Teórica e a Doutrina da Posição Preferencial no Ordenamento Jurídico”. In: Luís 

Roberto Barroso (Org.). A Reconstrução Democrática do Direito Público no Brasil. Rio de Janeiro: Renovar, 

2007, pp. 217-258; Rafael Lorenzo-Fernandez Koatz. “As Liberdades de Expressão e de Imprensa na 

https://www.migalhas.com.br/arquivos/2015/2/art20150213-09.pdf
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liberdade de expressão é um direito fundamental, que merece proteção qualificada, de modo 

que, na ponderação com outros princípios constitucionais, possui um peso, prima facie, 

maior. Na célebre ADPF 130, que julgou a constitucionalidade da Lei de Imprensa, o 

Supremo formulou a tese pela primeira vez, afirmando que “a Constituição brasileira se 

posiciona diante de bens jurídicos de personalidade para, de imediato, cravar uma primazia 

ou precedência: a das liberdades de pensamento e de expressão latu sensu”98.  

 A consequência do reconhecimento da posição preferencial da liberdade de expressão, 

portanto, é que, nas palavras de Daniel Sarmento, “opera-se uma espécie de inversão na 

presunção de constitucionalidade das normas restritivas, que são vistas como “legislação 

suspeita”99. Portanto, no caso de colisão da liberdade de expressão com outros direitos 

fundamentais, o ônus argumentativo é transferido para quem pretenda limitá-la, pois é a 

liberdade de expressão que, a princípio, prevalece100.  

 De forma mais específica, o reconhecimento da posição preferencial da liberdade de 

expressão tem garantido que qualquer limitação a esse direito estará condicionada ao 

cumprimento de três requisitos: (i) a observância ao princípio da reserva legal; (ii) o objetivo 

de proteger outros valores constitucionalmente tutelados; e (iii) a observância ao princípio da 

proporcionalidade101-102. Esses três limites são amplamente reconhecidos no direito 

                                                                                                                                                         

Jurisprudência do STF”. In: Daniel Sarmento e Ingo Wolfgang Sarlet. Direitos Fundamentais no Supremo 

Tribunal Federal: Balanço e Critica. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, pp. 391-447. 

97 No mesmo sentido: “É certo que a liberdade de expressão, como direito fundamental, merece proteção 

qualificada, de modo que, quando da ponderação com outros princípios constitucionais, possua uma dimensão, 

de peso, prima facie, maior” (STF, DJe 27 jun. 2011, ADPF 187, Rel. Min. Celso de Mello). Ver também: ADI 

4451 MC, DJe 01.07.2011, Rel. Min. Ayres Britto; STF, AI 690.841 AgR, DJe 05.08.2011, Rel. Min. Celso de 

Mello; RE 511.961, , DJe 13.11.2009, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 208.685, DJ 22.08.2003, Rel.a Min.a Ellen 

Gracie. 

98 STF, DJ 06 nov. 2009, ADPF 130, Rel. Min. Ayres Britto. No mesmo sentido, v. ADI 4451 MC, DJe 

01.07.2011, Rel. Min. Ayres Britto; STF, AI 690.841 AgR, DJe 05.08.2011, Rel. Min. Celso de Mello; RE 

511.961, , DJe 13.11.2009, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 208.685, DJ 22.08.2003, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie. 

99 SARMENTO, Daniel. Liberdades comunicativas e “direito ao esquecimento” na ordem constitucional 

brasileira. Disponível em: https://www.migalhas.com.br/arquivos/2015/2/art20150213-09.pdf. Acesso em: 12 

nov. 2018. 

100 STF, DJe 01 fev. 2016, ADI nº 4.815, Rel. Min. Cármen Lúcia. Trecho extraído do voto do Min. Luís 

Roberto Barroso: “Porém, dizer-se que a liberdade de expressão é um direito ou uma liberdade preferencial 

significa, em primeiro lugar e acima de tudo, uma transferência de ônus argumentativo. Quem desejar afastar a 

liberdade de expressão é que tem que ser capaz de demonstrar as suas razões porque, prima facie, em princípio, é 

ela, a liberdade de expressão, que deve prevalecer” 

101 “A posição preferencial envolve, basicamente, duas ideias, que se interpenetram. Em primeiro lugar, deve 

haver um controle muito rigoroso das medidas que eventualmente restrinjam estes direitos (escrutínio estrito). 

Tais medidas, além de previstas em leis gerais, abstratas, claras e não retroativas, devem perseguir objetivos 

extremamente importantes, amparados pela Constituição. Devem ser, por outro lado, compatíveis com o 

princípio da proporcionalidade na sua tríplice dimensão (adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido 

estrito)” (SARMENTO, Daniel. Liberdades comunicativas e “direito ao esquecimento” na ordem constitucional 

https://www.migalhas.com.br/arquivos/2015/2/art20150213-09.pdf
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internacional dos direitos humanos, notadamente no artigo 19(3) do Pacto Internacional de 

Direitos Civis e Políticos103 e no artigo 13(2) da Convenção Americana (CADH)104. Ademais, 

em declaração conjunta emitida pelos Relatores Especiais para a liberdade de expressão das 

Nações Unidas, da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, da Organização 

dos Estados Americanos e da Comissão Africana para Direitos Humanos, sobre liberdade de 

expressão e fake news, os Relatores afirmam que qualquer restrição estatal à liberdade de 

expressão deve observar esses três limites supracitados105.   

 A observância ao princípio da reserva legal exige, em primeiro lugar, que as restrições 

à liberdade de expressão estejam previstas em lei formal, ou seja, em lei proveniente dos 

órgãos dotados de atribuição legiferente106. É importante esclarecer que esse requisito não é 

exclusivo das restrições à liberdade de expressão – ao contrário, trata-se de um princípio 

aplicável a todas as restrições a direitos fundamentais consagrados pela ordem constitucional 

brasileira107. A reserva de lei formal, portanto, significa que a administração pública não pode 

adotar medidas restritivas de direitos sem fundamento legal ou constitucional. Nesse sentido, 

ele tem duas consequências importantes: (i) impossibilidade de se estabelecerem delegações 

normativas nessa seara; e (ii) a impossibilidade de a lei conferir ao Administrador o poder de 

decidir, discricionariamente, acerca das restrições concretas a direitos108.  

                                                                                                                                                         

brasileira. Disponível em: https://www.migalhas.com.br/arquivos/2015/2/art20150213-09.pdf. Acesso em: 12 

nov. 2018). 

102 OSÓRIO, Aline. Direito eleitoral e liberdade de expressão. Belo Horizonte: Fórum, 2017, p. 117.  

103 PIDCP, art. 19(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”. 

104 CADH, art. 13(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”.  

105 “States may only impose restrictions on the right to freedom of expression in accordance with the test for 

such restrictions under international law, namely that they be provided for by law, serve one of the legitimate 

interests recognized under international law, and be necessary and proportionate to protect that interest” (Joint 

Declaration on Freedom of Expression and “Fake News”, Disinformation and Propaganda).  

106 “Quanto à lei formal, será sempre proveniente dos órgãos dotados, pelo Constituinte, de atribuição 

legiferante” (CLÈVE, Clémerson Merlin. Atividade legislativa do poder executivo no estado contemporâneo e 

na Constituição de 1988. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993, p. 71).  

107 PEREIRA, Jane Reis Gonçalves. Interpretação constitucional e direitos fundamentais. 2. Ed., Rio de Janeiro: 

Saraiva, 2018. 

108 PEREIRA, Jane Reis Gonçalves. Interpretação constitucional e direitos fundamentais. 2. Ed., Rio de Janeiro: 

Saraiva, 2018, p. 348.  

https://www.migalhas.com.br/arquivos/2015/2/art20150213-09.pdf
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Contudo, o princípio da reserva legal adquire contornos particulares quando se trata de 

restrições à liberdade de expressão. Com efeito, para que uma norma que restrinja as 

liberdades expressivas seja considerada constitucional, além de estar prevista em lei, é preciso 

que ela seja clara, geral e taxativa109. Conforme reconhecido pela Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos, normas vagas ou ambíguas que concedem faculdade discricionária às 

autoridades podem servir para respaldar atos de censura ou de responsabilização 

desproporcional, que dissuadem a liberdade de informação e de expressão, por medo de 

sanções. Nesse sentido, elas podem ser utilizadas para restringirem indevidamente o direito 

fundamental em tela, de modo que o Estado deve especificar de forma clara as condutas que 

podem levar à responsabilização do indivíduo110. 

 Já em relação à segunda restrição, também conhecida como princípio da legitimidade, 

exige-se que as restrições à liberdade de expressão tenham como objetivo tutelar outros 

interesses garantidos constitucionalmente111.  

Por fim, a terceira restrição exige que as medidas restritivas atendam ao princípio da 

proporcionalidade que, como se sabe, tem três dimensões: (i) adequação; (ii) necessidade; e 

(iii) proporcionalidade em sentido estrito. Nesse sentido, o subprincípio da adequação, 

conforme ensina a professora Jane Reis, se desdobra em dois requisitos: (a) que a restrição 

vise a atingir um fim constitucionalmente legítimo; e (b) que seja um meio instrumentalmente 

adequado à obtenção desse fim. Para fins didáticos, a avaliação de idoneidade da medida, 

como se viu, foi considerada como o segundo limite às restrições à liberdade de expressão 

(princípio da legitimidade). Por isso, para fins do presente trabalho, a avaliação do 

subprincípio da adequação será entendida apenas como a avaliação da capacidade do meio 

escolhido para, em tese, atingir o objetivo tutelado.   

O subprincípio da necessidade, por sua vez, impõe que, dentre várias medidas 

restritivas de direitos fundamentais igualmente aptas a promoverem o fim tutelado, o 

legislador escolha a que for menos lesiva para os direitos112.  Portanto, aqui, é preciso analisar 

comparativamente o meio escolhido e os outros meios disponíveis, a fim de determinar qual 

deles é o menos oneroso para os direitos fundamentais.  

                                                 

109 OSÓRIO, Aline. Direito eleitoral e liberdade de expressão. Belo Horizonte: Fórum, 2017, p. 118.  

110 Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Relatoria Especial para a Liberdade de Expressão. Marco 

jurídico interamericano sobre el derecho a la libertad de expresión, 30 de dezembro de 2009, p. 23-24. 

111 OSÓRIO, Aline. Direito eleitoral e liberdade de expressão. Belo Horizonte: Fórum, 2017, p. 120.  

112 PEREIRA, Jane Reis Gonçalves. Interpretação constitucional e direitos fundamentais. 2. Ed., Rio de Janeiro: 

Saraiva, 2018, p. 374.  
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O subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito, por sua vez, dispõe que é 

preciso avaliar se o atendimento à finalidade buscada pela medida restritiva compensa os 

prejuízos que dela advenham113. Esse é, possivelmente, o subprincípio cuja aplicação tem 

maior complexidade. Justamente por isso, desenvolverem-se parâmetros para auxiliar em sua 

aplicação114. O primeiro deles é a atribuição de peso abstrato aos bens jurídicos tutelados 

pelas normas colidentes115, o que significa dizer que é preciso identificar os bens jurídicos que 

têm maior peso na ordem constitucional. O segundo parâmetro é a atribuição de peso concreto 

aos bens jurídicos em conflito, o que significa que é preciso levar em conta o grau e a 

intensidade da restrição promovida pela medida, bem como o grau e a intensidade de 

promoção do direito que justifica a restrição116. O terceiro e último parâmetro explica que, 

após a atribuição do peso abstrato e concreto aos direitos em jogo, deve haver uma 

comparação do grau de restrição ao princípio de um lado, e o grau de realização da finalidade 

que se busca alcançar, de outro. 

Diante de todo o exposto, é possível extrair algumas conclusões importantes que 

devem guiar a avaliação de legitimidade do combate à desinformação através de ordens de 

remoção de conteúdo. Em primeiro lugar, é preciso ter em conta que a liberdade de expressão 

é um direito fundamental, de caráter preferencial, que goza de ampla proteção nacional e 

internacional. Em segundo lugar, é preciso reconhecer que a posição preferencial atribuída à 

liberdade de expressão transfere a quem pretenda limitá-la o ônus argumentativo, além de a 

medida restritiva ter uma presunção de inconstitucionalidade. Por fim, e em terceiro lugar, é 

preciso que qualquer medida que tenha a pretensão de limitar a liberdade de expressão atenda 

a três princípios fundamentais: (i) reserva legal; (ii) legitimidade; e (iii) proporcionalidade em 

sentido estrito.  

É, portanto, à luz dessas considerações que se passa agora a analisar se, no Brasil, o 

combate à desinformação no processo eleitoral poderia ser considerado uma hipótese legítima 

de restrição à liberdade de expressão.  

                                                 

113 PEREIRA, Jane Reis Gonçalves. Interpretação constitucional e direitos fundamentais. 2. Ed., Rio de Janeiro: 

Saraiva, 2018, p. 381.  

114 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. São Paulo: Malheiros, 2008.  

115 SARMENTO, Daniel; SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. Direito constitucional: teoria, história e métodos 

de trabalho. Belo Horizonte: Fórum, 2012, p. 519. 

116 OSÓRIO, Aline. Direito eleitoral e liberdade de expressão. Belo Horizonte: Fórum, 2017, p. 165.  
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ORDENS DE REMOÇÃO DE CONTEÚDO COMO MECANISMO DE COMBATE À  

DESINFORMAÇÃO: LIMITES DEMOCRÁTICOS E RISCOS SISTÊMICOS 

 

Conforme demonstrado no capítulo anterior, a liberdade de expressão é um direito 

fundamental, que goza de uma posição preferencial no ordenamento jurídico brasileiro e 

internacional. Nesse sentido, qualquer pretensão de restrição deve observar os três limites 

identificados no capítulo anterior: (i) o princípio da reserva legal; (ii) o princípio da 

legitimidade; e (iii) o princípio da proporcionalidade. Considerando que ordens de remoção 

de conteúdo representam uma restrição à liberdade de expressão, o presente capítulo tem 

como objetivo avaliar se esse mecanismo de combate à desinformação atende aos três limites 

identificados.   

