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Resumo: Acompanhando a sociedade atual, que não se restringe 
mais as conexões físicas e adota para si a interação por meio de 
redes virtuais, utilizando para isso a internet e as redes sociais, 
seus direitos e deveres também se transpassam para o novo es-
paço de convivência virtual. Desta forma o presente trabalho ao 
utilizar o método dedutivo, consubstanciado pela pesquisa bibli-
ográfica em livros, artigos de revistas e legislação/jurisprudên-
cia, busca analisar a relação entre usuários das redes e seus di-
reitos de manifestação, bem como limites e possiblidades em 
torno das normas, e, no intuito de limitar o presente estudo, bus-
car-se-á analisar se ao julgar casos que tratam da liberdade de 
expressão se o judiciário ao não observar a constituição e nem 
os tratados internacionais incorreria em uma dupla ofensa ao di-
reito fundamental de expressão.   
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EXPRESS IN THE INTERNET ENVIRONMENT, SOCIAL 
NETWORKS AND FAKENEWS 
 
Abstract: Accompanying current society, which no longer re-
stricts physical connections and adopts for itself the interaction 
through virtual networks, using the Internet and social networks, 
its rights and duties are also transposed to the new space of vir-
tual coexistence. Thus, the present work, using the deductive 
method, consubstantiated by bibliographical research in books, 
journal articles and legislation/jurisprudence, seeks to analyze 
the relationship between network users and their rights of mani-
festation, as well as limits and possibilities around the norms, 
and in order to limit the present study, it will seek to analyze 
whether, when judging cases that deal with freedom of expres-
sion, the judiciary, by not observing the constitution and not 
even international treaties, would incur a double offense to the 
fundamental right of expression.   
 
Keywords: Freedom of expression. Fake News. Civil Frame-
work of the Internet. Constitutionalization. Fundamental rights.  
 
1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

 presente estudo tem como objetivo estudar a li-
berdade de expressão no ambiente virtual das re-
des sociais e também da internet, que atualmente 
tem se mostrado uma forma de rápida projeção e 
compartilhamento de dados entre as pessoas.  

Dessa forma, a abrupta mudança trazida pelas ondas tec-
nológicas de inovação que permitiram que a sociedade ingres-
sasse na era da informação, trouxe consigo dilemas do direito, 
que agora necessitam de uma adequada transmutação para o 
novo paradigma informacional.  

Diante disso, não se pode discutir as ações judiciais hoje 
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em sede de liberdade de expressão no ambiente virtual dissoci-
ada da novel legislação que trata do Marco Civil da Internet, Lei 
n. 12.965/14, que passou a regular os direitos e deveres dos pro-
vedores de conteúdo nas redes, bem como os direitos e deveres 
dos usuários e empresas no ambiente virtual.  

Com essas novidades, a sociedade pode se deparar com 
um possível choque de direitos e garantias guardadas pelas nor-
mas e legislações vigentes no país. E que, por sua vez, dada a 
novidade dos temas, exige uma discussão para compreender li-
mites e garantias dentro dessa nova esfera que o direito passou a 
proteger e vislumbrar possíveis saídas para impasses ainda per-
cebidos em relação ao tema da liberdade de expressão na inter-
net.  

 
2 LIBERDADE DE EXPRESSÃO 

 
A liberdade de expressão integra o grupo de direitos e 

garantias fundamentais, que integram uma evolução inerente ao 
Estado Constitucional de direito com viés histórico e hermenêu-
tico, com vistas a proteger e prover a dignidade da pessoa hu-
mana, sendo ainda uma aparato limitador do poder do estatal 
(SARLET; MARINONI; MITIDIEIRO, 2012, p. 247).  

Ainda, a liberdade de expressão deve ser observada 
como integradora do rol de liberdades previstas na Constituição 
Federal de 1988, que em consonância com as primeiras declara-
ções de direitos, dotando o texto de um sentido liberal e com a 
busca pela proteção de determinados direitos invioláveis postos 
no art. 5º, caput, da CF/1988, se traduz em uma “Constituição 
da Liberdade” (SARLET; MARINONI; MITIDIEIRO, 2012). 

