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A Coalizão 
A Coalizão Direitos na Rede é uma rede brasileira de

organizações não governamentais e centros de

pesquisa em defesa dos direitos civis e dos direitos

humanos no uso da Internet. A Coalizão foi criada em

junho de 2016 e, desde sua criação, organizou

campanhas sobre a defesa do multissetorialismo no

Comitê Gestor da Internet (CGI.br), as ameaças

geradas pela reforma das telecomunicações (PLC

79/2016) e a importância de uma Lei Geral de Proteção

de Dados Pessoais (“Seus Dados São Você”).  

 

 

Integrantes
Actantes, Artigo 19, Associação Brasileira de Pesquisadores 

e Profissionais em Educomunicação — ABPEducom,  ASL — 

Associação Software Livre, Casa da Cultura Digital de Porto 

Alegre, Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de 

Itararé, Centro de Tecnologia e Sociedade da FGV-RJ, 

Ciranda da Comunicação Compartilhada, Coding Rights, 

Colaboratório de Desenvolvimento e Participação — COLAB- 

USP, Coletivo Digital, Coolab - Laboratório Cooperativista de 

Tecnologias Comunitárias, Garoa Hacker Clube, Grupo de 

Pesquisa em Políticas Públicas para o Acesso a 

Informação/GPoPAI da USP, Fórum Nacional pela 

Democratização da Comunicação — FNDC, Idec — Instituto 

Brasileiro de Defesa do Consumidor, Instituto Beta: Internet 

& Democracia, Instituto Bem-Estar Brasil, Internet Sem 

Fronteiras Brasil, Intervozes — Coletivo Brasil de 

Comunicação Social, Instituto Iris, Instituto Igarapé, Instituto 

Nupef, ITS-Rio — Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio 

de Janeiro, LAVITS — Rede latina-americana de estudos 

sobre vigilância, tecnologia e Sociedade, Me Representa, 

Movimento Mega, Programa Prioridade Absoluta — Instituto 

Alana e PROTESTE — Associação de Consumidores.
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Comitê
Organizador 
Bárbara Simão (Idec), Bia Barbosa (Intervozes), Evorah

Cardoso (#MeRepresenta), Flávia Lefrève (CGI.br),

Francisco Cruz (InternetLab), Joana Varon (Coding

Rights), Larissa Santiago (#MeRepresenta), Pedro

Barbosa Pereira (PRE-SP) e Rafael Zanatta (Idec).  

 

 

Equipe
editorial da
publicação 
Rafael A. F. Zanatta, Bárbara Prado Simão, Juliana Oms

e Livia P. Torres 

Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor 
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/ APRESENTAÇÃO
Em 9 de agosto de 2018, a Coalizão Direitos na Rede organizou o seminário 

público “Eleições, Internet e Direitos”, em parceria com a Procuradoria Regional 

Eleitoral de São Paulo. Considerando os debates nacionais em torno dos 

“processos de desinformação” - popularizados como “combate a fake news” 

 pelo Tribunal Superior Eleitoral - e as preocupações da sociedade civil com 

relação a garantia de direitos em medidas relacionadas à circulação de 

informação nos ambientes digitais,  a Coalizão Direitos na Rede propôs uma 

discussão aberta e multissetorial sobre o papel das tecnologias nas eleições de 

2018 e os esforços conjuntos - seja do Poder Público, das empresas de 

tecnologia ou das organizações não governamentais - para a garantia de 

eleições democráticas e o reforço dos direitos assegurados no Marco Civil da 

Internet. 

 

O encontro foi pensado a partir de quatro eixos temáticos pela Comissão 

Organizadora do seminário. Primeiro, uma discussão sobre a adequação (ou 

inadequação) do conceito de “fake news”, os esforços do Tribunal Superior 

Eleitoral em atacar o problema de desinformação, as iniciativas legislativas no 

Congresso e o impacto no modo de atuação do Poder Judiciário. Para essa 

mesa, foram convidados Tatiana Dias, atual editora sênior do The Intercept e 

experiente jornalista do campo de tecnologia, o Procurador da República Pedro 

Barbosa Pereira Neto, Pablo Ortellado, filósofo e coordenador do Grupo de 

Pesquisa em Políticas Públicas para o Acesso à Informação da USP, Bia Barbosa, 

co-fundadora do Intervozes e ativista do campo dos direitos humanos e direitos 

da comunicação, e Waldir Sebastião de Nuevo Campos, desembargador do 

Tribunal de Justiça de São Paulo e ex-juiz titular do Tribunal Regional Eleitoral 

de São Paulo.

https://direitosnarede.org.br/
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A segunda mesa foi pensada a partir da discussão sobre impulsionamento 

de campanha e direitos de transparência para os cidadãos. Esse painel se 

concentrou na mudanças trazidas pela Reforma Eleitoral de 2017, no 

regime jurídico de “impulsionamento de conteúdo” em aplicações de 

internet e nas dificuldades dos cidadãos de conhecerem, precisamente, as 

regras sobre impulsionamento e as categorizações dos usuários de 

aplicações de internet. Esse painel foi mediado por Rafael Zanatta, líder do 

programa de direitos digitais do Instituto Brasileiro de Defesa do 

Consumidor, e contou com a participação de Francisco Brito Cruz, 

fundador do centro de pesquisa InternetLab e doutorando pela USP, Luiz 

Carlos dos Santos Gonçalves, Procurador Regional Eleitoral de São Paulo e 

autor do livro “Direito Eleitoral”, Mônica Guise, gerente de políticas 

públicas do Facebook, e Bruna Santos, pesquisadora de direitos digitais da 

Coding Rights. 

 

O terceiro painel do seminário concentrou-se no problema dos robôs 

sociais e ataques de desinformação. Essa mesa avaliou o importante papel 

a ser desempenhado por automações e bots à serviço dos cidadãos e as 

dificuldades de propostas implementadas por empresas de tecnologia para 

remoção automática de robôs maliciosos. Discutiu, também, o papel de 

esforços multissetoriais para fomentar robôs sociais de utilidade 

democrática e o monitoramento ativo de robôs utilizados como armas de 

“ataques de desinformação”. A mesa foi moderada por Viviane Rodrigues 

Gomes, pesquisadora da Escola de Comunicação da UFRJ e participante 

da Rede de Ciberativistas Negras. Nela, falaram Diogo Rais, doutor em 

direito pela USP e autor do livro “Direito Eleitoral Digital”, Fabro Steibel, 

diretor executivo da Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, 

Fernanda Monteiro, co-organizadora do MariaLab (Coletiva Hacker 

Feminista), e Laura Molinari, coordenadora de projetos “Nossas” e 

responsável pelo bot Beta Feminista. 
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Por fim, o quarto painel abordou o debate sobre discurso de ódio, remoção 

de conteúdo e diversidade. Aqui entraram em jogo questões sobre 

silenciamento de vozes dissonantes, novas ondas de ataques de ódio, as 

estratégias específicas do crime de ódio no debate eleitoral e os dados 

relacionados à remoção de conteúdo, com enfoque na atuação da Justiça 

Eleitoral. A mesa foi moderada por Mariana Valente, doutora em direito pela 

USP e diretora do InternetLab. A mesa contou com apresentações de Ana 

Carolina Lourenço, socióloga pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro 

e coordenadora da Fundação Cidadania Inteligente, Ademar Costa Filho, 

advogado em direito eleitoral e colaborador do #VoteLGBT, Eugênia 

Augusta Gonzaga, Procuradora da República e presidente da Comissão 

Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, André Zanatta, advogado 

sênior do departamento jurídico do Google Brasil, e Joana Varon, 

fundadora da Coding Rights e membra do Conselho Consultivo da 

WebWeWant. 