 

A. Princípio da reserva legal  

 

O princípio da reserva legal, como mencionado, exige a edição de lei formal, prevendo 

de forma clara e taxativa a restrição à liberdade de expressão. Portanto, é preciso averiguar o 

contexto normativo brasileiro, a fim de avaliar se há previsão legal clara e taxativa para que a 

justiça eleitoral determine a remoção de conteúdo da internet, com fundamento em sua 

falsidade. Para tanto, é preciso discorrer brevemente sobre a disciplina normativa da 

propaganda eleitoral na internet.  

 A propaganda eleitoral na internet foi regulamentada pela Lei nº 12.034/2009, sendo 

permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição e podendo ser mantida até o dia do pleito 

(art. 57-A da Lei 9.504/97). O art. 57-B, IV da Lei das Eleições permite a realização de 

propaganda eleitoral na internet por meio de “blogs, redes sociais, sítios de mensagens 

instantâneas e aplicações de internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado 

por: a) candidatos, partidos ou coligações; ou b) qualquer pessoa natural”. O art. 57-D 

garante a livre manifestação do pensamento e, no parágrafo 3o, estabelece que “sem prejuízo 

das sanções civis e criminais aplicáveis ao responsável, a Justiça Eleitoral poderá 

determinar, por solicitação do ofendido, a retirada de publicações que contenham agressões 

ou ataques a candidatos em sítios da internet, inclusive redes sociais”. Ao comentar este 

artigo, Rodrigo López Zilio ensina que “por publicação que contenha agressão ou ataque se 
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compreende aquela que, de qualquer forma, contenha ofensa à honra objetiva ou subjetiva do 

ofendido”117.  

 A legislação eleitoral também demonstra preocupação com a divulgação de mentiras 

durante as campanhas eleitorais. Em duas ocasiões, portanto, a legislação faz menção ao 

conceito de “fato sabidamente inverídico”: (i) no art. 58 da Lei das Eleições, garante o direito 

de resposta a candidato, partido ou coligação atingidos por conceito, imagem ou afirmação 

sabidamente inverídica, difundidos por qualquer meio de comunicação social; e (ii) no art. 

323 do Código Eleitoral Brasileiro prevê que a divulgação de fatos sabidamente inverídicos 

constitui crime eleitoral, com pena de detenção de dois meses a um ano ou pagamento de 120 

a 150 dias-multa.  

 Percebe-se, contudo, que em nenhum momento a legislação eleitoral prevê a remoção 

de conteúdo devido à divulgação de fato sabidamente inverídico. Com efeito, essa 

possibilidade só foi contemplada na Resolução/TSE nº 23.551/2017, que em seu artigo 22, 

§1o expressamente estabeleceu: “A livre manifestação do pensamento do eleitor identificado 

ou identificável na internet somente é passível de limitação quando ocorrer ofensa à honra de 

terceiros ou divulgação de fatos sabidamente inverídico”.  

 E aqui podemos identificar a primeira possível violação ao princípio da reserva legal. 

Pelas leis formais mencionadas – Lei das Eleições e Código Eleitoral – verifica-se que: (i) a 

divulgação de fato sabidamente inverídico tem apenas duas consequências previstas em lei: 

(a) o exercício do direito de resposta por parte do ofendido; e (b) a condenação criminal do 

responsável; e (ii) a lei só prevê a possibilidade de remoção de conteúdo da internet em casos 

de ofensa à honra objetiva ou subjetiva do candidato, partido ou coligação. Nesse sentido, a 

Resolução do TSE acrescentou uma nova consequência à divulgação de fato sabidamente 

inverídico, que não está prevista em lei de forma clara e taxativa.  

 A Justiça Eleitoral é uma instituição fundamental para o funcionamento da democracia 

brasileira. De forma sintomática, diferentemente dos demais órgãos do Poder Judiciário, ela 

exerce, além da função jurisdicional, atribuições normativas, administrativas e consultivas. A 

sua função administrativa se traduz na organização e administração do processo eleitoral, 

através do cadastro de eleitores, revisão do eleitorado, designação de locais de votação, dentre 

outros118.  A sua função normativa, por sua vez, se revela no poder regulamentador que 

confere ao TSE o poder para “expedir as instruções que julgar convenientes à execução deste 

                                                 

117 ZÍLIO, Rodrigo López. Direito Eleitoral. 5. ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2016, p. 416. 

118 ZÍLIO, Rodrigo López. Direito Eleitoral. 5. ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2016, p. 49.  
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Código” (art. 23, IX do Código Eleitoral) e “todas as instruções necessárias à execução desta 

Lei, ouvidos previamente, em audiência pública, os delegados dos partidos participantes do 

pleito” (art. 105 da Lei das Eleições). E, por fim, a função consultiva tem por objetivo 

responder dúvidas e tornar público o entendimento da Corte sobre a matéria eleitoral119.  

 Nesse cenário, é preciso que a Justiça Eleitoral seja autocontida no exercício de suas 

funções, notadamente no exercício do poder regulamentar. Isto significa, portanto, que o 

Tribunal Superior Eleitoral deve se limitar a editar resoluções destinadas a concretizar ou 

executar disposições previamente contidas no Código Eleitoral ou na Lei das Eleições, sem 

criar normas primárias. Esse ponto está expresso no art. 105, caput, da Lei das Eleições, que 

expressamente dispõe que “até o dia 5 de março do ano da eleição, o Tribunal Superior 

Eleitoral, atendendo ao caráter regulamentar e sem restringir direitos ou estabelecer sanções 

distintas das previstas nesta Lei, poderá expedir todas as instruções necessárias para sua fiel 

execução”.  

 O próprio Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o alcance do poder 

regulamentar exercido pelo Tribunal Superior Eleitoral nas ações direta de 

inconstitucionalidade 3.999 e 4.086, de relatoria do Min. Joaquim Barbosa. Naquela ocasião, 

o Tribunal considerou constitucionais as resoluções editadas pelo TSE que versavam sobre o 

processo de perda de cargo eletivo, bem como de justificação de desfiliação partidária. No 

voto vencedor, o Min. Joaquim Barbosa expressamente afirmou: 

 

“O poder normativo do Tribunal Superior Eleitoral se submete, por óbvio, à 

Constituição. Por seu turno, o texto constitucional comete ao Legislativo o poder-

dever de exercer a representação política que lhe foi outorgada e dispor sobre 

matéria eleitoral, nela consideradas o alcance e o processo que leva à caracterização 

da infidelidade partidária. E, neste ponto, ressalvadas as salvaguardas 

constitucionais, o Legislativo é soberano. A demarcação do âmbito de atividade do 

Legislativo, contudo, deve ser sensível às situações extraordinárias, marcadas pela 

necessidade de proteção de um direito que emana da própria Constituição. A 

atividade normativa do TSE recebe seu amparo da extraordinária circunstância de o 

Supremo Tribunal Federal ter reconhecido a fidelidade partidária como requisito 

para a permanência em cargo eletivo e a ausência expressa de mecanismo destinado 

a assegurá-lo”120. 

Portanto, nesse julgamento, o Supremo Tribunal Federal considerou legítima a 

regulamentação realizada pelo TSE porque a própria Suprema Corte havia reconhecido a 

fidelidade partidária como requisito para a permanência no cargo, mas não havia um 

mecanismo destinado a assegurá-lo, de modo que caberia ao TSE fazê-lo. O mesmo não 

                                                 

119 ZÍLIO, Rodrigo López. Direito Eleitoral. 5. ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2016, p. 49.  

120 STF, DJe 16 abr. 2009, ADI 3.999/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa.  
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ocorre no caso em análise. O TSE não expediu a Resolução para dar efetividade a uma norma 

prevista na Lei das Eleições ou no Código Eleitoral, tampouco o fez para garantir a 

efetividade de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. O TSE atuou, com fundamento 

exclusivo no seu poder regulamentar, para criar uma nova hipótese de restrição às 

propagandas eleitorais. O ponto é especialmente problemático por dois motivos. Em primeiro 

lugar, pelo fato de que a Justiça Eleitoral também detém Poderes de Polícia e de Fiscalização. 

Portanto, se ela extrapola os limites do seu poder regulamentar, em vez de uma aliada, ela 

será uma ameaça à democracia. Em segundo lugar, trata-se de uma restrição à liberdade de 

expressão que, como visto, além de previsão expressa, exige uma lei clara e taxativa, a fim de 

evitar a utilização oportunista da norma para censurar manifestações legítimas.  

 Não se desconhece, contudo, que esse ponto pode ser relativizado a partir de algumas 

considerações. Em primeiro lugar, há um argumento relevante de que os juízes possuem um 

poder cautelar genérico para evitar a violação ou perecimento de um direito121-122. Nesse 

sentido, em determinados casos de zona de certeza positiva, a atuação do juiz eleitoral poderia 

se justificar com fundamento neste poder. Ainda nesse ponto, o fato de a Justiça Eleitoral ter 

poderes de polícia poderia ser interpretado como fundamento suficiente para permitir que ela 

atue no combate às notícias falsas. O ponto é ainda mais relevante quando se observa que se a 

lei eleitoral considera a atividade como um crime, é preciso que ela também garanta à justiça 

eleitoral o poder de fazer cessar a atividade criminosa.  

                                                 

121 “Admitir a existência de casos para os quais não houvesse nenhuma medida cautelar capaz de evitar um dano 

irreparável, ou de difícil reparação, para a efetividade do processo seria admitir a existência de casos para os 

quais não existiria nenhum meio de prestação da tutela jurisdicional adequada, o que contrariaria a garantia 

constitucional (a qual, relembre-se, está posta entre as garantias fundamentais do nosso sistema político e 

jurídico)” (FREITAS CÂMARA, Alexandre. Lições de Direito Processual Civil. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

2008, vol. III, p. 45). No mesmo sentido: “A doutrina atual brasileira é unânime ao admitir a concessão de 

providências cautelares não especificadas, quando se estiver diante de hipótese para a qual não se revele como 

“correta” quaisquer das medidas previstas na legislação processual. Entretanto, tal poder deve ser exercido de 

forma subsidiária, já que, conforme o novo CPC, havendo cautelar típica que se revele adequada ao caso 

concreto, não estará o magistrado autorizado a conceder medida cautelar atípica. É importante destacar que o 

poder geral de cautela é corolário da garantia constitucional da tutela jurisdicional adequada (artigo 5º, XXXV, 

da CF/88)” (MONTEIRO, Elane Botelho. Poder Geral de Cautela do magistrado no novo Código de Processo 

Civil. Disponível em: http://www.ambito-

juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=19288&revista_caderno=21. Acesso em: 2 dez. 

2018. 

122 STJ, DJe 30 mai. 2014, REsp nº 1.255.398/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi: “Ademais, consoante já decidiu o 

STJ, “as medidas cautelares resguardam, sobretudo, o interesse público, sendo necessárias e inerentes à atividade 

jurisdicional” com a ressalva de que o art. 798 do CPC “atribui amplo poder de cautela ao Juiz, constituindo 

verdadeira e salutar cláusula geral, que clama observância do princípio da adequação judicial, propiciando a 

harmonização do procedimento às particularidades da lide, para melhor tutela do direito material lesado ou 

ameaçado de lesão” (REsp 1.241.509/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 01.02.2012)”.  

http://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=19288&revista_caderno=21
http://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=19288&revista_caderno=21
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Contudo, o que se pretende ressaltar aqui, é que, no âmbito de restrições à liberdade de 

expressão, existem riscos sistêmicos causados pela legitimação da utilização de poderes 

genéricos, ainda que o seu uso, em determinados casos concretos, possa ser justificado.  

 Com efeito, em trabalho sobre interpretação e instituições, Sunstein e Vermeule 

ressaltam que “teorias são inevitavelmente usadas por pessoas falíveis e com prováveis 

efeitos dinâmicos que se estendem muito além do caso que se analisa”123. Nesse sentido, a 

tese dos autores é de que uma interpretação adequada estará incompleta se não atentar para 

considerações de administrabilidade, capacidade judicial e efeitos sistêmicos, para além das 

frequentes considerações sobre legitimidade ou autoridade constitucional. Nesse sentido, os 

autores reconhecem que, em determinadas circunstâncias, os juízes podem não dispor dos 

mecanismos necessários para resolver questões de políticas públicas, de modo que deveriam 

adotar considerações formalistas124. Não se trata aqui – e isso também não foi sustentado 

pelos autores – de uma defesa geral do formalismo, mas apenas de uma observação de que, no 

âmbito da liberdade de expressão, por todos os motivos já discutidos, a autorização para que a 

Justiça Eleitoral regule a matéria apresenta riscos sistêmicos que não podem ser ignorados.  

 Em segundo lugar, também não se desconhece que a Lei 12.965/2014, conhecida 

como o Marco Civil da Internet, em seu art. 19, contém uma previsão genérica que autoriza a 

remoção de conteúdo da internet após ordem judicial específica. Apesar de esse artigo poder 

ser interpretado como uma autorização legal para a atuação da Justiça Eleitoral, o próprio 

Marco Civil consagra a liberdade de expressão como um princípio estruturante do uso da 

internet no Brasil e não contém qualquer previsão específica quanto à possibilidade de 

remoção de conteúdo político-eleitoral. Portanto, essa Lei também não pode ser interpretada 

como um instrumento claro e taxativo, autorizador das ordens de remoção de conteúdo para 

combater a desinformação no âmbito eleitoral.  