De forma que, o direito à liberdade de expressão se de-
monstra como uma conquista de tempos remotos, em que, há 
muito persiste nas requisições das sociedades, assim, junto a 
igualdade, compõem a matriz da dignidade humana, e, se tornou 
uma lente pela qual o Estado deve prezar pelo sistema de 



_578________RJLB, Ano 7 (2021), nº 4 
 

 

garantias e direitos fundamentais (MENDES, 2016, p. 263). 
No entanto, a liberdade não se traduz em algo uníssono e 

uniformizado pelo direito geral de liberdade, como observada 
nas mais variadas constituições do mundo, assim, torna-se mais 
notada a delimitação das liberdades, podendo ainda ser obser-
vado, o efeito de positivação ou não das normas que regulamen-
tam sobre a liberdade (SARLET; MARINONI; MITIDIEIRO, 
2012, p. 425) a depender do sistema jurídico adotado.  

Para o ordenamento constitucional/jurídico, a liberdade 
de expressão engloba não só uma modalidade, mas diversas for-
mas de manifestações, que formam uma estrutura com fito na 
defesa desta garantia no Estado Democrático de Direito (SAR-
LET; MARINONI; MITIDIEIRO, 2012, p. 439). 

Outro ponto relevante para a compreensão da liberdade 
de expressão consiste em seus limites, ou seja, a Constituição 
preza pela ampla liberdade dos cidadãos, no entanto essa mani-
festação deve respeitar os requisitos formais da norma1, como a 
exemplo da garantia a liberdade, desde que, não ocorra em ano-
nimato, ou a resguarda do sigilo da fonte em casos de acesso à 
informação pelo exercício profissional, além de que, a ação não 
venha a colidir com outros direitos fundamentais (MENDES, 
2016, p. 264). 

Desta maneira, não cumpre ao Estado exercer controle 
de quais opiniões são ou não aceitáveis, uma vez que essa tarefa 
recai sobre a audiência que recebe a informação que lhe é diri-
gida, sendo portanto, uma ação defensiva, com abstenção estatal 
sobre a conduta em face da liberdade do indivíduo, além do 

 
1 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garan-
tindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do di-
reito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguin-
tes: IV -  é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; V - é livre 
a expressão da atividade intelectual, científica e de comunicação, independentemente 
de censura ou licença; X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a 
imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral 
decorrente de sua violação; [...] XLI – a lei punirá qualquer discriminação atentató-
ria dos direitos e liberdade fundamentais;  
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mais, “a liberdade de expressão, que enquanto direito fundamen-
tal, tem, sobretudo, um caráter de pretensão a que o Estado não 
exerça censura” (MENDES, 2016, p. 264).  

Portanto o Brasil adotou o termo liberdade de expressão 
como gênero que inclui diversas formas especificas, como ma-
nifestação do pensamento, liberdade de comunicação, entre ou-
tras, que mesmo embora, possam ser expressas pelo exercício da 
atividade intelectual, necessita que a compreensão da manifes-
tação seja em sentindo amplo, decodificando-se em uma “uma 
serie de liberdades especiais” (SARLET; MARINONI; 
MITIDIEIRO, 2012, p. 436). 

Em casos de conflitos entre o princípio da liberdade de 
expressão e princípios fundamentais, cabe uma análise porme-
norizada do alcance da ação projetada entre o interlocutor e a 
audiência que recebeu a mensagem manifestada, como no caso 
do julgamento do HC nº 82.424-2/RS2, em que, os julgadores se 
viram diante uma colisão destes princípios, e ao negar o pedido, 
o tribunal realizou um leitura da matriz constitucional de forma 
a afastar uma afronta que buscava diminuir outro princípio fun-
damental, além de ter sido considerado uma forma de deturpação 
da livre manifestação de opinião (SILVA; OLIVEIRA; 
RABELO, 2011).  