 

Optou-se por realizar uma transcrição resumida dos painéis, privilegiando 

alguns pontos de fala ao invés da transcrição completa e literal das 

intervenções dos participantes. A escolha se deu por dois motivos. 

Primeiro, para tornar a leitura mais fluida e econômica. Segundo, para 

privilegiar pontos de reflexão e insights que podem fomentar futuras 

investigações e ações coordenadas, tendo em vista reformas eleitorais que 

se mostram necessárias. Como ficará claro aos leitores, o seminário 

levantou muitas questões e problemas atuais na interface entre direitos 

digitais e direito eleitoral, sem a pretensão de esgotá-los completamente e 

tampouco prover respostas definitivas. 
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Um último esclarecimento se faz necessário nesta introdução. Por questões 

de economia textual e para dar ênfase às apresentações, optou-se por não 

registrar as perguntas realizadas pelos mais de cem participantes que 

compareceram presencialmente ao seminário no Ministério Público Federal 

na manhã de 09 de agosto de 2018. É possível, no entanto, assistir à 

gravação integral do seminário, incluindo as perguntas e debates 

realizados pelo público participante. 

 

A Coalizão Direitos na Rede, por fim, registra o agradecimento à 

Procuradoria Regional Eleitoral de São Paulo - em especial Ana Paula 

Giamarusti e Pedro Barbosa Pereira Neto - pela oportunidade de 

colaboração e pelos esforços empreendidos para realização de um 

seminário aberto, plural, participativo e democrático. 
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Participantes
Tatiana Dias é jornalista do The Intercept,
principalmente nas áreas de tecnologia e direitos
digitais, direitos humanos, ciência e comportamento. Já
trabalhou no Estadão, Galileu, HuffPost e Nexo, além
de ter dado aula de jornalismo para alunos das
periferias de São Paulo.

Pedro Barbosa Pereira Neto é membro do Ministério
Público Federal, é Procurador Regional da República e
Procurador Regional Eleitoral Substituto 2016-2019.
Mestrado em direito pela Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo (PUC) e especialização em
gestão pública pela Fundação Getúlio Vargas (FGV-
SP).

Pablo Ortellado é um filósofo, professor universitário e
colunista brasileiro. Dá aulas de Gestão de Políticas
Públicas na Universidade de São Paulo (USP), mesmo
local onde se formou e se pós-graduou, e mantém uma
coluna no jornal Folha de S. Paulo.

Bia Barbosa é jornalista, especialista em direitos
humanos e mestra em Políticas Públicas pela FGV-SP.
Co-fundadora do Intervozes, foi Secretária Geral do
Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação e
integra a Coalizão Direitos na Rede.
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Participantes
Waldir Sebastião de Nuevo Campos Júnior é
Desembargador da 10ª Câmara Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, Vice-presidente e Corregedor
do Tribunal Regional Eleitoral e foi Juiz Titular do
TRE/SP, de 2005 a 2009.

Rafael Zanatta é líder do programa de direitos digitais
do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor.
Mestre em direito pela USP, onde também cursa
Doutorado pelo Instituto de Energia e Ambiente.

Francisco Brito Cruz é diretor do InternetLab, centro de
pesquisa em direito e tecnologia. Doutorando e mestre
na Faculdade de Direito da USP (FD-USP). Fundou o
Núcleo de Direito, Internet e Sociedade da USP (NDIS).

Luiz Carlos dos Santos Gonçalves é Procurador
Regional Eleitoral de São Paulo. Mestre e Doutor em
Direito do Estado pela PUC-SP. Autor do livro "Direito
Eleitoral" e de "Crimes Eleitorais e Processo Penal
Eleitoral".
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Participantes
Bruna Santos é graduada em Direito (UniCEUB).
Consultora e pesquisadora da Coding Rights, onde
atua no com o acompanhamento legislativo para o
Radarlegislativo.org e temas de Direitos Digitais. Foi
assessora jurídica na Casa Civil da Presidência da
República.

Mônica Guise é gerente de políticas públicas do
Facebook Brasil e professora de propriedade
intelectual de novas tecnologias em Direito e
coordenadora do Grupo de Ensino e Pesquisa em
Inovação da FGV-SP.

Viviane Gomes é jornalista, participante da Rede de
Ciberativistas Negras, do Fórum de Ações Afirmativas e
é integrante do Grupo de Pesquisa Políticas e
Economia da Informação e da Comunicação da Escola
de Comunicação da UFRJ).

Diogo Rais, advogado, mestre e doutor em direito do
Estado pela PUC-SP, professor de direito eleitoral da
Universidade Presbiteriana Mackenzie, coordenador do
livro Direito Eleitoral Digital publicado pela RT em 2018.



1
1

Participantes
Fabro Steibel é professor de inovação e tecnologia  na
ESPM Rio, Pesquisador Independente da Parceria de
Governo Aberto no Brasil e fellow em governo aberto
pela Organização dos Estados Americanos. É diretor
executivo do Instituto de Tecnologia e Sociedade - Rio
(ITS).

Fernanda Monteiro, formada em análise de sistemas, é
co-organizadora do MariaLab, um coletivo para
inclusão de mulheres na área de tecnologia, partindo
de discussões que mudem a vida das pessoas focando
em mulheres trans, mulheres negras e mulheres da
periferia.

Laura Molinari cursou Relações Internacionais na
Universidade Federal Fluminense e trabalhou com
Direitos Humanos. Seu foco atual são iniciativas
feministas, sendo Coordenadora de Projetos  “Nossas”
e responsável pela gestão da Beta Feminista.

Mariana Valente, diretora do InternetLab, é doutora e
mestre em Sociologia Jurídica pela FD-USP. Coordenou
o NDIS-USP e foi professora da Escola de Direito da
FGV-SP, onde ainda coordenou o projeto Creative
Commons Brasil. É membra oficial e parte do conselho
internacional desse projeto.
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Participantes
Ana Carolina Lourenço é socióloga com mestrado pela
UERJ. Atualmente é coordenadora Brasil da Fundação
Cidadania Inteligente. É uma das idealizadoras da
campanha Mulheres Negras Decidem, da Rede
Umunna.

Ademar Costa Filho é advogado formado pela
Faculdade de Direito da USP. Membro do #VoteLGBT.
Especialista em Direito Eleitoral.

Eugênia Augusta Gonzaga é Procuradora da República
e Mestre em Direito Constitucional pela PUC/SP.
Preside a Comissão Especial sobre Mortos e
Desaparecidos Políticos, vinculada à Secretaria de
Direitos Humanos do governo federal.