O ponto aqui é singelo: se o debate político exige uma proteção reforçada dentro do 

âmbito de incidência de um direito fundamental que já aproveita de uma posição preferencial, 

a sua limitação, quando não ocorre de forma expressa e taxativa, através de lei formal, 

representa problemas para o princípio da reserva legal. Apesar de, em determinados casos 

concretos, esse ponto parecer excessivamente duro, não é possível ignorarmos os efeitos 

                                                 

123 Tradução livre. No original: “An extraordinary variety of distinguished people have explored interpretative 

strategies without attending to the fact that strategies will inevitably be used by fallible people and with likely 

dynamic effects extending far beyond the case at hand” (SUNSTEIN, Cass R.; VERMEULE, Adrian. 

Interpretation and Institutions. Michigan Law Review, v. 101, n. 4, 2003). 

124 SUNSTEIN, Cass R.; VERMEULE, Adrian. Interpretation and Institutions. Michigan Law Review, v. 101, n. 

4, 2003 
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sistêmicos representados por um controle subjetivo e genérico da liberdade de expressão 

político-eleitoral. 

 A segunda potencial violação ao princípio da reserva legal decorre do fato de que nem 

sempre é possível identificar o que constitui um fato sabidamente inverídico – o ponto é ainda 

mais relevante no procedimento sumário da Justiça Eleitoral. Na jurisprudência do TSE, o 

fato sabidamente inverídico é compreendido como uma “inverdade flagrante que não 

apresente controvérsias”125. No mesmo sentido, a Corte também já afirmou que “não é 

possível transformar o pedido de resposta em processo investigatório com intuito de 

comprovar a veracidade das versões controversas sustentadas pelas partes”126 e que “o fato 

sabidamente inverídico a que se refere o art. 58 da Lei 9.504/97, para fins de concessão de 

direito de resposta, é aquele que não demanda investigação, ou seja, deve ser perceptível de 

plano”127.  

 Contudo, apesar desses parâmetros estabelecidos pelo Tribunal, a operacionalização 

do conceito pode ser problemática. Alguns casos ilustram o ponto. O primeiro deles é a 

Representação nº 120133/DF, de Relatoria do Ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto. 

Nesse caso, a candidata Marina Silva e sua coligação solicitaram exercício do direito de 

resposta, alegando veiculação de fato sabidamente inverídico na propaganda eleitoral. 

Segundo os representantes, a Coligação Com a Força do Povo teria falseado a proposta de 

Marina Silva de conceder autonomia institucional ao Banco Central, ao divulgar propaganda 

que afirmava que a concessão de autonomia transferiria aos bancos e banqueiros poder de 

decisão sobre a vida e família dos brasileiros. A propaganda tinha o seguinte teor:  

“Cenários em que homens trajados de roupas sociais representam banqueiros em 

uma reunião ao redor de uma mesa. 

Locutor: Marina tem dito, que se eleita, vai fazer a autonomia do Banco Central. 

Parece algo distante da vida da gente, né? Parece, mas não é. 

Neste instante, surge a imagem de uma família tomando uma refeição em volta de 

uma mesa redonda. Ao passo em que a locução desfia as supostas consequências da 

autonomia, a comida que sendo servida na refeição da família vai sumindo de cena. 

Locutor: Isso significa entregar aos banqueiros um grande poder de decisão sobre 

a sua vida e de sua família. Os juros que você paga, seu emprego, preços e até seu 

salário. 

Volta a cena em que os banqueiros em reunião se cumprimentam. 

                                                 

 125 “A mensagem, para ser qualificada como sabidamente inverídica, deve conter inverdade flagrante que não 

apresente controvérsias. Não é possível transformar o pedido de resposta em processo investigatório com o 

intuito de comprovar a veracidade das versões controversas sustentadas pelas partes” (Representação nº 367516 

– Re. Henrique Neves – j. 26.10.2010).  

126 Representação nº 367516 – Re. Henrique Neves – j. 26.10.2010.  

127 Representação nº 139448, Acórdão, Rel. Min. Admar Gonzaga Neto, Data 02.10.2014.  



 44 

Locutor: Ou seja, os bancos assumem um poder g Presidente e do Congresso, 

eleitos pelo povo. 

Ao final da cena, a família está em volta da mesa completamente vazia, todos com 

feições desoladas. 

Locutor: Você quer dar a eles esse poder? Assinatura em lettering 

Locutor: Coligação com a Força do Povo”128. 

 

 Os representantes requereram, portanto, a concessão de um minuto de direito de 

resposta. O Ministro Relator reconheceu que, para constituir fato sabidamente inverídico, é 

preciso que a inverdade seja “manifesta e incontestável, deve saltar aos olhos, ser verificável 

de plano, sem processos investigatórios”. O Relator continuou e afirmou que “a representada 

apenas propõe aos eleitores em geral o cenário econômico, que, sob sua ótica, certa ou 

errada, espetaculosa ou não, resultaria de eventual concessão de autonomia ou 

independência ao Banco Central do Brasil”. Nesse sentido, o Ministro votou pela total 

improcedência dos pedidos.  

A controvérsia, contudo, surgiu no voto do Ministro Gilmar Mendes, que divergiu do 

Relator e votou no sentido de concessão do direito de resposta. Para o Ministro, não haveria 

nenhum lugar no planeta onde a autonomia do Banco Central levaria à situação descrita na 

propaganda eleitoral, de modo que ela seria, sim, um fato sabidamente inverídico. Confira-se 

a argumentação do Ministro: 

 

“Não tenho a menor dúvida de que, no caso, Senhor Presidente, estamos diante de 

uma informação sabidamente inverídica. Não há um modelo, não há um sistema, em 

qualquer lugar do planeta que corresponda àquilo que foi descrito. Volto a dizer: 

cuida-se de uma propaganda que, para nós outros, talvez seja risível, seja ridícula, 

seja caricata; mas mostra o intuito de manipulação. Há pessoas que não têm sequer 

ideia do que se cuida. Eu não tenho a menor dúvida de que, feitas essas 

considerações, há de se entender, nesse contexto, que estamos sim diante de uma 

manifestação sabidamente inverídica. 

Para nos valermos de imagem que usou aqui, se eu não me engano, o advogado, em 

outra sessão, a descrição do que se faz nesta propaganda sobre banco central 

independente corresponderia, para pessoas alfabetizadas, a dizer que o Brasil 

ganhou de 7 a 1 da Alemanha, em Belo Horizonte. 

A distorção é tão flagrante que não encontra base na realidade. Confundem banco 

central independente com outorga de poderes a banqueiros e fazem-no de maneira 

proposital - não se trata de emitir um juízo: "Ah! Nós não vamos ter ingerência, nós 

vamos perder ’boquinhas’, nós não vamos ter como nomear pessoas". Não, não é 

nada disso! Diz-se ali que banco central independente seria entregar poder aos 

banqueiros, quando é o contrário: em toda modelagem institucional que se conhece, 

a instituição fica blindada em relação às vicissitudes do sistema político, 

necessitando de uma harmonização entre quem faz a política monetária (o Banco 

Central) e quem eventualmente tem todos os poderes políticos e conduz, por 

                                                 

128 TSE, Recurso em Rp nº 120133, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, j. 23.09.2014.  
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exemplo, o Ministério das Finanças ou o Ministério da Fazenda - se quisermos ficar 

no exemplo alemão”129.  

 

 Os outros Ministros acompanharam o Relator e o Ministro Gilmar Mendes foi voto 

vencido. Contudo, esse julgamento é ilustrativo dos problemas que podem surgir a partir da 

aplicação do conceito de fato sabidamente inverídico para filtrar propagandas eleitorais. 

Tratava-se, naquela ocasião, de uma opinião, um juízo de valor, uma previsão sobre as 

consequências de uma decisão política. E, mesmo assim, na mais alta corte eleitoral do país, 

defendeu-se a tese de que aquela opinião seria um fato sabidamente inverídico.  

 De forma surpreendente, em um outro caso que demonstra os riscos mencionados, foi 

o próprio Ministro Gilmar Mendes que suspendeu uma decisão unânime do TSE, que havia 

concluído pela falsidade de notícia publica na Revista Veja e, com base nisso, determinado a 

concessão do direito de resposta ao Partido dos Trabalhadores. De forma específica, a notícia 

tinha o título “O PT sob chantagem” e afirmava que o Partido teria comprado o silêncio de 

criminosos. O voto do Min. Relator Admar Gonzaga afirmou que “a Representada [Revista 

Veja] não trouxe elementos consolidadores das informações e da ilustração exibidas nas 

páginas 64 e 65, circunstância que transforma o seu conteúdo em ofensa infundada” e, por 

unanimidade, concedeu o direito de resposta ao Partido. A Revista apresentou reclamação ao 

Supremo Tribunal Federal e o Min. Gilmar Mendes, em sede de medida cautelar, deferiu o 

pedido para suspender o ato reclamado. O Ministro registrou que: 

 

“Dessa forma, o acórdão eleitoral incorreu, no mínimo, em excesso ao afirmar que 

os fatos narrados divulgam informação inverídica, uma vez que, estando os fatos sob 

investigação, não é possível concluir sobre sua incorreção ou inveracidade.  

Se é assim, ou seja, se não se revela possível comprovar a inverdade dos fatos 

descritos pela reportagem, antes o contrário, uma vez que a revista revela todas as 

fontes nas quais se baseou a matéria, então afigura-se bastante provável que o ato 

reclamado tenha, ao emprestar interpretação excessivamente limitadora da liberdade 

de imprensa, destoado das decisões proferidas por esta Corte na ADPF 130 e na 

ADI-MC-Ref 4.451, ambas de relatoria do Min. Ayres Britto130. 

 

O Ministro atentou para o risco de que “a Corte Superior Eleitoral transforme-se em 

corresponsável pela edição da revista em comento, em virtude da jurisprudência que está a 

construir em homenagem ao direito de resposta e em desprestígio da liberdade de imprensa e 

de informação” e ressaltou, ainda, “a subjetividade inerente às questões políticas veiculadas 

pela imprensa, o que corrobora a importância do direito de liberdade editorial como 

                                                 

129 TSE, Recurso em Rp nº 120133, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, j. 23.09.2014. 

130 STF, Decisão Monocrática, j. 2 out. 2014, MC na Recl. 18.735/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes.  
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corolário da liberdade de imprensa”131.  Veja-se que a decisão do TSE havia sido unânime o 

que o Ministro Gilmar Mendes adotou posturas bem distintas nos dois julgamentos citados, o 

que apenas comprova os riscos mencionados.  

E o problema não é exclusivo do TSE. Em recente decisão proferida pelo Tribunal 

Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, a dificuldade de operacionalização do conceito também 

ficou evidente. Tratava-se de uma propaganda eleitoral do candidato à prefeitura do Rio de 

Janeiro, Marcelo Freixo, com o seguinte teor: 

“Interlocutor: Carminha Jerominho é filha de Jerominho, e sobrinha de Natalino, os 

dois líderes da milícia mais violenta do Rio. Presos e condenados. Nessas eleições, 

Carminha Jerominho já sabe em quem vai votar. 

Carminha Jerominho: Nessas eleições eu apoio Marcelo Crivella, é um apoio 

voluntário. Nem o Senador, futuro prefeito da nossa cidade, sabe disso. Mas o meu 

candidato, o candidato do Jerominho e do Natalino, da Carminha Jerominho é 

Crivella.  

Interlocutor: Por que será que o crime organizado quer tanto ver Crivella Prefeito do 

Rio?” 

 O TRE-RJ entendeu que haveria, na propaganda eleitoral veiculada, “um claro 

propósito de associar a imagem do candidato Marcelo Crivella ao crime organizado do Rio 

de Janeiro”. Por isso, o Tribunal consignou que a propaganda eleitoral “não pode servir como 

palco de imputações criminosas ou inverídicas, em um verdadeiro vale-tudo eleitoreiro, 

desvirtuando-se a finalidade daquele espaço concedido ao público, em especial aos votantes, 

de conhecimento de propostas e programas”. Nesse sentido, concluiu pela concessão do 

direito de resposta, pois a imagem do candidato Marcelo Crivella teria sido 

“degradada/ridicularizada frente ao eleitorado”132.  

 Essa decisão é problemática porque não houve imputação de qualquer fato 

sabidamente inverídico ao candidato Marcelo Crivella. A propaganda apenas registrou um 

fato verídico e de notório interesse público. É direito do eleitorado saber que um candidato é 

apoiado pela milícia do Estado. Naquela ocasião, o pedido era para concessão de direito de 

resposta, o que é menos problemático à luz da liberdade de expressão. Contudo, essa decisão 

reforça o ponto de que existem riscos relevantes na aplicação do conceito. 

 O ponto revela-se ainda mais preocupante quando se observa o tamanho do país e a 

existência de múltiplas realidades regionais. Nesse sentido, Aline Osório alerta para o fato de 

que legisladores, juízes e a sociedade em geral no Brasil estão inseridos numa cultura 

censória, onde a liberdade de expressão frequentemente cede em face de outros interesses 

                                                 

131 STF, decisão monocrática, j. 2 out. 2014, MC na Recl. 18.735/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes. 

132 Tribunal Regional Eleitoral – Rio de Janeiro, Recurso Eleitoral nº 50-29.2016.6.19.0163, Rel. Des. Jacqueline 

Montenegro, j. 27 out. 2016.  
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durante o período eleitoral133. Portanto, tendo-se em conta que as normas eleitorais serão 

aplicadas em regiões diversas e no meio de uma cultura que desvaloriza a liberdade de 

expressão, a utilização de um conceito aberto para filtrar as propagandas eleitorais na internet 

ganha contornos ainda mais preocupantes. E aqui é importante relembrar o ponto de Sunstein 

e Vermeule, de que as teorias não serão aplicadas por pessoas perfeitas, mas por pessoas 

falíveis, com seus próprias convicções e visões de mundo. Nesse contexto, a utilização de um 

conceito como “fato sabidamente inverídico” para remoção de propagandas eleitorais 

significa conferir à Justiça Eleitoral o poder de filtrar o debate, correndo-se o risco de 

utilização oportunista.  