Portanto, a liberdade concedida aos cidadãos de gozar de 
duas escolhas individuais, possui lastro constitucional, sendo in-
clusive regulada em seu texto, afim de garantir maior proteção, 
inclusive contra maiorias eventuais no legislativo, no entanto, 
esta autonomia possui limites na própria lei, não se trata de algo 
absoluto, e que, no caso de embate com outro valor principioló-
gico, pode ser restringida a “liberdade em questão, de forma 

 
2 O julgamento emblemático do HC nº 82.424-2/RS, impetrado por Siegfried Ellwan-
ger, buscava conceder a liberdade para o impetrante, que fora condenado na segunda 
instancia a dois anos de reclusão, o então autor e editor de livros que publicou obras 
de cunho considerado racista, em sua defesa, Ellwanger alegou que, como os judeus 
não eram uma raça, no caso em questão, não teria ocorrido o crime de racismo, o 
pedido foi negado pelo Supremo Tribunal Federal.  
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proporcional, visando a otimização dos bens jurídicos em con-
fronto, através de uma ponderação de interesses” (SARMENTO, 
2004.  p. 191). 

No caso de colisão de princípios apresentado, o STF de-
cidiu pela restrição do direito de livre manifestação em face dos 
direitos fundamentais da pessoa humana, que não pode ser vio-
lada em face da liberalidade de ação, em que pese, a atitude de 
afronta racial encontra-se tipificada em legislação própria, outro 
entendimento que não o adotado, levaria a ideia de caos em 
nome de um direito alegado (SILVA; OLIVEIRA; RABELO, 
2011). 

Isso porque se torna impossível que o Estado, em dada 
ocasião não se pronuncie de forma a intervir em alguns casos, 
atuando na restrição de autonomia individual para proteger a li-
berdades dos demais, na busca pela proteção do bem comum e 
alcançar um ambiente pacifico na justiça social (SARMENTO, 
2004, p. 190).  

A liberdade de expressão possui percalços a serem trans-
postos no atual desenrolar da sociedade, pois, com a recente in-
clusão de uma nova forma de atividade social por meio da inter-
net e as relações entre os indivíduos por meio desta, cria-se uma 
nova necessidade hermenêutica para os casos jurídicos. Nesse 
sentido, Tim Wu (2018) apresenta o problema da ausência da 
atenção da audiência, devido ao grande número de informação, 
que diferente dos anos 1920, tornou escassa a atenção dos ou-
vintes, convertendo sua atenção em highly valued commodities3 
(WU, 2018, p. 554).  

Então, com a expansão da internet e a transformação da 
atenção do homem em uma espécie de mercadoria, outros pro-
blemas surgem no sentindo de obter atenção da audiência, como, 
a redução dos custos para se tornar um orador em meio ao am-
biente online, o que transformou a fala pública em um “discurso 

 
3 Mercadorias altamente valorizadas. Tradução nossa. WU, Tim. Is the first amend-
ment obsolete? Michigan Law Review. Volume 117. Issue 3. 2018. 
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barato” ou ainda em uma forma de “inundação de informação” 
o qual, grandes plataformas de blogs passaram a permitir, onde 
qualquer indivíduo pudesse tornar-se um potencial formador de 
opinião pública, desviando atenção das mídias tradicionais e fa-
cilitando o abuso de outros oradores em seus discursos para mul-
tidões. (WU, 2018, p. 555). 

Outro ponto notável nessa mudança foi a “indústria da 
atenção” ou economia da atenção, que se desenvolveu como mo-
delo de negócio, que tem como fim a atenção humana, na qual, 
grandes veículos de comunicação se juntaram as novas platafor-
mas para maximização do tempo em prol da audiência das pes-
soas que os acompanham, como forma de ampliar a atenção das 
massas, algo cada vez mais valioso  (WU, 2018, p. 555).   

O último ponto referente ao mercado da atenção seria a 
criação do “filter bubble”, ou bolhas de informação, que surgi-
ram da possibilidade com que as grandes plataformas online e 
redes sociais permitiram a seus utilizadores, podendo personali-
zar ao máximo as notícias e os conteúdos consumidos, permi-
tindo uma maior atenção dos seus públicos e maximizando a ex-
periência e o tempo que esses permanecem em suas plataformas, 
evitando com que eles sejam expostos a conteúdos com os quais 
não se engajariam, levando as grandes plataformas a concentra-
rem seus esforços no desenvolvimento dessa otimização de 
tempo (WU, 2018, p. 555-556). 