André Zanatta é advogado sênior do departamento
jurídico do Google Brasil. Graduado em Direito pela
PUC/SP e Mestre em Direito pela Universidade de
Chicago.
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Participantes
Joana Varon, integrante da Coding Rights, é
pesquisadora e coordenadora de projetos no Centro de
Tecnologia e Sociedade da FGV. Ainda é membra do
Conselho Consultivo da WebWeWant, do Comitê
Gestor do grupo Best Bits e do Comitê Gestor da rede
Internet.
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FAKE NEWS, 
DESINFORMAÇÃO E 
IMPACTOS À 
DEMOCRACIA
A expressão “fake news” se popularizou ao longo de 

2018 como uma possível ameaça ao bom andamento

das eleições. Apesar disso, ainda há pouca clareza 

acerca do que o conceito de fato significa, quais 

suas limitações e quais os impactos à democracia 

podem decorrer de ações visando a combater a 

prática. Esses questionamentos e as movimentações 

do Judiciário quanto a isso foram debatidos nessa 

mesa. Confira os principais pontos abordados.
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Moderação: Tatiana Dias (The Intercept) 

 

● Notícias falsas sempre existiram, mas agora, com as redes sociais, 

têm a possibilidade de reprodução em escala massiva, com impacto 

concreto no cenário eleitoral e na democracia. 

 

Pedro Barbosa Pereira Neto (Procuradoria Regional Eleitoral de 

São Paulo) 

 

● Não há democracia sem informação. É fundamental para a 

democracia termos acesso a uma informação plural, razão pela qual 

existem regimes de garantias para quem presta e veicula informação. 

● Existe uma luta entre o direito e o poder. As estruturas econômicas 

e o monopólio de algumas empresas privadas de meios de 

comunicação violam a ideia de informação plural. As empresas têm o 

direito de não serem submetidas à censura, enquanto que o cidadão 

tem o direito de ter acesso a informação menos manipulada possível. 

● No Brasil não resolvemos nem o problema do monopólio dos meios 

de comunicação e já estamos ingressando nesse debate de “fake 

news”. 

● Existe uma disputa de narrativa de qual é o conceito de fake news, 

que será tratado mais a frente. Hoje, qualquer coisa pode ser fake 

news e quando um conceito é utilizado para tantas coisas, 

geralmente é impreciso. 

● A arquitetura de mídias sociais, criada anteriormente para consumo, 

tem sido utilizada para criar bolhas de informação. A metodologia é 

tal que a pessoa fica completamente relacionada a determinado 

ambiente de mídia digital. 
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● A utilização de bots tem sido comum para criar notícias falsas e para 

colocá-las nos trending topics, dando a falsa ideia de que aquilo está 

acontecendo de fato no ambiente eleitoral. Nos principais eventos da 

política brasileira, houve emprego de bots. 

● O grande problema envolvendo dados na internet é a existência de 

toda uma indústria que se alimenta dos dados pessoais. Temos um 

problema grave: hoje é possível se alimentar de dados sensíveis, 

como seção eleitoral e renda, que são cruzadas com informações 

políticas expostas em redes sociais. A Lei Geral de Dados pessoais 

pode dar um passo importante nessa matéria, aumentando a 

proteção ao cidadão. 

● O Congresso Nacional está cheio de projetos de lei de 

criminalização das fake news. Isso é perigoso para a liberdade de 

expressão e são uma ameaça a democracia. 

● A liberdade de expressão é fundamental para democracia, mas 

também merece sanções do Estado se é utilizada para envenenar a 

democracia. 

 

Pablo Ortellado (Universidade de São Paulo) 

● O tema das “fake news” nasceu da cobertura jornalística das 

eleições presidenciais norte-americanas, em 2016, para fazer 

referência a alguns blogs que faziam difundir boatos da campanha da

Hilary Clinton na forma de notícias. Foi apropriado pelo Trump para 

se referir a todo tipo de cobertura jornalística que considerava 

inapropriado ou imprecisa. 
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● Tem amplo campo semântico e alta carga de valoração política. 

Levantando o questionamento: vale a pena usar o termo “fake 

news”? 

● O fenômeno é um jornalismo hiper partidário, que existe desde a 

primeira república. Mas tem duas novidades: 

○ O debate sujo migra da forma de boato para notícias falsas. No 

boato a força vem do testemunho, de desvelar uma informação 

secreta. Na notícia falsa, a força vem da narrativa jornalística, de 

supostamente ter ocorrido uma investigação jornalística; 

○ Antes, se disseminava através de meios de comunicação privados. 

Agora, se dissemina por meio de redes sociais. Depende, portanto, de 

uma população apaixonada. 

● São um subproduto da polarização política da sociedade civil e, por 

isso, difundem a mensagem como ato de batalha política, com pouca 

reflexão, que é condição para difusão desse fenômeno. 

● A controvérsia sobre a definição de “fake news”: o termo se 

restringe a informação factualmente falsa (a mentira), ou inclui todo 

um conjunto de técnicas de desinformação (manchetes em 

desacordo com o texto, fatos exagerados, fatos tirados do contexto, 

fatos antigos tratados como novos etc.)? Se refere só ao que é falso 

ou ao que é maliciosamente falso? É fake news um erro de apuração 

ou somente alguém que fez com propósitos de enganar o público? 

Se depende de propósitos enganosos, como saber a intenção do 

agente? 
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● O fenômeno é mais descrito pela ascensão de um jornalismo hiper 

partidário e a difusão de formas de comunicação super engajadas 

politicamente, apresentadas na forma noticiosa e que são 

disseminadas por um público, por uma sociedade civil dividida. 

● Essa polarização da sociedade é um fato novo no Brasil, que 

acontece a partir de 2014 

● Esse é o fenômeno: a divisão da sociedade combinada com 

crescimento de um ecossitema de comunicação engajado, que está 

alimentando essa divisão da sociedade. 

 

Bia Barbosa (Intervozes) 

● Devemos trabalhar mais com o conceito de desinformação e 

abarcar todas essas diferentes formas de manipulação, voluntária ou 

não. 

● Deve-se considerar no debate o quadro de concentração dos meios 

de comunicação no Brasil. A mídia tradicional, em uma tentativa de 

cercear o debate, se aproveitou da ascensão das chamadas notícias 

falsas, para tentar recuperar seu lugar monopólico de “dona da 

verdade”, desmerecendo a internet, que tem sido fundamental para 

garantir uma mínima pluralidade e diversidade de informação. 

● A resposta que a maioria do projetos de lei dá ao tema é a 

criminalização - como, por exemplo, propor pena de oito anos para 

quem compartilhar uma notícia falsa -, ou, então, a alteração no 

Marco Civil da Internet para obrigar as plataformas a remover 

conteúdos considerados falsos. Esses projetos enfrentam alguns 

problemas: a dificuldade de definição de fake news; a dificuldade de 

comprovar a intencionalidade de quem compartilhou a notícia; além 

de deixarem na mão das plataformas definir se a notícia é falsa ou não 

- onde o judiciário tem papel fundamental. 
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● Outra resposta são acordos com agências de checagem, para 

reduzir alcance de conteúdos na rede. A verificação é mecanismo 

importante, mas não pode ser o que determina quanto o conteúdo 

vai circular, pois isso pode violar liberdade de expressão, uma vez 

que: 

○ agências de checagem não são isentas. Além de estabelecerem 

como o conteúdo será checado, existe uma escolha do que vai ser 

checado. É impossível checar tudo que acontece na internet e corre- 

se o risco de todo o universo que não foi checado passar a ser 

interpretado como não verdade. 