 Passa-se agora a outro caso que ilustra a dificuldade de operacionalização do conceito. 

Trata-se da Representação 060054670, de Relatoria do Ministro Sérgio Banhos, que 

impugnava a divulgação de notícias falsas por meio de perfil anônimo no facebook. Esse caso 

é especialmente relevante, pois foi a primeira vez em que o TSE atuou com o objetivo 

expresso de combater as fake news – termo adotado pelo Ministro Relator Sérgio Banhos em 

sua decisão monocrática. Segundo a representante, Marina Silva, o Perfil Anti-PT estaria 

publicando, reiteradamente, informações inverídicas sobre ela. Assim, requereu a remoção de 

cinco postagens, com o seguinte conteúdo:  

 

“a) 1ª postagem (publicada em 20.12.2017): “Marina Silva, Lula e Dias Tofoli 

foram delatados por Léo Pinheiro. Executivo da OAS tem muito o que contar 

ainda”;  

b) 2ª postagem (publicada em 31.10.2017): “Marina se financia com caixa 2 – 

Marina não serve. O Brasil não precisa de alguém que se omite em questões 

importantes e se financia com caixa 2”;  

c) 3ª postagem (publicada em 16.04.2017): “Marina Silva recebeu propina de R$ 

1,25 milhões da Odebrecht, confirma executivo do grupo”.  

d) 4ª postagem (publicada em 17.04.2017): “Caetano Veloso chamou Lula de 

analfabeto. O que vai dizer agora sobre Marina Silva recebedora de propina”;  

e) 5ª postagem (publicada em 29.03.2017): ‘Marina Silva também se beneficiou das 

propinas da Odebrecht e ainda fica aborrecida quando a chamam de ex-

petista’”134. 

 

Para a representante, não existiriam provas de que Marina Silva estaria associada a 

qualquer ato de corrupção e, além disso, não figuraria como ré em nenhum processo da 

Operação Lava-Jato. Em decisão liminar, o Min. Sérgio Banhos determinou a remoção das 

                                                 

133 OSÓRIO, Aline. Direito eleitoral e liberdade de expressão. Belo Horizonte: Fórum, 2017, p. 180.  

134 Rp. 0600545-70, Rel. Min. Sergio Banhos, decisão de 07 jun. 2018.  
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URLs no prazo de 48h. Como esta foi a primeira decisão do TSE sobre o tema, é importante 

transcrever os trechos mais relevantes da decisão do Ministro: 

“Na pauta do mundo contemporâneo, há um compromisso inescapável: garantir 

que o processo eleitoral transcorra de modo regular, observadas as balizas 

constitucionais, para que as candidaturas efetivamente legítimas sejam as 

escolhidas nas eleições de 2018.  

Tal desiderato é ainda mais importante nos tempos de hoje, em que as mídias 

sociais multiplicaram a velocidade da comunicação. Qualquer informação sem 

fundamento pode ser desastrosa. O uso da Internet como arma de manipulação do 

processo eleitoral dá vez à utilização sem limites das chamadas fake news.  

A prática das fake news não é recente. É estratégia eleitoral antiga daqueles que 

fazem política. Como a recepção de conteúdos pelos seres humanos é seletiva e a 

desinformação reverbera mais que a verdade, o uso de fake news é antigo e eficaz 

mecanismo para elevar o alcance da informação e, como consequência, 

enfraquecer candidaturas.  

A significativa diferença no mundo contemporâneo é que, com as redes sociais, a 

disseminação dessa informação maliciosa passou a ser mais rápida, mais fácil, 

mais barata e em escala exponencial.  

(...) 

O preço alto das campanhas nas ruas, em uma eleição que será marcada pela 

limitação de recursos financeiros decorrente da proibição de doação por parte de 

pessoas jurídicas, trará situação nunca antes enfrentada. São tempos de transição, 

que nos impõem cautela redobrada. Nessa nova trajetória, devemos ter como 

aliadas antigas armas da humanidade: o bom-senso, a noção de ética, de respeito 

ao próximo, de fraternidade e de prestígio às regras do jogo.  

As eleições de 2018 têm o condão de representar uma virada em nossa democracia. 

Daí porque deve ser compromisso de todos os atores envolvidos promover o regular 

transcurso do processo eleitoral, condição necessária e indispensável para a 

legitimação dos eleitos. Devemos estar dispostos e engajados em fazer destas 

eleições uma disputa leal, com incondicional respeito às regras do certame 

eleitoral, demonstrando fidelidade às instituições e ao regime democrático.  

Nessa quadra, a intervenção da Justiça Eleitoral, até pela importância das mídias 

sociais nestas eleições de 2018, deve ser firme, mas cirúrgica. É saber estabelecer o 

contraponto entre o direito à liberdade de expressão, consagrado na Constituição 

Federal de 1988, e o direito também constitucional e sagrado de bem exercer a 

cidadania ativa, no sentido de garantir-se a todos o direito de votar de forma 

consciente, a partir de concepções fundadas na verdade dos fatos, buscando a 

aderência do resultado eleitoral a real vontade dos eleitores. É de cidadania e 

legitimidade que isso se trata. 

O perfil “Partido Anti-PT” publica frequentemente em sua página notícias 

inflamatórias e sensacionalistas, de teor político, muitas vezes contendo dados de 

veracidade questionável ou informações não verificadas. 

No caso dos autos, os representantes denunciam a existência de diversas 

publicações contendo informações inverídicas sobre a pré-candidata Marina Silva. 

As manchetes, redigidas de forma exagerada e efusiva, afirmam que a representante 

é “omissa e oportunista, negligente e conivente” com a corrupção e a associam à 

Operação Lava jato e ao recebimento de propina.  

(…) 

Ainda que assim não fosse, observo que as informações não têm comprovação e se 

limitam a afirmar fatos desprovidos de fonte ou referência, com o único objetivo de 

criar comoção a respeito da pessoa da pré-candidata. 
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Aliás, a conformação estilística das postagens também pode apontar, 

indiciariamente, a existência de conteúdo falso”135. 

 

Verifica-se, portanto, que na primeira decisão liminar do TSE sobre o tema das fake 

news, sequer houve definição do termo, a fim de elucidar o que seria considerado uma notícia 

falsa e quais seriam os parâmetros de controle objetivo. Aliás, o Ministro Relator Sérgio 

Banhos inclusive fez uma afirmação muito problemática, sugerindo que as “as manchetes, 

redigidas de forma exagerada e efusiva” seriam um fator relevante para a decisão sobre a 

remoção ou manutenção da notícia. Matérias com manchetes exageradas, destinadas a atrair 

os leitores, mas que veiculem informações verídicas, não podem ser consideradas uma tática 

de desinformação, sob pena de censurar-se inclusive matérias de jornais reconhecidos. Como 

visto, para que uma postagem seja caracterizada como desinformação, é preciso que a 

informação em si seja falsa, imprecisa ou enganosa, além de intencionalmente criada.  

Ademais, não houve qualquer esforço para excluir do âmbito de incidência das fake 

news conteúdo como sátiras e paródias –que são falsos ou exagerados, porém sem a intenção 

de dissimular os eleitores. Tampouco houve qualquer consideração sobre o fato de que 

notícias falsas decorrentes de equívocos honestos também não poderiam ser consideradas fake 

news.  

Ainda nesse ponto, em nenhum momento o Ministro fundamentou a ordem de 

remoção do conteúdo em qualquer elemento normativo – ele sequer mencionou o art. 22, §1o 

da Resolução/TSE nº 23.551/2017. De forma sintomática, ele também não dedicou nenhum 

trecho relevante à demonstração da existência de prova robusta de que se tratariam de 

publicações de fatos sabidamente inverídicos, limitando-se a discorrer genericamente sobre 

pós-verdade e o fenômeno das fake news. Essa observação ganha contornos ainda mais 

relevantes quando se constata que as publicações impugnadas se basearam em notícias 

verdadeiras. Apesar de os títulos das publicações poderem ser considerados exagerados ou 

sensacionalistas, o conteúdo divulgado nas publicações pouco divergia do que havia sido 

publicado em jornais como O Globo e a Folha136.  

Com efeito, em junho de 2016, o empreiteiro Leo Pinheiro afirmou que a OAS 

utilizou dinheiro de Caixa 2 para fazer doações ilegais para a campanha presidencial de 

                                                 

135 Rp. 0600545-70, Rel. Min. Sergio Banhos, decisão de 07 jun. 2018. 

136 BALTHAZAR, Ricardo. TSE falha ao tentar separar verdade e mentira. 2018. Disponível em:  

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/06/tse-falha-ao-tentar-separar-verdade-e-mentira.shtml. Acesso em: 

25 nov. 2018.  

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/06/tse-falha-ao-tentar-separar-verdade-e-mentira.shtml
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Marina Silva em 2010. Essa informação foi publicada nos jornais O Globo e Folha, 

confirmando-se que a empreiteira de fato fez uma doação no valor de R$ 400 mil para o 

diretório do partido no Rio de Janeiro. Na época, Marina e o partido se defenderam, dizendo 

que a doação teria ocorrido de forma legal. Como a delação de Leo Pinheiro ainda não foi 

homologada pela justiça, não é possível saber se a defesa se sustenta137. Na ausência de uma 

definição, a balança deve pender sempre a favor da liberdade de expressão. E o que é ainda 

mais problemático é o fato de que a decisão liminar do Relator sequer abordou esse ponto.  

Ressalte-se que o critério para identificar o que é desinformação e o que é reportagem 

legítima jamais poderia ser o de “manchetes redigidas de forma exagerada e efusiva” ou 

“informações [que] não têm comprovação e se limitam a afirmar fatos desprovidos de fonte 

ou referência, com o único objetivo de criar comoção a respeito da pessoa da pré-

candidata”. A primeira métrica é perigosa porque, como visto, poderia ensejar o controle de 

matérias que veiculem conteúdo verdadeiro e legítimo, pelo simples fato de terem manchetes 

atraentes. A segunda métrica, por sua vez, permitiria a censura quase absoluta de matérias 

sobre os candidatos. Com efeito, o Ministro considerou que informações sobre acusações de 

corrupção, quando divulgadas sem comprovação, teriam “como único objetivo criar comoção 

a respeito da pessoa da pré-candidata”. Ocorre que, muitas vezes, políticos são alvo de 

investigações em curso ou são citados em delações premiadas – hipóteses em que ainda não 

há confirmação sobre a acusação. Essa informação, contudo, é de manifesto interesse público. 

Ademais, a Constituição garante o sigilo da fonte quando necessário ao exercício 

profissional, de modo que o fato de a fonte ou a referência da notícia não estar identificada 

não pode ser utilizado como um elemento justificativo para a censura. O que a Constituição 

veda é o anonimato, não o sigilo da fonte.  E, nos termos do art. 33, §2o da Resolução/TSE nº 

23.551/2017, “a ausência de identificação imediata do usuário responsável pela divulgação 

do conteúdo não constitui circunstância suficiente para o deferimento do pedido de remoção 

de conteúdo da internet e somente será considerada anônima caso não seja possível a 

identificação dos usuários após a adoção das providências previstas nos arts. 10 e 22 da Lei 

12.965/2014”. Tal procedimento não foi realizado no processo em questão, de modo que o 

ministro não poderia ter afirmado que a matéria seria anônima.  

 Por todo o exposto, conclui-se que o combate à desinformação através de ordens de 

remoção de conteúdo, da forma como realizada pelo TSE, apresenta alguns problemas 

                                                 

137 BALTHAZAR, Ricardo. TSE falha ao tentar separar verdade e mentira. 2018. Disponível em:  
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relevantes para o princípio da reserva legal. Em primeiro lugar, a autorização normativa para 

esta atuação decorreu de resolução editada pelo próprio TSE, com fundamento em seu poder 

regulamentar. Em segundo lugar, demonstrou-se que a operacionalização dos conceitos de 

fato sabidamente inverídico e fake news encontra dificuldades relevantes, apresentando riscos 

sistêmicos consideráveis, principalmente num país de dimensões continentais como o Brasil. 

Conforme reconhecido em declaração conjunta emitida pelos Relatores Especiais para a 

liberdade de expressão, “proibições genéricas de disseminação de informação baseadas em 

conceitos vagos e ambíguos como “notícias falsas” ou “informação não-objetiva” são 

incompatíveis com os parâmetros internacionais para restrições à liberdade de expressão, 

conforme disposto no parágrafo 1(a), e devem ser abolidos”138.  

  

B. Princípio da legitimidade 

 

Como visto, a observância ao princípio da legitimidade exige que a restrição à 

liberdade de expressão tenha como objetivo tutelar algum valor constitucionalmente 

protegido. Portanto, é preciso avaliar o que se busca tutelar através do combate à 

desinformação, levando-se em conta que a liberdade de expressão deve ter a sua “mais plena 

e urgente aplicação nas campanhas para cargos políticos”139. Esse ponto foi reconhecido, 

inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal, que assim afirmou: “é precisamente em período 

eleitoral que a sociedade civil em geral e os eleitores em particular necessitam da liberdade 

de imprensa”140. Nesse sentido, quais seriam os valores ameaçados pela desinformação e será 

que eles seriam aptos a justificar uma restrição a esse direito fundamental? 