Com essa exposição dos problemas sentidos na nova era 
digital, Wu (2018), pode adentrar no cerne da questão de seu 
trabalho, sobre a eficácia da Primeira Emenda estadunidense, ao 
alertar que, sua concepção no século XX, foi em um ambiente 
totalmente diferente que se vive atualmente, e, portanto, assim 
como ela por muito tempo se tratou de letra morta de lei, nesse 
novo paradigma das relações interpessoais da internet, ela ainda 
estaria obsoleta? Pois não se pune mais os oradores diretamente, 
portanto seria necessário voltar-se aos novos métodos emprega-
dos na fala através das novas plataformas (WU, 2018, p. 547).   
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3 EXPRESSÃO NAS REDES SOCIAIS E AS FAKE NEWS 

 
As redes sociais, como a internet e suas tecnologias sur-

giram na contemporaneidade do século XX, e, continuam em 
processos de progressão e inovações em seus campos, e, cada 
vez mais impactam na sociedade moderna, ocorrendo uma ver-
dadeira revolução da tecnologia da informação, podendo ser re-
alizado um paralelo ao gradualismo histórico, demonstrando 
que, atualmente a ocorrência de mudanças, não são mais lentas 
e suaves como antes, mas, em grandes escalas e de forma veloz, 
ao ponto que tais mudanças transformaram a “cultura material” 
social pela inclusão de um novo paradigma, da informação e da 
tecnologia e seus mecanismos presentes nas interações (CAS-
TELLS, 2011, p. 67).  

Com isso, a amplitude das inovações que surgiram em 
decorrência da sociedade da informação, gerou impactos em to-
das camadas sociais, desde os lares, as indústrias e as formas 
como estas interagem, tanto interna quanto externamente, sur-
gindo uma comunicação até antes não experimentada, tamanho 
foi seu alcance, com o qual, fez com que restrições fossem dei-
xadas para trás graças a acessibilidade necessária, e fazendo com 
que surgisse uma nova camada de estrutura social gerada pelo 
informacionalismo desenvolvido (FERREIRA DE SOUZA; 
ALVES, 2016, p. 415). 

As mudanças ocasionadas pela revolução tecnológica 
não se limitam apenas ao surgimento de novos aparatos, equipa-
mentos e objetos, ela cria uma verdadeira transformação no 
modo como as pessoas interagem socialmente, e com isso, a in-
teração e troca de dados constantes da era da informação se apre-
senta como um nova forma de direito ao acesso dessas informa-
ções (FERREIRA DE SOUZA; ALVES, 2016, p. 416).  

Logo, as novas premissas desta estrutura comportam em 
si a necessidade de meios regulatórios pelo direito, afim de, 
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garantir de forma justa direitos aos cidadãos em uma sociedade 
regida por normas e princípios democráticos e constitucionais, 
ao passo que, ocorre uma transposição dos direitos off-line para 
o mundo on-line, logo, novas práticas de participação da socie-
dade, de forma mais ativa na rede e o retorno das ações pelo 
Estado também pode ser visualizadas, como a figura da e-demo-
cracy e o e-government (ALVES, 2013, p. 179-183).  

Com isso, a transformação de acesso e manifestações por 
meio da rede se torna tão plausível quanto real, e a necessidade 
de meios regulatórios com a presença dos aparelhos Estatais no 
mundo atual, condiz com as premissas constitucionais em garan-
tir direitos, mas também de conter excessos4.  

O ministério da Justiça em 2010, propôs uma consulta 
pública afim de criar um marco regulador da Internet no Brasil, 
esse processo gerou a Lei 12.965/2014, chamada de Marco Civil 
da Internet - MCI, com fito de compreender as possibilidades de 
uso e deveres dentro do sistema mundial de computadores a re-
lação dentre usuários e provedores, o qual foi realizado um am-
plo debate, que se operou em duas fases, e pode contemplar uma 
multipluralidade de ideias e opiniões, que puderam gerar um 
texto que fosse compatível com a premissa da defesa dos direitos 
fundamentais e no desenvolvimento humano pela oportunidade 
de acesso aos cidadãos pelos meios digitais (FERREIRA DE 
SOUZA; ALVES, 2016, p. 415). 