○ as agências de checagem também erram. 

● Então, como podemos lidar com a questão? 

○ Fazer educação para mídia, nas escolas, desde cedo. 

○ Grande fator de sucesso das notícias falsas é a perfilização, através 

de dados pessoais, como potenciais alvos de conteúdos 

direcionados. Com uma Lei Geral de Dados Pessoais, essa 

perfilização indiscriminada deve reduzir. 

● Confira o projeto do Intervozes de análise do impacto das decisões 

da justiça na liberdade de expressão, que será publicado no portal 

Congresso em Foco, no especial “eleições e desinformação”, com 

artigos semanais produzidos pela equipe do Intervozes. 
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Waldir Sebastião de Nuevo Campos Júnior (Tribunal Regional 

Eleitoral) 

● Sobre a dificuldade de conceituação: qualquer tentativa de 

conceituação na legislação é perigosa, pois o Congresso é plural e o 

consenso é difícil de ser alcançado, correndo-se o risco de que 

ocorram distorções conceituais. Devemos utilizar uma ideia, mas sem 

fixar um conceito bem definido. 

● A transmissão das informações mudaram fundamentalmente, pois 

deixou de ser controlada pelo poder econômico. Sob esse aspecto, a 

informação foi democratizada. Além disso, agora acontece em tempo 

real, o grande problema é como ocorre o filtro dessas informações 

produzidas em massa, como foi dito aqui. 

● A imprensa tradicional tem o papel fundamental no combate às 

fake news, pois gozam de alta credibilidade entre a população. 

● Vivemos um momento em que a população está apaixonada, como 

foi dito aqui, em que se compartilha, mesmo entre pessoas 

qualificadas, conteúdos sabidamente falsos, desde que estejam de 

acordo com a sua opinião. 

● O Ministério Público e o Judiciário não são protagonistas no debate 

eleitoral, os protagonistas são os eleitores e os partidos. A missão é 

fiscalizar e equilibrar a garantia da legitimidade do pleito e a garantia 

da soberania da vontade popular. Caso se exagere, cria-se um 

“partido da Justiça Eleitoral”. 

● O enfrentamento deve ser principalmente através de ações 

pedagógicas para esclarecer a sociedade. 
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Pergunta da Tatiana (moderadora): Qual o papel dos 

intermediários, das plataformas digitais, como o Facebook e 

Whatsapp? 

 

Pablo: Além dos possíveis erros das agências de checagem, existe 

uma desproporção gigante entre a propagação de notícias e a 

capacidade de verificação. Coletamos cerca 5 mil notícias políticas 

produzidas por dia no Brasil, enquanto que as principais agências 

somadas checam cerca de 50 notícias por semana. Sua atuação, 

portanto, tende a ser irrelevante, ou a cometer muitos erros, gerando 

estragos na liberdade de expressão, se tentarem dar conta do volume 

de notícias. 

Existe também a dificuldade de delimitação do que é a verdade. As 

plataformas têm tido uma abordagem menos controversa, com 

controle dos perfis falsos, que impulsionam os conteúdos das 

chamadas notícias falsas, e checagem de notícias estritamente 

mentirosas. Essas notícias, embora menos numerosas, têm 

desempenho muito maior na rede, pois representam bem a 

polarização da sociedade. 
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Bia Barbosa: Foi fundamental que o Marco Civil da Internet 

determinasse a responsabilização de quem postou os conteúdos, e 

não das plataformas, para evitar a remoção indiscriminada de 

conteúdos. 

Se a plataforma não é responsabilizada pelo conteúdo, não deve 

fazer gestão deste conteúdo. Todavia, o gerenciamento de conteúdo 

realizado pelas plataformas com a redução de alcance funciona, na 

prática, como remoção de conteúdo, já que a economia de dados na 

internet opera com base em uma disputa de atenção: todos podem 

publicar, mas só alguns tem algum alcance. Existe um risco à 

liberdade de expressão, portanto. 

Ainda, é importante um debate sobre termos de uso, pois não cabe às 

empresas privadas definirem unilateralmente seus termos, podendo 

ser questionados quando limitam a liberdade de expressão. 
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IMPULSIONAMENTO 
DE CAMPANHAS E 
DIREITO DE 
TRANSPARÊNCIA: O 
QUE ESTÁ EM JOGO 
NAS ELEIÇÕES?
Entre as novidades da reforma política no Brasil está 

o impulsionamento de conteúdo de candidatos nas 

eleições. Essa medida aqueceu o mercado de 

consultoria política e de influência do 

comportamento eleitoral. Quais as formas de garantir 

transparência a esse processo? O que tem sido feito 

por empresas de tecnologia para garantir os direitos 

básicos de informação e transparência?
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Moderação: Rafael Zanatta (Idec) 

 

Francisco Brito Cruz (InternetLab) 

● Única modalidade permitida de propaganda paga na internet é o 

“impulsionamento de campanha”. 

● Definição na Resolução nº 23.551/2017: “impulsionamento de 

conteúdo: o mecanismo ou serviço que, mediante contratação com 

os provedores de aplicação de internet, potencializem o alcance e a 

divulgação da informação para atingir usuários que, normalmente, 

não teriam acesso ao seu conteúdo” 

● O que cabe nessa definição? Quais elementos devem ser 

observados para ser impulsionamento? 

○ Esse conteúdo deve estar acessível para todas as pessoas; 

○ Deve ter visibilidade aumentada pela injeção de receita; 

○ Deve ser uma ferramenta interna da plataforma. 

● No relatório de pesquisa foi analisado o impulsionamento no 

Facebook - que se encaixa na definição da legislação -, através da 

ferramenta “Você na mira”. É uma extensão aplicável no navegador 

que coleta as publicidades recebidas e as reúne em um gráfico, 

mostrando quem está mandando mais propaganda para você, dentre 

as forças políticas. 

● É possível ver também as informações de maneira ampla: o que e 

para quem os políticos estão direcionando propagandas e qual 

audiência buscam, permitindo entender um pouco as estratégias 

políticas dos partidos. 
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● É possível saber o que os anúncios buscam com base nos 

interesses do Facebook. Por exemplo, Geraldo Alckmin busca 

pessoas com interesse em Ciro Gomes. 

● O impulsionamento de anúncios com base em parceiros de dados 

externos (como a Experian) vai acabar no meio de agosto. 

 

Luiz Carlos dos Santos Gonçalves (Procuradoria Regional 

Eleitoral-SP) 

● O Ministério Público Eleitoral é o único legitimado apartidário que 

pode peticionar perante justiça eleitoral. É o porta-voz do eleitor e 

tem o papel de fiscal da legitimidade do processo eleitoral. 

● Tivemos uma experiência ruim com o Facebook, na eleição 

passada. A empresa afirmou que não se submete à jurisdição 

brasileira, por ser empresa americana. 