Todas as intervenções da Justiça Eleitoral podem, em última análise, ter como 

fundamento a democracia141. E não há dúvidas de que a Constituição conferiu a devida 

importância a esse princípio axiológico. No art. 1o, parágrafo único, a nossa Carta de 1988 

expressamente estabelece que “todo poder emana do povo, que o exerce por meio de 

representantes eleitos ou diretamente”. No art. 14, estabelece que “a soberania popular será 

                                                 

138 Tradução livre. No original: “General prohibitions on the dissemination of information based on vague and 

ambiguous ideas, including “false news” or “non-objective information”, are incompatible with international 

standards for restrictions on freedom of expression, as set out in paragraph 1(a), and should be abolished” (Joint 

Declaration on Freedom of Expression and “Fake News”, Disinformation and Propaganda).  

139 Suprema Corte dos EUA. Caso EUA v. San Francisco Democratic Comm., 489 US 214, 223 (1989).  

140 STF, ADI nº 4.451-MC-Ref, Rel. Min. Ayres Britto, j. 02.09.2010.  

141 NEISSER, Fernando Gaspar. Crimes eleitorais e controle material da propaganda eleitoral: necessidade e 

utilidade da criminalização da mentira na política. Dissertação (Mestrado) – São Paulo: Universidade de São 

Paulo, 2014, p. 125.  
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exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos”. 

Ademais, a Constituição confere a todos os entes da Federação a tarefa de “zelar pela guarda 

da Constituição, das leis e das instituições democráticas”. Com efeito, a mera ameaça ao 

princípio democrático autoriza a intervenção da União nos Estados, nos termos do art. 34, 

VII, a. Não há dúvidas, portanto, de que esse princípio tem ampla proteção conferida pela 

Constituição. 

Contudo, tal princípio, pela multiplicidade de lesões que poderia abarcar, não serve 

como fundamento exclusivo para a restrição de determinada conduta, principalmente quando 

relativa à liberdade de expressão. Com efeito, conforme explica Fernando Neisser, “uma 

tentativa de golpe de Estado, com a derrubada do governo democraticamente eleito, 

representa ameaça a este princípio; tal qual, em outra escala, representa o mesário que se 

recusa a cumprir o serviço eleitoral para o qual foi convocado, reduzindo a eficiência da 

votação em sua seção eleitoral”. Contudo, elas “são condutas que afetam, em graus e por 

vieses distintos, o princípio democrático”142, de modo que ninguém ousaria dizer que ambas, 

porque violam o princípio democrático garantido na Constituição, ensejam a mesma resposta 

estatal. Portanto, apesar de o princípio democrático exercer influência relevante sobre a 

atuação da Justiça Eleitoral, é preciso averiguar se haveria algum subprincípio ou algum 

princípio eleitoral que justificasse especificamente o controle de matérias que veiculem 

notícias falsas143.  

Conforme ensina Aline Osório, é possível extrair da Constituição Federal de 1988 

quatro diretrizes constitucionais básicas para a regulação do processo político eleitoral: (i) a 

igualdade política entre os cidadãos, conferindo a todos igual valor do voto e igual 

possibilidade de influenciar o resultado eleitoral; (ii) a igualdade de oportunidades aos 

candidatos e partidos, de modo a evitar que alguns candidatos possam extrair vantagens 

ilegítimas decorrentes de poder econômico, midiático ou político; (iii) a legitimidade do 

processo eleitoral, a fim de resguardar a autonomia da vontade do eleitor e a máxima 

autenticidade da manifestação da vontade popular; e, por fim, (iv) a liberdade político-

                                                 

142 NEISSER, Fernando Gaspar. Crimes eleitorais e controle material da propaganda eleitoral: necessidade e 

utilidade da criminalização da mentira na política. Dissertação (Mestrado) – São Paulo: Universidade de São 

Paulo, 2014.  

143 NEISSER, Fernando Gaspar. Crimes eleitorais e controle material da propaganda eleitoral: necessidade e 

utilidade da criminalização da mentira na política. Dissertação (Mestrado) – São Paulo: Universidade de São 

Paulo, 2014,p. 127.  
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eleitoral, de forma a permitir que todos os atores do processo eleitoral possam participar do 

debate público144.  

Nesse cenário, o problema da desinformação parece representar especial ameaça à 

terceira diretriz mencionada, qual seja, a legitimidade do processo eleitoral, que decorre do 

princípio democrático, além dos princípios representativo, republicano e da soberania 

popular. Com efeito, tal diretriz exige que os eleitores sejam livres para formar as suas 

próprias conclusões e convicções, sem interferências externas indevidas, garantindo-se, assim, 

a autenticidade do voto145 e a concretização da democracia, através do autogoverno. Nessa 

toada, informações falsas afetariam a capacidade do eleitor de decidir livremente o seu voto, 

podendo fazer com que ele escolhesse algo diverso do que escolheria se tivesse recebido a 

informação verdadeira. Assim, elas representam um vício na formação de vontade do eleitor.  

Os riscos identificados acima são potencializados pelo fato de que as bolhas criadas 

pelas redes sociais, também conhecidas como echo chambers, permitem que o conteúdo seja 

direcionado a usuários específicos. Assim, as campanhas de desinformação em massa 

direcionam o conteúdo fabricado para eleitores com baixos níveis de educação e de acesso à 

informação. Naturalmente, é sobre essa parcela da população que as notícias falsas podem ter 

maior impacto, de modo que a ameaça à autenticidade do voto se revela mais concreta e real.  

Não obstante, reconhecer que há um valor constitucional a ser tutelado não significa, 

necessariamente, reconhecer que a desinformação tenha a capacidade de lhe causar uma lesão 

significativa, a ponto de merecer ser enfrentada pela Justiça Eleitoral ou mesmo pelo direito. 

Com efeito, há sérias dúvidas acerca do impacto que notícias falsas têm ou poderiam ter sobre 

os votos dos eleitores. Isso decorre de alguns motivos principais.  

Em primeiro lugar, não é possível defender que os indivíduos devem decidir os seus 

votos de forma absolutamente racional e independente. Tal pretensão, além de irreal, serviria 

como fundamento para a proibição de qualquer propaganda eleitoral, tendo em vista que 

todas, naturalmente, têm como objetivo influenciar a escolha do eleitor146. Além disso, seria 

preciso exigir que os indivíduos vivessem num mundo isolado, sem acesso a opiniões e 

debates.  

                                                 

144 OSÓRIO, Aline. Direito eleitoral e liberdade de expressão. Belo Horizonte: Fórum, 2017.  

145 OSÓRIO, Aline. Direito eleitoral e liberdade de expressão. Belo Horizonte: Fórum, 2017, p. 156.  

146 NEISSER, Fernando Gaspar. Crimes eleitorais e controle material da propaganda eleitoral: necessidade e 

utilidade da criminalização da mentira na política. Dissertação (Mestrado) – São Paulo: Universidade de São 

Paulo, 2014. 
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Em segundo lugar, diversas pesquisas têm demonstrado que a influência 

tradicionalmente atribuída às propagandas tem sido superavaliada, concluindo que o seu 

efeito mais relevante é o de reforçar as predisposições políticas do eleitorado, sendo que o 

número de eleitores convertidos pelas propagandas é muito pouco significativo147. Em 

trabalho apresentado no ano de 2007, Richard Lau, Lee Sigelman e Ivy Brown Rovner 

concluíram que “não há evidência consistente na literatura científica que suporte a tese de 

que a propaganda eleitoral negativa atinge os resultados eleitorais pretendidos por quem a 

usa”148.   

Ademais, os efeitos conhecidos como underdog e bandwagon podem fazer com que a 

propaganda falsa se volte contra a própria pessoa que ela queria beneficiar. Esses efeitos 

ocorrem quando algumas pessoas que assistem à propaganda falsa ou negativa se simpatizam 

com o lado ofendido. Dessa forma, podem existir situações onde o saldo entre quem simpatiza 

com o ofendido é ainda mais alto do que o saldo de quem simpatiza com o ofensor149. Esse 

risco é ainda maior no caso de notícias falsas, quando a mentira é identificada e rebatida pelo 

ofendido. Em pesquisa realizada por Gina Garramone, a pesquisadora concluiu que a maior 

parte dos eleitores consegue identificar a mentira na propaganda e, quando isto ocorre, 40% 

deles passam a ter uma visão mais negativa de quem a criou150.  

Especificamente no âmbito das fake news, dois estudos recentes questionam os seus 

efeitos no processo eleitoral. O primeiro deles, conduzido por Hunt Allcott e Matthew 

Gentzkow, tinha como objetivo avaliar se as fake news teriam sido determinantes para a 

vitória do Presidente Trump nos Estados Unidos. Na conclusão, o estudo indica que se uma 

notícia falsa tiver sido tão convincente quanto uma propaganda na televisão, as notícias falsas 

                                                 

147 LAZARSFELD, Paul Felix; BERELSON, Bernard; GAUDET; Hazel. The People’s Choice: how the Voter 

Makes up his Mind in a Presidential Campaign. New York: Columbia University Press, 1948.  

148 LAU, Richard; SIGELMAN, Lee; ROVNER, Ivy Brown. The effects of negative political campaigns: a meta-

analytical reassessment. The Journal of Politics, vol. 69, no 4, nov. 2007, pp. 1176-1209. NEISSER, Fernando 

Gaspar. Crimes eleitorais e controle material da propaganda eleitoral: necessidade e utilidade da criminalização 

da mentira na política. Dissertação (Mestrado) – São Paulo: Universidade de São Paulo, 2014. 

149 NEISSER, Fernando Gaspar. Crimes eleitorais e controle material da propaganda eleitoral: necessidade e 

utilidade da criminalização da mentira na política. Dissertação (Mestrado) – São Paulo: Universidade de São 

Paulo, 2014. 

150 “The negative political commercials recalled by the respondents were perceived as lacking complete 

truthfulness. Only 10% evaluated the commercials as ''very" truthful, 54% as "somewhat" truthful, and 36% as 

"not at all" truthful. The impact of the commercials on attitude toward the sponsoring candidate was distinctly 

negative. Only 4% of the respondents reported becoming more positive, while a full 40% became more negative. 

The negative impact on feelings toward the sponsor was not compensated for by increased negative feelings 

toward the target. Respondents were similarly likely to become more positive (10%) as more negative (15%) 

toward the target; 75% of the respondents reported no change” (GARRAMONE, Gina M. Votes Responses to 

Negative Political Ads. Journalism Quarterly, vol. 61, issue 2, verão 1984, p. 251 (250-259).  
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teriam alterado o resultado num valor aproximado de um centésimo de um ponto percentual – 

uma margem muito menor do que a margem de vitória do Trump em estados considerados 

cruciais151. Noutras palavras, para que as notícias falsas tivessem alterado os resultados das 

eleições, cada notícia falsa teria que ter tido o impacto persuasivo de 36 campanhas na 

televisão152. É certo que uma notícia falsa poderia ser mais convincente do que uma 

propaganda na televisão. Todavia, os autores explicam que há mais motivos para acreditar 

que o valor de impacto das fake news está superestimado em seu estudo, tendo em vista que 

não levarem em consideração que alguns cidadãos podem ter assistido às fake news mas não 

ter acreditado nelas, nem o fato de que as fake news tendem a chegar a quem já estava 

predisposto a votar daquela forma.  

O segundo estudo foi realizado por pesquisadores de Princeton, Dartmouth e Exeter e 

concluiu que aproximadamente um em cada quatro americanos visitou um site de fake news 

durante as eleições presidenciais americanas de 2016, mas que esse consumo foi 

desproporcionalmente observado entre apoiadores de Donald Trump, para quem o conteúdo 

das fake news apenas reforçava uma convicção prévia. Segundo os pesquisadores, quase 6 de 

10 visitas realizadas aos sites de fake news vinham dos 10% mais conservadores. O estudo 

concluiu que “no geral, o consumo de fake news parece ser um complemento, não um 

substituto, às notícias confiáveis – visitas aos sites de fake news são mais frequentes entre as 

pessoas que mais consomem notícias confiáveis”153. Portanto, conforme reconheceu um dos 

pesquisadores, “por toda a atenção dada às fake news, é importante reconhecer que elas só 

atingiram um determinado grupo de americanos, e a maior parte dos que atingiu já eram 

partidários intensos”154. 

Esses dois estudos, apesar de não apresentarem nenhum resultado conclusivo, 

questionam o impacto da desinformação na formação de vontade do eleitor. Nesse contexto, é 

preciso enfatizar que afirmar que a desinformação representa um risco à legitimidade do 

                                                 

151 ALLCOTT, Hunt; GENTZKOW, Matthew. Social media and Fake news in the 2016 election. The Journal of 

Economic Perspectives, Vol. 31, No. 2 (Spring 2017), pp. 211-235. P. 232.  

152 MOORE, Martin. Inquiry into fake news: Culture, Media and Sport Select Committee. Center for the Study of 

Media, Communication and Power, King’s College London.  

153 GUESS, Andrew; NYHAN, Brendan; REIFLER, Jason. Selective Exposure to Misinformation: Evidence 

from the consumption of fake news during the 2016 U.S. presidential campaign. Disponível em: 

https://www.dartmouth.edu/~nyhan/fake-news-2016.pdf. Acesso em: 15 nov. 2018.  

154 Tradução livre. No original: “For all the hype about fake news, it’s important to recognize that it reached only 

a subset of Americans, and most of the ones it was reaching were already intense partisans” (CAREY, Benedict. 

‘Fake News’: Wide reach but little impact, study suggests. 2 jan. 2018. Disponível em: 

https://www.nytimes.com/2018/01/02/health/fake-news-conservative-liberal.html. Acesso em: 2 dez. 2018.  
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processo eleitoral pressupõe um conhecimento científico acerca do seu impacto efetivo. Não 

parece razoável partir para regulações restritivas da liberdade de expressão com fundamento 

em especulação e hipóteses não comprovadas. Num cenário de incerteza sobre os verdadeiros 

efeitos desse fenômeno, faz mais sentido que o judiciário proceda com cautela, preferindo 

sempre soluções alternativas, que não envolvam limitar o debate político.  