Portanto, o MCI surge como uma forma de direito, mas 
também de contensão de excessos, ao passo que, conteúdos que 
venham a causar danos a terceiros devem ser removidos da rede, 
após o devido processo de responsabilização, para resguardar o 
direito de liberdade de expressão, afastando qualquer censura, 
que somente poderá ser efetivada após a decisão judicial que ve-
rificar o excesso cometido (LIMA, 2017, p. 2).  

 
4 Cfr. ALVES, Fernando de Brito; LONGHI, João Victor R; MARTINS, Guilherme 
Magalhães. Ataques em massa na internet como censura e o método da censura re-
versa. In: Conjur. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2019-out-03/opiniao-
ataques-massa-internet-metodo-censura-reversa#_ftn3. Acesso em: 25 mar. 2020.  
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Desta forma, ao restringir a censura prévia dos conteú-
dos, o MCI, pode entrar no dilema principiológico da colisão da 
liberdade de expressão com outros direitos fundamentais estatu-
ídos pela Constituição, e com essa disposição, cabe ao judiciário 
dirimir eventuais casos de conflitos de interesses e normas do 
direito no caso concreto (LIMA, 2017, p. 3).  

Nesse diapasão, a expansão das novas tecnologias da in-
formação e comunicação (TIC’s), a ampliação das redes e o sur-
gimento de novas possibilidades fáticas, fizeram surgir a neces-
sidade de regulamentação específica nesse novo espaço, com 
isso, direitos já conhecidos passam a integrar esse novo passo da 
sociedade, como a liberdade de expressão, que passou a ter mai-
ores contornos devido a ampliação e disponibilidade do meio de 
expressar-se pela rede de computadores (LIMA, 2017, p. 4). 

Um questionamento pode ser suscitado desse movimento 
de transformação dentro da área do direito, qual reside na possi-
blidade de ocorrer a integração ou não de liberdades previstas no 
paradigma anterior, ou ainda, se seriam subvertidas com o novo 
padrão que se apresenta. O que leva a também tratar o direito de 
liberdade de manifestação como um novo direito, pois decorre 
de um novo tempo social, o tempo da informação, e, a Consti-
tuição ao garantir as liberdades de expressão, vedado o anoni-
mato, tem como interesse a proteção de terceiros em casos de 
dano ou reparação causados pelo excesso na prática da livre ma-
nifestação (LIMA, 2017, p. 5).   

O MCI, portanto, projeto prevê uma série de princípios e regras 
para o uso da Internet no Brasil, incluindo temas como respon-
sabilidade civil, guarda de dados de usuários e neutralidade da 
rede. Todos estes temas são relacionados com a liberdade de 
expressão (LIMA, 2017, p. 7).  

A aplicação do princípio da liberdade de manifestação, 
por meio das diretrizes trazidas pelo Marco Civil, necessitam de 
uma leitura em conjunto com as normas constitucionais, que pre-
zam pela liberdade de comunicação bem como da livre manifes-
tação de pensamento, pois, dada a sua ligação com a questão da 
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responsabilização dos provedores de internet que tratam dos 
conteúdos, merecem maior atenção a aplicação dos princípios, 
que tem como fundamento primordial, tornar o sistema uma pla-
taforma que preze pela liberdade de manifestação e pensamento, 
adotando ainda, a responsabilização destes provedores que ge-
rem os dados (FLUMIGNAN, 2018, p. 31-32).  

Nesse espaço virtual, por conta da regulamentação cum-
pre apontar ainda a figura das fake news, que tem ganhado cada 
vez mais destaque, devido a sua prática no intuito de distorcer 
verdades por meio da divulgação de informações falsas.  