● O candidato não tem direito à privacidade. Deve prestar 

informações acerca de quanto o candidato gastou, para quem 

pagou, onde obteve os dados etc. Mais do que informar o 

destinatário, devem informar os dados totais. Nesse sentido, as 

plataformas não podem negar o repasse dessas informações, 

invocando a privacidade, pois se trata de interesse público e político. 

● Existem ainda uma série de dúvidas de como ocorrerá, na prática, o 

impulsionamento - como as empresas e o Judiciário atuarão. Por 

exemplo, se o conteúdo impulsionado é ofensivo, o candidato 

ofendido terá, no seu direito de resposta, as mesmas condições de 

alcance? Se sim, quem paga por esse novo impulsionamento? 

● Divulgação da página “tresp.mpf.mp.br”, onde qualquer cidadão 

pode fazer denúncia de  irregularidades de campanhas políticas ou 

fazer consultas. 
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Mônica Guise (Facebook) 

● Sobre as agências de checagem do painel anterior:  não se trata de 

censura. É difícil encontrar um equilíbrio entre o que é falso e o que 

não é, mas as agências checam fatos e não opiniões e interpretações. 

São agências credenciadas internacionalmente,  auditadas 

anualmente, que seguem padrões criteriosos em termos de 

transparência. O Facebook não interfere na análise da agência e não 

exclui o conteúdo, mas dá o aviso ao usuário de que a notícia foi 

classificada como falsa e diminui o alcance. 

● O Facebook considera a transparência extremamente importante 

para o debate democrático. Estão sendo feitos diversos encontros 

com a justiça eleitoral para explicar o modo como a plataforma opera 

e as ferramentas implementadas para garantir maior transparência no 

debate. 

● O Facebook implementou várias ferramentas para garantir mais 

transparência: 

○ informações e anúncios: permite a visualização de todos os 

anúncios que a página está rodando no momento. Aplicável para 

todas as páginas do Facebook; 

○ Fluxo de autorização: a propaganda política necessita de 

autenticação de dois fatores, o perfil necessita de um endereço 

fixado no Brasil - para evitar interferência estrangeira no processo 

eleitoral - e um CPF/CNPJ do responsável pela propaganda. Assim, a 

publicidade política sempre terá a marcação “patrocinado, 

propaganda eleitoral e número do CPF/CNPJ responsável pelo 

pagamento da propaganda”. 
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● Lançamos dez dicas, com linguagem simples, alertando para a 

questão da notícia falsa, com o objetivo de educar e trazer 

informação midiática para o usuário de forma geral. Nesse sentido, 

ressalto a parceria com o “Vaza Falsiane”, também para educação em 

mídia. 

● Sabemos que as notícias falsas são, no geral, motivadas 

economicamente e que são divulgadas principalmente por perfis 

falsos. Por isso, uma das medidas tomadas pelo Facebook é 

combater esses perfis. 

 

Bruna Santos (Coding Rights) 

● Foi realizada uma pesquisa com alguns parceiros para analisar a 

utilização de dados pessoais em campanhas e processo políticos. 

● Essa eleição é a primeira em que o impulsionamento é permitido 

pela lei, o que muda o parâmetro da propaganda eleitoral, dando 

mais destaque para internet. 

● Pesquisa entrevistou 3 empresas Number Group, Idea Big Data, e 

Ponte Estratégia (Cambridge Analytica) Serasa Experian. Elas vendem 

soluções de marketing aplicáveis ao cenário eleitoral. A base de 

dados utilizada são os dados públicos e os oferecidos pelos próprios 

clientes. A partir desta base, fazem análise qualitativa e quantitativa 

do público alvo, para extrair padrão de compra, perfis psicológicos, 

narrativa cultural, gatilhos de raiva, dificuldade de tomar decisões etc.
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● As empresas apontam Whatsapp como essencial, tendo em vista o 

fator de confiança das informações compartilhadas, uma vez que se 

recebe informações de amigos e familiares. 

● Ainda, aponta-se a necessidade por mais transparência na 

publicidade eleitoral online, com a disponibilização de informações 

acerca de quando o anúncio foi comprado, se ele foi alterado, dentre 

outras informações. Seria importante também uma biblioteca de 

anúncios, onde se pode saber quais anúncios vem tanto para mim, 

quanto para  meus amigos, para propiciar uma noção mais geral. 

● Apresento uma nova ferramenta da Conding: Fuzzify.me que 

permite limpar as preferências de anúncio e mostra uma timeline de 

anúncios mostrados para você. 

● Vamos analisar, durante o período eleitoral, como as propagandas 

eleitorais operam, através da ferramenta do Fuzzify.me. . 
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ROBÔS SOCIAIS E 
ATAQUES DE 
DESINFORMAÇÃO: 
COMO MITIGAR 
DANOS E GARANTIR 
DIREITOS?
Desde as eleições de 2010, tem crescido o uso de 

robôs sociais (bots) para tentativa de influência do 

comportamento eleitoral. Soma-se a esse fenômeno 

a emergência de empresas de consultoria 

especializadas em “ataques de desinformação”, um 

mercado obscuro e antiético. Dentre as soluções 

técnicas e políticas utilizadas pelas empresas para 

lidar com esse problema, o que tem sido feito no 

Brasil? Quais as soluções de mitigação de danos e 

preservação de direitos?
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Moderação: Viviane Rodrigues Gomes (Universidade Federal do 

Rio de Janeiro) 

Desde as eleições de 2010, tem crescido o uso de robôs sociais (bots) 

para tentativa de influência do comportamento eleitoral. Soma-se a 

esse fenômeno a emergência de empresas de consultoria 

especializadas em “ataques de desinformação”, um mercado obscuro

e antiético. Dentre as soluções técnicas e políticas utilizadas pelas 

empresas para lidar com esse problema, o que tem sido feito no 

Brasil? Quais as soluções de mitigação de danos e preservação de 

direitos? 

 

Diogo Rais (Advogado eleitoral) 

● Nota-se, nos últimos cinco anos, crescimento do debate sobre a 

desinformação e a automação no âmbito do direito eleitoral. 

● Há uma dificuldade em conceituar o que são as fake news e, 

mesmo assim, há mais de 20 projetos de lei no congresso procurando 

um meio de combatê-las, inclusive por sua criminalização. 

● Todavia, é melhor tratar o problema atual sob o ângulo da 

desinformação, na esteira do que vêm estudando a Comissão 

Europeia e outros estudiosos do tema. Até porque, sob a ótica do 

Direito Eleitoral, a tradução de fake news como “notícias falsas” faz 

parecer que um dos objetos de proteção jurídica é a verdade. Porém, 

a verdade está localizada no campo da ética, não do Direito. 
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● Para trabalhar a questão no Direito, deve-se aproximá-la da figura 

da fraude, porque envolve um dano (efetivo ou em potencial) e um 

dolo. Nesta formatação, o Direito pode reagir ao fenômeno. Assim, na 

análise em questão, deve-se pensar nas notícias fraudulentas, 

permitindo uma reação do Direito de modo a evitar ou compensar um 

dano, efetivo ou em potencial, ou um dolo. 

● Assim, diferencia-se o que é fraude, como a criação de algo 

enganoso que parece ser verdade para mudar as premissas das 

pessoas, e o que é erro, decorrente de uma notícia mal checada que 

sai às pressas na sociedade de comunicação em massa.   