Em terceiro lugar, a ideia de que os eleitores seriam manipulados pelas propagandas 

eleitorais pressupõe que seriam incapazes de ouvir as diversas posições existentes e, a partir 

daí, pesquisar e formar a sua própria convicção sobre a matéria, sem serem ludibriados pelas 

campanhas. Essa é uma visão que infantiliza o indivíduo e concede ao Estado o dever 

paternalista de protegê-lo. Todavia, o paternalismo estatal representa sérios problemas para a 

democracia e para o princípio da dignidade humana. Nas palavras de Gustavo Binenbojm, “se 

não acreditamos que o cidadão tem capacidade de fazer seu próprio julgamento, estamos 

caminhando para um regime fascista”155.  

Conforme ensina Daniel Sarmento, um dos elementos constitutivos do princípio da 

dignidade da pessoa humana é a compreensão dos indivíduos como seres autônomos, capazes 

de autodeterminação156. O paternalismo, nesse sentido, envolve uma limitação à autonomia do 

indivíduo, partindo do pressuposto de que o Estado sabe melhor o que é bom para ele do que 

ele próprio. Portanto, “ao lidar com atos autorreferentes, o Poder Público não deve se valer 

de proibições e de sanções, a não ser em hipóteses absolutamente excepcionais, mas sim de 

medidas de outra natureza – campanhas educacionais, fomento, tributação com finalidades 

extrafiscais, etc”157. Noutras palavras, é problemático que o Estado, a pretexto de proteger o 

indivíduo contra a sua própria “ignorância”, filtre o debate eleitoral e decida quais 

propagandas podem ser veiculadas e quais não. Não se ignora que o voto não é um ato 

exclusivamente autorreferente, pois através dele os indivíduos determinam a vida dos outros. 

Isso não significa, contudo, que os eleitores não devam ter garantida a sua liberdade de 

escolha para votar em quem entenderem. E essa liberdade de escolha exige, necessariamente, 

o livre debate de ideias para a formação de vontade.  

                                                 

155 BRISOLLA, Fábio. De acordo com especialista, humor na política deve ser preservado. Disponível em: 

https://oglobo.globo.com/brasil/eleicoes-2010/de-acordo-com-especialista-humor-na-politica-deve-ser-

preservado-5000724. Acesso em: 20 nov. 2018.  

156 SARMENTO, Daniel. Dignidade da pessoa humana: conteúdo, trajetórias e metodologia. 2a edição. Belo 

Horizonte: Fórum, 2016.  

157 SARMENTO, Daniel. Dignidade da pessoa humana: conteúdo, trajetórias e metodologia. 2a edição. Belo 

Horizonte: Fórum, 2016, p. 174.  
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Em suma, acredita-se que a legitimidade do processo eleitoral, pelos motivos 

previamente expostos, é um valor constitucionalmente tutelado, que decorre dos princípios 

democrático (art. 1o, caput), republicano (art. 1o, caput), representativo (art. 1o, parágrafo 

único) e da soberania popular (arts. 1o, parágrafo único e 14, caput). Ademais, considerando 

que o resultado das eleições tem caráter vinculante para todos os cidadãos, justifica-se a 

atuação do Poder Público para garantir a lisura e a integridade das eleições, além da 

legitimidade democrática do governo eleito158. Todavia, o fenômeno da desinformação ainda 

é muito recente e não há qualquer estudo conclusivo acerca do seu verdadeiro impacto sobre a 

formação de vontade do eleitor. Nesse contexto, e tendo em vista que as ordens de remoção 

de conteúdo são uma restrição à liberdade de expressão, além de uma medida paternalista que 

infantiliza o indivíduo, acredita-se que esse não seja, atualmente, o melhor mecanismo de 

combate à desinformação.  

 

C. Princípio da proporcionalidade  

 

Como visto, o princípio da proporcionalidade exige que as medidas restritivas à 

liberdade de expressão atendam a três subprincípios: (i) adequação; (ii) necessidade; e (iii) 

proporcionalidade em sentido estrito. Esse capítulo tem como objetivo avaliar se a atuação da 

Justiça Eleitoral, através de ordens de remoção de conteúdo, (a) seria um meio 

instrumentalmente adequado à proteção da legitimidade do processo eleitoral; (b) se, dentre as 

diversas medidas igualmente aptas a promoverem o fim tutelado, as ordens de remoção de 

conteúdo revelam-se menos lesivas aos direitos em conflito; e (c) se o atendimento à 

finalidade buscada pela medida restritiva compensa os prejuízos que dela advierem.  

Já adentrando o subprincípio da adequação, é preciso, em primeiro lugar, avaliar se a 

Justiça Eleitoral seria capaz de julgar a veracidade das propagandas eleitorais, de forma isenta 

e em tempo adequado para evitar a concretização dos potenciais efeitos prejudiciais causados 

pela desinformação. Uma atuação ineficiente ou desigual, que favoreça partidos maiores e 

prejudique partidos menores, por exemplo, serve à função contrária de prejudicar a 

credibilidade da Justiça Eleitoral e a relação de confiança desenvolvida entre ela e a 

                                                 

158 TERRA, Felipe Mendonça. Campanhas políticas, liberdade de expressão e democracia: o caso das 

propagandas eleitorais antecipada e negativa. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018, p. 112. BRIFFAULT, Richard. 

Issue Advocacy: redrawing the elections/politics line. Texas Law Review, vol. 77, 1999, p. 1765.  
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sociedade159. Nesse sentido, há alguns pontos que demonstram que, com base no 

conhecimento atual do fenômeno da desinformação, existem sérias dúvidas sobre a sua 

capacidade para realizar adequadamente o seu papel de controle de propagandas eleitorais.  

Em primeiro lugar, é preciso começar pelo ponto mais intuitivo: não há uma verdade 

absoluta, que possa ser revelada por um “árbitro da verdade”. É certo que existem situações 

numa zona de certeza positiva – se o chão é branco e alguém diz que é rosa, qualquer um é 

capaz de afirmar de plano que essa afirmação é falsa. Contudo, esse não é o caso da maior 

parte das afirmações humanas, menos ainda das propagandas eleitorais, que naturalmente 

recorrem ao uso de hipérboles para reforçar o ponto defendido. Além disso, há uma 

dificuldade muito grande em distinguir afirmações factuais, que poderiam, em tese, ser 

controladas pelo parâmetro de veracidade, de opiniões, que jamais poderiam ser 

controladas160. Assim, a Justiça Eleitoral encontrará dificuldade na operacionalização do 

conceito, particularmente em três aspectos: (i) como julgar a falsidade dos fatos?; (ii) como 

demonstrar que o interlocutor tinha consciência dessa falsidade?; e (iii) como avaliar a 

potencial influência dessa propaganda sobre a formação de vontade do eleitor, para justificar a 

sua remoção com fundamento na legitimidade do pleito?161 

Em segundo lugar, os seres humanos, inclusive juízes, têm posições e convicções 

próprias. Há, assim, uma tendência natural de classificar opiniões com as quais não 

concordamos como equivocadas ou falsas. Daí porque o juiz András Sajó, da Corte Europeia 

de Direitos Humanos, ressaltou que “(...) é precisamente quando estamos perante ideias que 

nós odiamos ou desprezamos que temos de ser mais cuidadosos no nosso julgamento, já que 

as nossas convicções pessoais podem influenciar as nossas ideias sobre o que é realmente 

perigoso”162. Nesse sentido, transferir a qualquer entidade o poder de se tornar um ministério 

da verdade, que filtra conteúdo a pretexto de evitar a propagação de mentiras, traz consigo 

riscos relevantes. Será mesmo que os órgãos governamentais ou até mesmo empresas 

                                                 

159 NEISSER, Fernando Gaspar. Crimes eleitorais e controle material da propaganda eleitoral: necessidade e 
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privadas como o facebook seriam imparciais ao definir e impor requisitos para manutenção 

das propagandas163? Há muitas dúvidas quanto a esse ponto, principalmente quando se 

considera que a atuação da Justiça Eleitoral não se resume ao TSE, mas, em grande parte, 

envolve juízes eleitorais e Tribunais Regionais Eleitorais, cujas decisões sequer chegam ao 

crivo da opinião pública – dificultando ainda mais qualquer controle que poderia ser realizado 

pela população.  

Em terceiro lugar, para que a atuação da Justiça Eleitoral pudesse, em tese, ser 

considerada legítima, conforme a sua própria jurisprudência, apenas os fatos notória e 

indiscutivelmente inverídicos – ou seja, aqueles comunicados sem opinião e que não 

envolvam apenas exageros comuns às propagandas – é que poderiam ser controlados pela 

norma164. Isto significa que a previsão abarcaria um campo muito restrito de propagandas. E, 

muito possivelmente, esses seriam justamente os casos que prescindiriam desse controle: as 

propagandas que poderiam ser abarcadas pelo controle realizado pela Justiça Eleitoral muito 

provavelmente sequer precisariam dela, pois os cidadãos seriam capazes de identificar a sua 

falsidade165. É certo que sempre poderão existir casos de pessoas que acreditam na afirmação 

nitidamente falsa, mas argumentar pela exceção, sem qualquer dado que comprove seus 

efeitos, não é um bom parâmetro para a elaboração de medidas estatais, notadamente quando 

se tratar de restrições à liberdade de expressão.  

Há, por fim, um quarto elemento que deve ser considerado. Se o cidadão verifica que 

uma propaganda foi removida porque foi considerada falsa, ele saberá que tem alguém – e 

esse alguém não é ele – controlando o que é verdade e o que é mentira166. Esse fato retira do 

cidadão a sua responsabilidade democrática de averiguar e julgar, por si mesmo, o que é 

verdadeiro e o que é falso, para que, então, possa formar a sua opinião. Conforme ensina 

Fernando Neisser, “ao liberar o cidadão da tarefa de selecionar a informação política que 

chega ao seu conhecimento, a Justiça Eleitoral (...) trata o eleitorado como são tratadas as 
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crianças. Este fenômeno produz uma gravosa consequência, perpetuando um estado de 

infantilidade, de imaturidade no eleitorado”167.  

Noutras palavras, o cidadão, ciente de que há alguém filtrando as informações por ele, 

pode vir a adotar uma postura passiva e, inclusive, vir a acreditar que todas as informações 

que chegam a ele passaram por esse crivo, de modo que são verdadeiras168. Por óbvio, esse 

não é o caso, pois o controle realizado pela Justiça Eleitoral, naturalmente, será incapaz de 

responder de forma imediata a todas as propagandas falsas compartilhadas na internet. 

Notadamente devido à facilidade de publicar-se coisas online. Assim, “é de se temer, 

portanto, que a porosidade do controle contribua para aquilo que a norma pretendia evitar, 

ou seja, ao infantilizar o eleitorado, pode se estar contribuindo para torná-lo mais 

ludibriável pelas mensagens publicitárias eleitorais que logram superar o controle 

judicial”169. 

Essa prática, além de gerar uma postura passiva do cidadão, também tem o efeito 

negativo de não permitir que o próprio indivíduo desenvolva as habilidades necessárias para, 

quando não houver esse filtro, julgar por si mesmo a veracidade das informações que 

recebe170. Noutras palavras, “mitigada sua capacidade de discernimento, para o que contribui 

a transferência desta responsabilidade ao Poder Judiciário, torna-se o cidadão mais 

influenciável e menos preparado para lidar com este tipo de situação”171. E há um outro 

ponto: os criadores da desinformação, depois de um determinado período, identificarão os 

critérios objetivos para que uma informação seja considerada falsa, respondendo de forma 

estratégica, através da elaboração de matérias que os superem e, portanto, voltando a propagar 

as suas campanhas de desinformação172.  

Ademais, como mencionado, para que a atuação da Justiça Eleitoral seja considerada 

legítima, ela deve se limitar aos fatos notória e sabidamente inverídicos. Ocorre que as 

campanhas de desinformação também podem envolver informações verdadeiras, manipuladas 

e apresentadas de uma forma que sugiram uma mensagem diversa da mensagem “verdadeira”. 

Nesse ponto, contudo, uma atuação por parte da Justiça Eleitoral seria ilegítima – como visto 

no caso citado no capítulo IV, no qual a candidata Marina Silva requereu a remoção de 

                                                 

167 Ibid., 

168 Ibid., 

169 Ibid., 

170 Ibid., 

171 Ibid., 

172 Ibid., 
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algumas notícias cujo conteúdo pouco divergia de matérias publicas no jornal O Globo e na 

Folha. Ocorre que essas informações podem ser tão ou mais prejudiciais à formação de 

vontade do eleitor, mas estariam fora do espaço de atuação da Justiça Eleitoral. Nesse sentido, 

conclui-se que a atuação da Justiça não abarcaria as situações potencialmente mais 

prejudiciais. Por sua vez, medidas alternativas, como será detalhado adiante, que não 

envolvem a remoção de conteúdo, poderiam atacar também esse tipo de desinformação, de 

modo que responderiam a um número ainda maior de casos de desinformação.  

Em suma, a atuação da Justiça Eleitoral no controle da veracidade das informações 

traz consequências negativas graves, como a infantilização dos indivíduos, o incentivo à 

adoção de uma postura passiva e a incapacidade de os próprios cidadãos distinguirem o que é 

verdade do que é mentira. Por esse motivo, ela não parece adequada para tutelar o fim que 

pretende garantir – a legitimidade do processo eleitoral.  