● O Direito Eleitoral trata dessas questões já há muitos anos, pelo 

Código Eleitoral de 1932, com a notícia sabidamente inverídica, 

independente de ser digital ou física. 

● Há muita especulação sobre o impacto das Fake News no cenário 

eleitoral. O problema central, na verdade, é que elas podem poluir as 

premissas das decisões das pessoas, cujas conclusões acabam 

sendo erradas para o cenário real, mas corretas para o cenário falso 

que lhes foi apresentado. 

● No fim, a decisão é nossa, não das Fake News. Assim, para 

combater seus efeitos negativos, faz-se necessário pluralizar as fontes 

e mecanismos de informação. Devemos aproveitar a comunicação 

como um todo, não só a linha do tempo do Facebook ou o grupo de 

whats app da família. O engajamento e o empoderamento do usuário 

são as melhores óticas para resolução do problema, ainda mais 

pensando que na internet nós somos os curadores do conteúdo. 
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Fabro Steibel (Instituto de Tecnologia e Sociedade) 

● Apesar de parecer que o uso de bots caminha apenas em sentido 

negativo, deve-se pensar também que são facilmente identificáveis 

pelo seu rastro digital. Assim, podemos investigá-los e conhecer a 

totalidade de seus usos, inclusive positivos. 

● Bots são programas de computadores desenhados para 

desempenhar tarefas automatizadas (como a compra e venda de 

ações, o compartilhamento massivo de algo ou a ferramenta de 

limpeza de conteúdo utilizada pela Wikipédia) e são desejáveis para a

saúde da internet, de forma que mais da metade do movimento de 

dados na internet é feito por bots. É impossível proibí-los ou regulá- 

los, tendo em vista que há usos legítimos (a Beta Feminista, o Victor, e 

o RuiBarbot). 

● Os bots são volumosos porque marcas e influenciadores digitais os 

compram para ganhar relevância diante dos algoritmos que priorizam 

conteúdos em redes sociais. 

● Está em questão, nesse momento, os bots sociais, que se passam 

por pessoas comuns e tentam não ser identificados. Podem visar 

influenciar as eleições, mas não são a maioria, apesar de sua 

importância na internet. 

● A BBC fez uma série sobre o uso de bots no Brasil, revelando um 

“exército de bots” feitos por cabos eleitorais que manipulam vários 

perfis. Ao alimentar e nutrir um desses perfis por muitos anos 

(casando, fazendo aniversários, etc), o perfil ganha alto valor 

mercadológico por deixar menos rastros. Esse tipo de perfil pode ser 

utilizado como um cyborg: compartilha-se o login e senha para 

realização de ações conjuntas eventuais, mas, no restante do tempo, 

estes personagens se passam por pessoas comuns. 
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● As soluções para as fake news e para os bots são complexas, de 

forma que o próprio Tribunal Superior Eleitoral já realizou uma 

verificação falsa de notícia, pedindo para retirar conteúdo que na 

verdade era real. O twitter (a partir do movimento #twitterlockout) e o 

facebook apagaram perfis falsos de sua plataforma neste ano, mas 

eles voltam a existir.   

● Solução deve ser multissetorial: o foco deve ser naqueles que 

fazem usos estratégicos, não transparentes e com intenções não 

claras desta tecnologia. Nas eleições, porém, os algoritmos que 

geram os políticos são partido, dinheiro, tempo gênero e outros, 

antes dos bots. Nesse sentido, o financiamento político é muito mais 

central para formular um cenário de insegurança do que as fake news 

e os bots.   

 

Fernanda Monteiro (MariaLab) 

● Ao falar sobre políticas de privacidade, serviços, fake news e bots 

lembramos de um fator tecnológico. 

● Mas, na verdade, a questão é humana. Apesar de tratar de 

regulação do uso de bot ou de disseminação dos conteúdos falsos, a 

discussão é humana porque os algoritmos, o design de conteúdo, o 

design de experiência de usuário são desenvolvidos em sociedade 

por pessoas. 

● O contexto onde incidem as regulações deve ser levado em conta, 

por desigualdades de poder, de gênero e de raça. Vivemos em uma 

sociedade que discute pós verdade sem consensuar, todavia, no que 

é a verdade em si, que já é um pós fato e a interpretação de uma 

informação repassada. Portanto, o princípio é ético. 
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● A ética é pouco discutida na produção das tecnologias, de forma 

que raramente pensamos na infraestrutura e na estrutura da internet 

enquanto meios de combater desigualdades sociais e garantir a 

autonomia e consciência dos usuários com transparência, políticas 

positivas e inclusivas. 

● A comunicação nas redes sociais é de massa e popular, então 

quando pensamos em disseminação de notícias falsas, devemos 

questionar “quem controla essa tecnologia?; quem transmite essa 

informação?; quem produz e quem estabelece essa comunicação?”. 

● A comunicação popular não deve ser regulada somente pela 

iniciativa privada, em que pese esta ser a fornecedora das 

plataformas das redes sociais e o motor das novas tecnologias. Deve 

haver um controle social no processo de regulação dessas 

plataformas, ao contrário do cenário atual em que a transparência 

fornecida por essas empresas é muito deficiente e limitada ao usuário 

final, além de ser contraintuitiva.   

● O debate e a discussão nestes termos de infraestrutura e estrutura 

deve chegar a toda população usuária da internet e dessas 

plataformas horizontalmente, tendo em vista ser um assunto que 

afeta a todos.   

● Não é só comunicação das plataformas com seus consumidores 

que deve moldar essas tecnologias, mas a participação multissetorial 

na criação, regulação, realização de auditorias e composição dos 

designs de conteúdo e experiência de usuário, como fundamento 

humano para a tecnologia mais inclusive e democrática 
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Laura Molinari (Nossas) 

● Beta feminista é uma robô cuja função predeterminada é auxiliar no 

engajamento da sociedade através de uma ferramenta do chat do 

messenger chamada de “chatbot”, facilitando a participação das 

pessoas na tomada de decisões políticas institucionais. 

● Não é um bot social que tenta se passar por um humano. Em sua 

página está explícito ser um robô vinculado a um laboratório de 

ativismo chamado Nossas, com princípios e linhas políticas 

transparentes, engajando as pessoas por sua vontade autônoma e 

consciência própria. 

● O messenger é a segunda ferramenta de mensagens diretas mais 

utilizada no país, em comparação ao declínio da utilização dos 

e-mails, de forma que o chatbot permite mobilizar as pessoas que 

estão na rede social e que já se engajam pelas pautas das mulheres, 

potencializando suas vozes coletivamente. Assim, por exemplo, 

divulga e facilita ações coletivas como o envio de emails para 

deputados pressionando sobre determinada pauta. 