Já em relação ao princípio da necessidade, verifica-se que existem uma série de 

medidas alternativas que podem ser adotadas pelos agentes relevantes envolvidos, a fim de 

minimizar potenciais impactos da desinformação, sem, contudo, incorrer em qualquer tipo de 

censura. Conforme demonstrado ao longo desse trabalho, as pesquisas sobre os efeitos da 

desinformação e a eficácia de determinados mecanismos de controle ainda são inconclusivas. 

Mas é possível cogitarmos de algumas medidas alternativas que teriam um efeito tão ou mais 

eficaz quanto a atuação repressiva realizada pela Justiça Eleitoral sem, contudo, 

representarem qualquer ameaça à liberdade de expressão. Passa-se agora à análise de algumas 

delas.  

A primeira medida sugerida, e que já está sendo testada pelo facebook, envolve uma 

atuação conjunta da plataforma com organizações externas de fact-checking173. O 

procedimento funciona da seguinte forma: quando usuários denunciam uma notícia como 

conteúdo falso, o facebook envia a postagem para organizações regionais de fact-checking, 

responsáveis por verificar o conteúdo. Depois que uma reportagem é identificada como falsa 

nesse procedimento, ela fica marcada como tal e, ainda, quando o usuário tenta compartilhá-

la, recebe um aviso de que a informação foi contestada por determinadas organizações. Ainda 

assim, se desejar, ele poderá compartilhar a informação, mas o fará sabendo que ela foi 

classificada como inverídica. Do mesmo modo, quem receber a mensagem compartilhada 

também saberá desse fato.  

                                                 

173 GUERRINI, Federico. Facebook will flag and filter fake news in Germany. Disponível em: 

https://www.forbes.com/sites/federicoguerrini/2017/01/16/facebook-will-flag-and-filter-fake-news-in-

germany/#67f313333bb7. Acesso em: 15 nov. 2018.  

https://www.forbes.com/sites/federicoguerrini/2017/01/16/facebook-will-flag-and-filter-fake-news-in-germany/#67f313333bb7
https://www.forbes.com/sites/federicoguerrini/2017/01/16/facebook-will-flag-and-filter-fake-news-in-germany/#67f313333bb7
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Essa medida parece mais eficiente do que uma ordem de remoção, principalmente 

porque aumenta a quantidade de informação dos eleitores. Isto porque a notícia falsa será 

permanentemente acompanhada dos dados verdadeiros. Quando há apenas uma ordem de 

remoção de conteúdo, os usuários sequer ficam sabendo o ponto da notícia que foi contestado, 

tampouco qual era a versão “verdadeira” daqueles fatos. Nesse sentido, essa medida 

alternativa tem o condão de aumentar o nível de informação e de participação dos usuários no 

processo democrático e no combate à desinformação.  

O facebook pode, inclusive, utilizar algoritmos para otimizar a identificação do 

material suspeito publicado em sua plataforma e, então, enviá-lo para as organizações de fact-

checking174. Essa solução também pode vir acompanhada de algoritmos que limitem o 

compartilhamento de notícias falsas, através do rebaixamento do ranking da informação, que 

tem a consequência de diminuir a sua aparição nos feeds dos usuários. Essa medida pode 

reduzir em até 80% o número de visualizações de uma notícia175. Há, contudo, algumas 

dúvidas que podem ser suscitadas a respeito dessa medida: será mesmo que é melhor reduzir 

o número de visualizações de uma notícia falsa, ou será que é melhor que ela possa ser 

compartilhada, mas acompanhada da notícia “verdadeira”? O rebaixamento de notícias nos 

feeds dos usuários também pode ser uma medida que traz preocupações à luz da liberdade de 

expressão, pois dificultar o acesso à informação pode ter os mesmos efeitos práticos de uma 

remoção. Esse ponto, contudo, pelo escopo do presente trabalho, não poderá ser aprofundado. 

O que se pretende demonstrar é que, à luz do conhecimento atual, diversas perguntas 

ainda permanecem em aberto e é preciso que os agentes relevantes no combate à 

desinformação – redes sociais, jornalistas, organizações de fact-checking e pesquisadores – 

elaborem estudos com a finalidade de responder a essas e outras dúvidas. De forma ainda 

mais relevante, pretende-se enfatizar que, sem esses estudos, a primeira resposta – por todos 

os motivos identificados acima – não deve partir de ordens de remoção de conteúdo 

decorrentes de decisões da Justiça Eleitoral.  

Outra medida relevante que pode ser adotada pelo facebook envolve a exigência de 

que propagandas políticas sejam identificadas como tal e que venham acompanhadas de 

informação sobre quem as financiou. Ademais, o facebook pode criar sites que elenquem 

todas as propagandas criadas e divulgadas na plataforma pelas agências de publicidade176.   

                                                 

174 LEGG, Heidi; KERWIN, Joe; GREASON, Grace. The Fight against disinformation in the U.S.. Outubro, 

2018. Harvard Kennedy School, Shorenstein Center on Media, Politics and Public Policy.  

175 Ibid., p. 8.  

176 Ibid., p. 8. 
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A plataforma também iniciou uma campanha contra a desinformação, compartilhando 

diversos posts com frases como “as fake news não são suas amigas”, dentre outros177.  Essas 

medidas têm como objetivo reduzir a assimetria de informação entre os usuários e os 

responsáveis pela publicidade na internet. A assimetria de informação dificulta ou inviabiliza 

a escolha dos eleitores e as medidas que visam a disponibilizar as informações necessárias são 

pouco custosas e não envolvem uma atuação paternalista por parte do Estado178.  

A Google também adotou algumas medidas semelhantes. Por exemplo, criou 

mecanismos para permitir que editores de conteúdo exibam um selo de fact-checked quando 

as suas informações tiverem passado pelo crivo destas organizações179, além de ter 

desenvolvido um algoritmo que faz as páginas identificadas como veiculadoras de conteúdo 

falso ficarem mais para baixo nos seus resultados de busca180. Ademais, a empresa, através de 

uma iniciativa chamada Google Digital Initiative, tem financiado o jornalismo de qualidade, 

com a convicção de que é apenas através dele que se pode efetivamente combater a 

desinformação181.  

Há um conjunto de evidências que sugerem que diversos tipos de nudges podem 

reduzir o número e a velocidade dos compartilhamentos182. Usar essas medidas para encorajar 

                                                 

177 Ibid., p. 8. 

178 BINENBOJM, Gustavo. Poder de polícia, ordenação, regulação: transformações politico-jurídicas, 

econômicas e institucionais do direito administrative ordenador. 2. Ed. Belo Horizonte: Fórum, 2017. P. 198.  

179 “Fact Check now available in Google Search and News around the world: Google announced that in a few 

countries it would enable publishers to show a “Fact Check” tag in Google News for news stories partnering 

with Jigsaw and a few fact-checking companies to include Politifact and Snopes. This label identifies articles 

that include information corroborated by news publishers and fact-checking organizations. Google News 

determines whether an article might contain fact checks in part by looking for the schema.org ClaimReview 

markup. It is also searching for sites that follow the commonly accepted criteria for fact checks. Publishers who 

create fact-checks and would like to see it appear with the “Fact check” tag should use that markup in fact-

checked articles” (LEGG, Heidi; KERWIN, Joe; GREASON, Grace. The Fight against disinformation in the 

U.S.. Outubro, 2018. Harvard Kennedy School, Shorenstein Center on Media, Politics and Public Policy. P. 12).  

180 “2. Algorithm changes to punish low quality, fake news and fringe content: Google is now changing the way 

its core search engine works to stop the spread of hate speech and disinformation. It has added new metrics to its 

ranking systems that should help to stop false information from entering the top results for particular search 

terms” (LEGG, Heidi; KERWIN, Joe; GREASON, Grace. The Fight against disinformation in the U.S.. 

Outubro, 2018. Harvard Kennedy School, Shorenstein Center on Media, Politics and Public Policy. P. 12). 

181 “The Google News Initiative (GNI) is its effort to work with the news industry to help journalism thrive in 

the digital age. It highlights a commitment to building products that address the news industry’s most urgent 

needs”. (LEGG, Heidi; KERWIN, Joe; GREASON, Grace. The Fight against disinformation in the U.S.. 

Outubro, 2018. Harvard Kennedy School, Shorenstein Center on Media, Politics and Public Policy. P. 11). 

182 “While there is an increasing body of evidence suggesting that many types of ‘nudge’ technologies can slow 

sharing, and researchers, in experimental settings, have found that warning labels and pop-up boxes slow down 

the sharing of this content, without access to the results of this Facebook initiative we have no independent way 

of knowing whether the program is slowing down the spread of polluted information on the platform” 

(WARDLE, Claire; DERAKSHAN, Hossein. INFORMATION DISORDER: Toward an interdisciplinary 

framework for research and policy making. Council of Europe Report DGI(2017)09. 2017). No mesmo sentido: 
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que os próprios usuários verifiquem e confirmem as informações que compartilham não tolhe 

a sua liberdade para compartilhar as matérias que bem entenderem, nem compromete a sua 

formação de vontade, ao mesmo tempo em que limita o compartilhamento de notícias 

duvidosas183, abordando o problema de legitimidade do processo eleitoral. Nesse cenário, uma 

medida repressiva da Justiça Eleitoral, que envolve ordens de remoção de conteúdo, não 

supera, à luz dos fatos e conhecimentos atuais, o subprincípio da necessidade, pois existem 

diversas medidas alternativas, com efeitos potencialmente mais eficazes, sem qualquer 

restrição à liberdade dos usuários.  

Por fim, o subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito exige que a finalidade 

buscada pela medida restritiva compense os prejuízos que dela advenham184. Esse é, 

possivelmente, o subprincípio cuja aplicação tem maior complexidade, de modo que, como 

visto, desenvolverem-se parâmetros para auxiliar em sua aplicação185. O primeiro deles é a 

atribuição de peso abstrato aos bens jurídicos tutelados pelas normas colidentes186, o que 

significa dizer que é preciso identificar os bens jurídicos com maior peso na ordem 

constitucional. Esse primeiro parâmetro, contudo, não auxilia na resolução do problema ora 

enfrentado. Isto porque os bens jurídicos em conflito – a liberdade de expressão e a 

legitimidade do processo eleitoral –possuem elevado peso abstrato, eis que protegem bens 

essenciais à democracia187.  

                                                                                                                                                         

“In a recent collaboration with Reddit’s /r/worldnews community, researchers at MIT found that encouraging 

users to fact-check potentially misleading or sensationalist stories both doubled the number of comments with 

links that those posts got and halved their Reddit scores (pushing them farther down the page), “a statistically 

significant effect that likely influenced rankings in the subreddit,” says the report. While there is an increasing 

body of evidence suggesting that many types of ‘nudge’ technologies can slow sharing,173 and researchers, in 

experimental settings, have found that warning labels and pop-up boxes slow down the sharing of this contente 

without access to the results of this Facebook initiative we have no independent way of knowing whether the 

program is slowing down the spread of polluted information on the platform” (Disponível em: 

http://www.niemanlab.org/2017/02/reddits-rworldnews-community-used-a-series-of-nudges-to-push-users-to-

fact-check-suspicious-news/).  

183 “Compared to banning tabloid news, the AI nudge of encouraging fact-checking is the lightest-touch action 

that moderators could take. No person's ability to share news, comment, or vote is taken away, but the AI nudge 

still dampens the spread of unreliable news” (MATIAS, J. Nathan. Persuading algorithms with an AI nudge. 1 

fev. 2017. Disponível em: https://civilservant.io/persuading_ais_preserving_liberties_r_worldnews.html. Acesso 

em: 16 nov. 2018.  

184 PEREIRA, Jane Reis Gonçalves. Interpretação constitucional e direitos fundamentais. 2. Ed., Rio de Janeiro: 

Saraiva, 2018, p. 381.  

185 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. São Paulo: Malheiros, 2008.  

186 SARMENTO, Daniel; SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. Direito constitucional: teoria, história e métodos 

de trabalho. Belo Horizonte: Fórum, 2012, p. 519. 

187 OSÓRIO, Aline. Direito eleitoral e liberdade de expressão. Belo Horizonte: Fórum, 2017, p. 164.  

https://www.reddit.com/r/worldnews/
https://civilservant.io/persuading_ais_preserving_liberties_r_worldnews.html
http://www.niemanlab.org/2017/02/reddits-rworldnews-community-used-a-series-of-nudges-to-push-users-to-fact-check-suspicious-news/)
http://www.niemanlab.org/2017/02/reddits-rworldnews-community-used-a-series-of-nudges-to-push-users-to-fact-check-suspicious-news/)
https://civilservant.io/persuading_ais_preserving_liberties_r_worldnews.html
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Nesse sentido, é preciso recorrer ao segundo parâmetro, que trata da atribuição de 

peso concreto aos bens jurídicos. Conforme ensina Jane Reis, “quanto mais severa for a 

restrição a um direito fundamental, maior será seu peso concreto e, quanto maior for o grau 

da satisfação do princípio antagônico, maior será o peso concreto deste”188. Por todo o 

exposto, a conclusão não poderia ser outra senão a de que as ordens de remoção de conteúdo 

representam uma interferência excessiva no debate político eleitoral.  

Nesse ponto, como visto, o grau de satisfação do princípio antagônico –legitimidade 

do processo eleitoral – é, no mínimo, duvidosa. Isto pelos diversos motivos identificados 

anteriormente: (i) as pesquisas sobre os efeitos da desinformação ainda são inconclusivas; (ii) 

há uma dificuldade prática na identificação do que é verdade e do que é mentira, de modo que 

a atuação da Justiça Eleitoral poderia vir a censurar manifestações legítimas; (iii) o controle 

da Justiça Eleitoral seria incapaz de abarcar todas as notícias falsas veiculadas na internet e o 

tempo de resposta poderia levar à concretização dos efeitos da notícia falsa, de modo que a 

atuação seria parcial e inócua; e (iv) haveria uma infantilização dos indivíduos, que poderiam 

vir a adotar uma postura passiva e não desenvolverem as habilidades necessárias para que, 

quando ausente o filtro da Justiça Eleitoral, soubessem identificar por si sós no que acreditar.  

Por outro lado, a atuação da Justiça Eleitoral através de ordens de remoção de 

conteúdo representa uma restrição severa à liberdade de expressão, pois exclui do debate de 

ideias determinados discursos que ela – um órgão estatal, composto por juízes com interesses 

e opiniões próprias – considera falsos.  

O terceiro e último parâmetro explica que, após a atribuição do peso abstrato e 

concreto aos direitos em jogo, deve haver uma comparação do grau de restrição ao princípio 

de um lado, e o grau de realização da finalidade que se busca alcançar, de outro. Também 

aqui a solução se daria em favor da liberdade de expressão. Como visto, existem diversos 

meios menos gravosos para proteger a legitimidade do processo eleitoral. As diversas 

medidas alternativas indicadas acima comprovam que o grau de restrição à liberdade de 

expressão não se justifica à luz do grau de realização da finalidade que se busca alcançar.  

Em suma, conclui-se que as ordens de remoção de conteúdo oriundas da Justiça 

Eleitoral encontram óbices relevantes nos três subprincípios da proporcionalidade. Não se 

ignora que, em determinados casos concretos, a conclusão pode ser outra, pois a aplicação do 

princípio depende de uma análise dos fatos e circunstâncias de uma situação específica. 

                                                 

188 GONÇALVES PEREIRA, Jane Reis. Os imperativos da proporcionalidade e da razoabilidade: um panorama 

da discussão atual e da jurisprudência do STF. In. SARMENTO, Daniel; SARLET, Ingo Wolfgang. Direitos 

Fundamentais no Supremo Tribunal Federal: balanço e crítica. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. P. 190.  
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Contudo, em tese, as ordens de remoção de conteúdo enfrentariam óbices relevantes. O ponto 

que se pretende demonstrar, portanto, é que essa atuação da Justiça Eleitoral, ainda que possa 

ser justificada em determinadas ocasiões excepcionais, traz riscos sistêmicos maiores do que 

benefícios, de modo que não deve ser cogitada como a primeira resposta a um fenômeno 

cujos impactos ainda são amplamente desconhecidos.  
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CONCLUSÃO 

 

O presente estudo se propôs a avaliar se as ordens de remoção de conteúdo são um 

mecanismo legítimo para o combate à desinformação no Brasil. Tendo em vista que estas 

ordens envolvem uma restrição à liberdade de expressão, procurou-se demonstrar a posição 

preferencial conferida a esse direito fundamental, particularmente a proteção reforçada do 

discurso político e, em seguida, as dificuldades enfrentadas para legitimar as ordens de 

remoção de conteúdo.  

De forma específica, demonstrou-se que restrições ao princípio da liberdade de 

expressão devem observar três princípios: (i) da reserva legal, (ii) da legitimidade e (iii) da 

proporcionalidade em sentido estrito. Em seguida, concluiu-se que ordens provenientes da 

Justiça Eleitoral, com o objetivo de remover notícias falsas da internet, encontram óbices 

relevantes na satisfação desses três princípios.  

Ressalte-se que o presente trabalho não teve como objetivo demonstrar 

categoricamente que o controle realizado pela Justiça Eleitoral em matéria de notícias falsas 

será sempre ilegítimo ou indefensável. Tampouco adentramos o mérito da possibilidade de 

responsabilização civil dos envolvidos na divulgação de notícias falsas ou da possibilidade de 

exercício de direito de resposta pelos ofendidos. Tais medidas não representam uma restrição 

à liberdade de expressão e, portanto, poderiam ser cogitadas como formas alternativas de 

combate às notícias falsas. Elas, naturalmente, possuem as suas dificuldades próprias, mas 

não há espaço para aprofundá-las aqui.  

É de se ressaltar também que o presente trabalho abordou a problemática das notícias 

falsas quando veiculadas por cidadãos comuns. Há peculiaridades importantes e maior espaço 

para controle quando as notícias forem divulgadas e propagadas por partidos políticos, que 

possuem a responsabilidade de garantir que o processo democrático seja justo e transparente, 

e que haja lealdade na disputa eleitoral.  

Em suma, o que se procurou demonstrar é que, à luz dos conhecimentos atuais, o 

combate à desinformação deve ser realizado através de medidas alternativas, que visem 

educar os usuários da internet e aumentar a quantidade de informação disponível, sem 

recorrer a qualquer ordem que envolva remoção de conteúdo da internet. Noutras palavras, as 

ordens de remoção de conteúdo, no cenário atual: (i) representam uma violação ao princípio 

da reserva legal, pois não estão expressamente previstas em lei; (ii) encontram dificuldade em 

relação ao princípio da legitimidade, pois os estudos atuais não comprovam que a 
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desinformação tem um impacto relevante na formação de vontade dos eleitores; e (iii) não 

atendem ao princípio da proporcionalidade, pois encontram problemas nos três subprincípios.  

Importante reforçar que a conclusão desse estudo pode ser revista à luz de novos 

estudos, que eventualmente comprovem os efeitos prejudiciais causados pela desinformação à 

legitimidade do processo eleitoral no Brasil. Por ora, as informações existentes não são 

suficientes para justificar qualquer medida que limite a liberdade de expressão.  

Antes de concluir este trabalho, vale fazer uma breve observação. Apesar das soluções 

alternativas aqui propostas, entende-se que a solução para as fake news parte, principalmente 

e em primeiro lugar, dos cidadãos. Somos nós que temos o dever cívico de buscar 

informações e de só compartilhar matérias depois de conferir e refletir. Não há uma solução 

paternalista para o momento que vivemos.  

Como disse Benjamin Franklim depois da Convenção da Filadélfia de 1787, ao ser 

indagado sobre qual forma de governo teria prevalecido na deliberação: “A republic, madam – 

if you can keep it”. Um sistema livre, que resista a distorções, mentiras e má-fé, depende da 

proteção conjunta e contínua de cidadãos engajados, dispostos a defender os ideais de 

veracidade e honestidade que sustentam a democracia, sem, no entanto, recorrer à censura de 

opiniões divergentes.  
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PRESNO LINERA, Miguel Ángel. El derecho de voto. Madri: Tecnos, 2003.  

Robôs, redes sociais e política no Brasil: estudo sobre interferências ilegítimas no debate 

público na web, riscos à democracia e processo eleitoral de 2018. Coordenação Marco 

Aurélio Ruediger. Rio de Janeiro: FGV, DAPP, 2017.   

SARMENTO, Daniel; SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. Direito constitucional: teoria, 

história e métodos de trabalho. Belo Horizonte: Fórum, 2012. 

SARMENTO, Daniel. Dignidade da pessoa humana: conteúdo, trajetórias e metodologia. 2a 

edição. Belo Horizonte: Fórum, 2016.  

SARMENTO, Daniel. Liberdades comunicativas e “direito ao esquecimento” na ordem 

constitucional brasileira. Disponível em: 

https://www.migalhas.com.br/arquivos/2015/2/art20150213-09.pdf. Acesso em: 12 nov. 

2018. 

https://civilservant.io/persuading_ais_preserving_liberties_r_worldnews.html
https://www.bbc.com/news/technology-40444354
http://www.tse.jus.br/legislacao-tse/res/2017/RES235512017.html
https://www.migalhas.com.br/arquivos/2015/2/art20150213-09.pdf


 73 

SCHAUER, Frederick. Codifying the First Amendment: New York v. Ferber. The Supreme 

Court Review, n. 285, 1982, pp. 286-317.  

SENGER, Alyene. The Media’s fake news about Obamacare. 2017. Disponível em: 

https://fee.org/articles/the-medias-fake-news-about-obamacare/. Acesso em: 18 nov. 2018.  

SOLL, Jacob. The Long and Brutal History History of Fake News. 2016. Disponível em: 

https://www.politico.com/magazine/story/2016/12/fake-news-history-long-violent-214535. 

Acesso em: 18 nov. 2018.   

SULLIVAN, Margaret. It’s time to retire the tainted term ‘fake news’. 2017. Disponível em: 

https://www.washingtonpost.com/lifestyle/style/its-time-to-retire-the-tainted-term-fake-

news/2017/01/06/a5a7516c-d375-11e6-945a-

76f69a399dd5_story.html?utm_term=.e3620fce8baf. Acesso em: 17 nov. 2018.  

SUNSTEIN, Cass R. Democracy and the Problem of Free Speech. New York: The Free 

Press, 1993, p. 136.  

SUNSTEIN, Cass R.; VERMEULE, Adrian. Interpretation and Institutions. Michigan Law 

Review, v. 101, n. 4, 2003. 

Suprema Corte da Austrália, Theophanous v. Herald & Weekly Times Ltd. (1994), 182 CLR 

104.  

Suprema Corte dos Estados Unidos, Jones v. Opelika, 316 US 584, 608 (1942).  

Suprema Corte dos Estados Unidos, Thomas v. Collins, 323 US 516 (1945).  

Suprema Corte dos Estados Unidos. Caso EUA v. San Francisco Democratic Comm, 489 US 

214, 223 (1989).  

Supremo Tribunal Federal, ADI 4451 MC, DJe 01.07.2011, Rel. Min. Ayres Britto. 

Supremo Tribunal Federal, ADI nº 4.451-MC-Ref, Rel. Min. Ayres Britto, j. 02.09.2010.  

Supremo Tribunal Federal, ADPF nº 187, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 

15.06.2011.  

Supremo Tribunal Federal, AI 690.841 AgR, DJe 05.08.2011, Rel. Min. Celso de Mello 

Supremo Tribunal Federal, DJ 06 nov. 2009, ADPF 130, Rel. Min. Ayres Britto.  

Supremo Tribunal Federal, DJe 01 fev. 2016, ADI nº 4.815, Rel. Min. Cármen Lúcia.  

Supremo Tribunal Federal, DJe 27 jun. 2011, ADPF 187, Rel. Min. Celso de Mello. 

Supremo Tribunal Federal, j. 15 jun. 2011, ADPF 187, Rel. Min. Celso de Mello. Trecho 

extraído do voto do Min. Marco Aurélio. 

Supremo Tribunal Federal, RE 208.685, DJ 22.08.2003, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie. 

Supremo Tribunal Federal, RE 511.961, DJe 13.11.2009, Rel. Min. Gilmar Mendes 

TANDOC, Jr., E. C, LIM, Z. W., and LING, R. (Aug. 2017) Defining ‘Fake News’: A 

Typology of Scholarly Definitions, Digital Journalism, 5 (7): 1-17.  

https://fee.org/articles/the-medias-fake-news-about-obamacare/
https://www.politico.com/magazine/story/2016/12/fake-news-history-long-violent-214535
https://www.washingtonpost.com/lifestyle/style/its-time-to-retire-the-tainted-term-fake-news/2017/01/06/a5a7516c-d375-11e6-945a-76f69a399dd5_story.html?utm_term=.e3620fce8baf
https://www.washingtonpost.com/lifestyle/style/its-time-to-retire-the-tainted-term-fake-news/2017/01/06/a5a7516c-d375-11e6-945a-76f69a399dd5_story.html?utm_term=.e3620fce8baf
https://www.washingtonpost.com/lifestyle/style/its-time-to-retire-the-tainted-term-fake-news/2017/01/06/a5a7516c-d375-11e6-945a-76f69a399dd5_story.html?utm_term=.e3620fce8baf


 74 

TEPEDINO, Gustavo; MENEZES, Joyceane Bezerra de Menezes. Autonomia privaada, 

liberdade existencial e direitos fundamentais. Belo Horizonte: Fórum, 2019.  

TERRA, Felipe Mendonça. Campanhas políticas, liberdade de expressão e democracia: o 

caso das propagandas eleitorais antecipada e negativa. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018, p. 

60.  

Tribunal Superior Eleitoral, AgR-REspe nº 1987-93/AP, rel. Min. Luiz Fux, DJe de 

27.10.2017 

Tribunal Superior Eleitoral, AgR-RO nº 758-25/SP, rel. Min. Luiz Fux, DJe de 13.9.2017 

Tribunal Superior Eleitoral, Decisão Monocrática Rp. 0600545-70, Rel. Min. Sergio Banhos, 

decisão de 07 jun. 2018.  

Tribunal Superior Eleitoral, Recurso em Rp nº 120133, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho 

Neto, j. 23.09.2014.   

Tribunal Superior Eleitoral, Representação nº 139448, Acórdão, Rel. Min. Admar Gonzaga 

Neto, Data 02.10.2014.  

Tribunal Superior Eleitoral, Representação nº 367516 – Re. Henrique Neves – j. 26.10.2010.  

UBERTI, David. The Real History of Fake News. 2016. Disponível em: 

https://www.cjr.org/special_report/fake_news_history.php?link. Acesso em: 18 nov. 2018.  

WARDLE, Claire; DERAKSHAN, Hossein. INFORMATION DISORDER: Toward an 

interdisciplinary framework for research and policy making. Council of Europe Report 

DGI(2017)09. 2017.  

WATSON, Carol A. Information Literacy in a Fake/False News World: An Overview of the 

Characteristics of Fake News and its Historical Development. International Journal of Legal 

Information 46.2, 2018, pp. 93-96.   

ZÍLIO, Rodrigo López. Direito Eleitoral. 5. ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2016. 

ZITTRAIN, Jonathan L.; Cass R. et. Al. The science of fake news. Science, vol. 359, Issue 

6480, p. 1.094. 

 

  

 

https://www.cjr.org/special_report/fake_news_history.php?link