● O laboratório criou também o Bonde, plataforma para ativistas 

criarem o próprio site, vinculando algumas ferramentas de pressão, 

entre outros projetos. 
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DISCURSO DE ÓDIO, 
REMOÇÃO DE 
CONTEÚDO E 
DIVERSIDADE NAS 
ELEIÇÕES
A polarização política no Brasil tem gerado ataques 

contra quem impulsiona agendas de direitos 

humanos, como representantes dos  movimentos 

negro, feministas e LGBT. O discurso de ódio e 

discriminatório tem se proliferado e novas táticas de 

eliminação de conteúdo por meio das próprias 

regras das plataformas (como denúncias 

coordenadas por grupos machistas) têm se 

proliferado. Como as plataformas têm lidado com a 

possibilidade de remoção de conteúdo e a análise 

do discurso de ódio?
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Mariana Valente (InternetLab) 

● A internet é um meio extremamente paradoxal, em que vozes 

silenciadas historicamente ganham amplitude, mas que no contexto 

das eleições, de polarização política, algumas pessoas sofrem mais, 

podendo ser alvos de discurso de ódio. 

 

Ana Carolina Lourenço (Fundação Cidadania Inteligente) 

● Em 2016 e 2018 temos a expansão de campanhas de  ativistas, de 

líderes de questões de  direitos humanos, questões feministas, de 

combate à luta anti-racista, que deixam de atuar apenas na sociedade 

civil e passam a  disputar na arena eleitoral. Assim, figuras que já eram 

alvo do  debate sobre crimes de ódio na sociedade civil, passam a 

sofrer com o discurso de ódio, de forma ampla, nas redes. Em um 

momento específico onde a  sociedade como um todo joga atenção 

para esses corpos e suas trajetórias. 

● O elemento discurso de ódio se torna um ativo político das 

campanhas de um certo setor do espectro político, de modo o que 

racismo, misoginia é lgbtfobia é a própria chave para  criar 

candidatura no setor da direita. 

● O crime de ódio no debate eleitoral tem regras e estratégias 

específicas. É necessário entender a diversidade do ecossistema dos 

atores e como o campo da justiça eleitoral funciona, para criar uma 

coalizão forte, um fronte de defesa da democracia, onde o crime  de 

ódio não é, de maneira nenhuma, aceitável. 
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● Nesse sentido, a Fundação Cidadania Inteligente, a qual possui 

atuação no continente latino-americano, trabalha com a 

consolidação democrática. São três projetos no âmbito eleitoral 

brasileiro, consistentes em ferramentas para mudança, consolidação 

de alianças, redes, desenvolvimento e transferência de ferramentas 

tecnológicas para outras organizações da sociedade civil: 

○ Projeto Me Representa: sensibilização e valorização dos direitos 

humanos, reúne possíveis eleitores pró-direitos humanos a 

candidatos pró-direitos humanos, estabelecendo valores identitários 

também. 

○ Projeto “Rio Por Inteiro”: interação com candidaturas através de 

uma coalizão com quarenta organizações de base do estado do Rio 

de Janeiro, que pensa metodologias  para a apresentação de 

propostas aos candidatos. Reforça a ideia de ruas e redes e de 

fortalecimento de pequenas organizações. 

○ Laboratório técnico para a construção do site 

“mulheresnegrasdecidem.org”, para visualização de dados da “rede 

umuna”. Esta, por sua vez,  trabalha com a participação de mulheres 

negras na política institucional. 

○ Experiência low tech de formação de liderança política, com foco 

em promover lideranças jovens que atuam com tema de violência, 

para depois voltarem para seus territórios e pensarem projetos. 
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Ademar Costa Filho (Advogado eleitoral e #VoteLGBT) 

● Cenário trazido pelo Atlas da violência de 2018 mostra 30.300 

homicídios a cada 100.000 habitantes. Para jovens negros esse 

índice sobe 40.300, ou seja,  7 em cada 10 homicídios são de pessoas 

negras. Segundo os casos notificados, uma pessoa LGBT é morta a 

cada 19 horas e o Brasil é o país que mais mata travestis e transexuais 

no mundo. São 73.000 denúncias de violência contra mulher só esse 

ano. Não é o cenário de um país pacífico, cordial - ao contrário de 

como o brasileiro geralmente se enxerga. 

● Pensar o discurso de ódio nas eleições deve ser feito em contraste 

com esses dados e essa ideologia de “povo feliz”. No ensaio 

“Sociedade autoritária e o mito fundador”, fica claro que o Brasil não 

é um país de rupturas -não houve uma ruptura com o fim da 

escravidão e na transição democrática com o fim da ditadura. Esse 

cenário favorece a dispersão de discursos de ódio. 

● Importante distinguir discurso de ódio de racismo, lgbtfobia e de 

sexismo. Para esses casos existem regulações próprias, com regime 

penal específico. Aqui se fala desse panorama em justiça eleitoral. 

● O período eleitoral é naturalmente um período de maior 

participação, de maior porosidade e de liberdade de expressão. É 

preciso reavivar o conceito de “cidadania ativa”, de Fábio Comparato. 

  

● Há quem diga que os discursos de ódio devem ser combatidos com 

discursos inclusivos. Porém essas parcelas da população, que sofrem 

com o discurso de ódio, têm uma vulnerabilidade muito maior. 

Nesses casos a justiça deve intervir. 
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● É preciso uma inclusão discursiva para chegar a uma inclusão real. 

Diálogo é democracia, respeitar as diferenças dentro de uma razão, 

de um diálogo e  uma construção inclusiva. 

 

Eugênia Augusta Gonzaga (Procuradora Federal dos Direitos do 

Cidadão Adjunta) 

● Muito se reclama da atuação do Ministério Público Federal, mas 

nem todos os participantes pactuam com tudo que é feito. 

● O debate acerca da diversidade nas eleições não é somente sobre 

cotas para mulheres ou pessoas com deficiências. Já superamos esse 

debate, as cotas já estão implementadas e o debate se sofisticou. 

Queremos mais do que isso. 

● Trabalho há muitos anos com os direitos das pessoas com 

deficiência, principalmente da pessoa com deficiência intelectual, 

que é relegada até mesmo no campo dos direitos humanos. A pessoa 

com deficiência intelectual, pela Convenção da ONU dos direitos da 

pessoa com deficiência e pela Lei Brasileira de Inclusão, tem 

capacidade civil e eleitoral. Dentro da capacidade eleitoral, existem a 

capacidade eleitoral ativa e passiva, ou seja, de votar e ser votado. 

 ● A retirada de conteúdo do ar é um tema difícil. Mas sabemos 

identificar quando é discurso de ódio - quando há racismo, injúria, 

calúnia etc. -, que ultrapassa os limites da liberdade de expressão. 

Existem situações bem complexas nesse tema, como quando o 

discurso de ódio propagado por um domínio comprado em outro 

continente, que foge da nossa jurisdição.   

● Cuidado com os lugares comuns e com os discursos de ódios. 

Devemos focar no que queremos dos candidatos e para o melhor do 

país, em termos de direitos humanos e dignidade de pessoa humana. 
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Andre Zanatta (Google - Senior Litigation Counsel) 

● O Brasil é um dos países que mais demanda retirada de conteúdos 

do Google - em resposta a pedidos do judiciário e de usuários. De 

todas ações judiciais que o google sofre, 72% são do Brasil (dados do 

Relatório de transparência). 

● Apoiamos a criação da plataforma “ctrl-x”, em parceria com a 

ABRAJI,  que permite  a visualização de quem está pedindo a 

remoção de conteúdo. 

● Existem muitos casos com base em ordem de remoção de 

conteúdo fundamentados em propaganda eleitoral negativas (como 

em sátiras). Mas as resoluções eleitorais não trazem definição clara do

que é propaganda negativa. 

● Sabemos o que não é propaganda negativa: manifestação 

espontânea na internet de  pessoas naturais em matéria política 

eleitoral, mesmo que sob a forma de elogio ou crítica a candidato ou 

partido.   

● A atuação da justiça eleitoral em relação ao conteúdo divulgado na 

internet deve ser realizada com menor  interferência possível, visando 

garantir o debate democrático, coibindo abusos e ilegalidades, como 

o discurso de  ódio. 

● Qual é o limite da liberdade de expressão? É um tom mais  áspero, 

uma ofensa à honra? Acreditamos que cabe ao poder judiciário, com 

reserva de jurisdição, balancear direitos dos envolvidos, se é 

liberdade de expressão ou se é abuso, decidindo se aquele conteúdo 

deve ficar  no ar ou não. 
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● Existem políticas na própria plataforma que proíbem condutas 

ilegais, como a incitação ao ódio. Existe uma equipe que analisa 

todos os pedidos de denúncia, feitos por usuários, para verificar se 

houve violação. 

● Quando não há clareza ou objetividade da violação, é o judiciário, 

nos termos do Marco Civil, que deve fazer o balanceamento, pois 

corre-se o risco de violar a liberdade de expressão. 

● Informação se combate com mais informação. As plataformas são 

abertas, um candidato que sofreu algum tipo de ofensa à honra pode 

se valer da mesma plataforma para  esclarecer aos leitores que 

 aquele conteúdo é enganoso, além de solicitar a retirada deste 

conteúdo mediante ordem judicial. 

● A informação, ainda que de mau gosto - um  conceito subjetivo -, 

tem que estar disponível para que a  própria usuária decida se quer 

consumir aquilo ou não. Desde  que não haja ilegalidade, pois mau 

gosto não é discurso de ódio, discurso de ódio é  ilegal e deve ser 

retirado. 

● Fiquem à  vontade para usar o e-mail do nosso jurídico, 

juridicobrasil@google.com. 

● Acerca do direcionamento de publicidade, a segmentação dos 

anúncios do Google é parcial, não se pode segmentar com 

preferência política, por exemplo. 
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Joana Varon (Coding Rights) 

● Trabalho com o discurso de ódio sob uma perspectiva feminista. É 

um tema interseccional por natureza, quem é alvo de discurso de 

ódio vai ser comumente por questões de  raça, gênero, classe e 

orientação sexual. 

● Fizemos um primeiro estudo, junto com o InternetLab, consultando 

diversos coletivos feministas sobre formas de violência de gênero 

usando tecnologias. O estudo serviu de aporte para o relatório 

especial de violência contra a mulher da ONU.   

● Fizemos também um mapeamento sobre diferentes tipos de 

violência de gênero. Encontramos diferentes ações que usam as 

tecnologias para atacar mulheres e vozes  dissidentes. 

● No grafo apresentado é possível ver que as ações se correlacionam. 

Muitas se utilizam de acusações falsas, também impulsionadas por 

um ato coletivo de difusão, às vezes usando bots.  

● Através desse mapeamento, pode-se pensar em quais categorias 

jurídicas essas ações se encaixam (injúria, calúnia, difamação ou atos 

de censura da própria plataforma). E quais ações poderíamos tomar 

para combatê-las, tanto no meio jurídico quanto de segurança digital. 

● Percebeu-se que muitos desses ataques têm a ver com violações à 

privacidade e discurso de ódio, visando calar vozes dissidentes, ou se 

relacionavam com a própria censura dessas vozes pela plataforma. 

No caso da Marielle todas essas ações se conectaram. Fazendo com 

que aumentasse uma preocupação com segurança digital. 

● Uma rede informal de feministas pela segurança digital (da qual 

fazem parte Clandestina, Coding Rights, Vedetas, MariaLab e Escola 

de Ativismo) tenta pensar esse cenário de maneira preventiva e quais 

ações podem ser tomadas quando os ataques acontecem. 
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● Difundimos algumas taticas de segurança digital, como canais 

seguros para campanhas e dicas de segurança digital com o 

“safermanas” - gifs que tentam tornar essas informações mais 

acessíveis. 

● Incentivam também algumas estratégias, como denunciar nas 

plataformas e no judiciário. É importante judicializar as práticas de 

discurso de ódio, para politizar esses ataques. 
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Saiba mais 
Reunimos aqui os relatórios, pesquisas e projetos

citados pelos palestrantes. Acrescentamos também

outras leituras interessantes sobre o tema: 

 

● Acompanhe artigos semanais, produzidos pela

equipe do Intervozes, de análise do impacto das

chamadas fake news, das decisões da justiça e dos

diferentes atores  na liberdade de expressão, no

especial “eleições e desinformação”, do portal

Congresso em Foco:

https://congressoemfoco.uol.com.br/de-olho-no-

combate-as-fake-news/ 

 

● A campanha “Mulheres Negras Decidem” é parte

das ações da Rede Umunna. Visa estimular as

candidaturas de mulheres negras na política

consolidando-as no processo eleitoral democrático. 

http://mulheresnegrasdecidem.org/ 

 

● Relatório “Violências contra mulher:

diagnóstico, soluções e desafios”, contribuição

brasileira para a relatora especial da ONU sobre

violência contra mulher. Estudo feito pela Coding

Rights e InternetLab 

http://www.internetlab.org.br/wp-

content/uploads/2017/11/Relatorio_ViolenciaGener

o_ONU.pdf 
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Saiba mais 
● Plataforma feita pela Associação Brasileira de

Jornalismo Investigativo (ABRAJI) “ctrl-x”, com o

apoio da Google,  que permite  a visualização de

quem está pedindo a remoção de conteúdo: 

http://ctrlx.org.br/ 

 

● No relatório de transparência da Google, também

são disponibilizados dados referentes às remoções

de conteúdo realizadas: 

https://transparencyreport.google.com/government-

removals/overview?hl=pt_BR 

 

● O Comitê Gestor da Internet lançou o guia

“Internet, Democracia e Eleições”, dedicado ao

combate à desinformação na internet: 

https://cgi.br/media/docs/publicacoes/13/Guia

Internet, Democracia e Elei%C3%A7%C3%B5es.pdf 

 

● Plugin "Você na Mira" do InternetLab (perfilamento

psicográfico): 

http://vocenamira.org/ 

 

● Página da Coalizão Direitos na Rede: 

https://direitosnarede.org.br/ 
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Apoio
institucional 
O seminário "Internet, Eleições e Direitos" e o

relatório "internet, Eleições e Direitos: perspectivas

multissetoriais" foram organizados pelo Instituto

Brasileiro de Defesa do Consumidor com apoio

institucional da Open Society Foundations. 

 

O presente relatório está registrado com uma licença

de Atribuição-NãoComercial 3.0 Brasil (CC BY-NC

3.0 BR). Você tem o direito de copiar e redistribuir o

material em qualquer suporte ou formato, bem como

remixar, transformar, e criar a partir do material. 

 

 

 