No espaço das fake news, um dos principais propósitos 
são disseminar inverdades na internet e pelas mídias sociais, 
quase sempre com intuito de gerar uma polêmica sobre um fato 
ou uma pessoa específica, nas quais a honra e a imagem são atin-
gidas. E os motivos para tal ato, se associam principalmente em 
época de eleições5, embora não se restrinja a esse propósito, 
como casos de cyberbullying contra pessoas, tentando diminuir 
estes ao ser imputadas inverdades, humilhações, intimidações e 
até mesmo violências físicas (FLUMIGNAN, 2019, p. 264).  

As fake news também são uma forma de trolling, que tem 
como objetivo ofender, humilhar e até mesmo destruir seus alvos 
por meio de ameaças pessoais como forma de destruir suas re-
putações, isso tudo por meio de uma forma de baixo custo dis-
ponível na internet, com intuito de silenciar ou punir oponentes 
(WU, 2018, p. 560).  

Essa prática nas redes de computadores teve início na 

 
5 Dois casos emblemáticos ocorrem em eleições, a primeira nos Estado Unidos e a 
segunda no Brasil. No primeiro caso a eleição para presidência norte americana sofreu 
diretamente com influência de fake news, em segundo pesquisas levantadas na época, 
27% das pessoas teriam tido acesso a alguma notícia falsa nos dias que antecediam as 
eleições e que podem ter modificado o resultado das eleições. O segundo caso foi 
apontado no Brasil, sendo que a pratica de disseminação de fake News tanto por redes 
sociais como por aplicativos de mensagens, a exemplo dos Estados Unidos pode ter 
prejudicado candidatos que concorriam a cargos políticos na campanha eleitoral, 
sendo inclusive noticiado pela OEA (Organização de Estados Americanos) como um 
caso ainda sem precedentes o que ocorreu no país. (FLUMIGNAN, 2019, p. 265). 



_586________RJLB, Ano 7 (2021), nº 4 
 

 

Rússia6 nos anos 2000, por meio de uma técnica pioneira de floo-
ding, ou inundação de informação, com uso de um exército troll, 
de forma sistêmica, o discurso de ódio pode ser dirigido, uma 
espécie de ataque a democracia, com uso de fake news, bots 
(robôs humanizados) e ataques a integridade de um ambiente de 
discurso, de forma a criar uma imagem benéfica do governo e 
atacar a oposição, o que ainda pode ser notado em épocas elei-
torais (WU, 2018, p. 561). 

Outra técnica consiste na inundação de informações, uso 
de robôs de propaganda e a cesura reversa, que em linhas gerais, 
se resume ao controle total sobre o que as pessoas veem e ou-
vem, por meio do uso combinado dessas técnicas, gerando um 
volume de conteúdo suficiente para diminuir uma fala ou mesmo 
distorcer pontos de vista como forma de distorcer aquilo que a 
audiência irá receber (WU, 2018, p. 565). 

Essas técnicas se mostram eficazes no momento atual, 
uma vez que as populações estão distraídas ou dispersas, tal fato 
se nota pela mídia tradicional, que mesmo tendo recursos para 
atingir audiências não os tem alcançado. Ademais, Wu (2018) 
aponta que, atualmente a Primeira Emenda não tem respostas 
para essas novas ferramentas e técnicas usadas em ambiente on-
line, por isso seria necessário assinalar algumas formas possíveis 
para enfrentamento dessas práticas.  

Inicialmente, Wu (2018), reconhece a necessidade de 
proteção de canais de discurso, que, muito mais que punir 

 
6 Os governos Chinês e Russo, foram precursores no uso dessas ferramentas na era da 
internet, por meio da inundação de informação em massa e de forma a usar o flooding 
atencional. E com técnicas nesse sentindo governos comunistas como da China e Co-
reia do Norte, conseguiram desbancar previsões que, com a chegada de tecnologias 
de comunicação, seus governos não sobrevivessem. Suas técnicas de controle são di-
retas, incluindo a prisão de jornalistas, controle intermediário como bloqueio de web-
sites e imposição de deveres à meios de comunicação online. Ao mesmo tempo, o 
partido faz uso da dominação do discurso para criar campanhas pró governo, como o 
uso de dois milhões de pessoas para postarem conteúdos de apoio ao partido comu-
nista nas redes. WU, Tim. Is the first amendment obsolete? Michigan Law Review. 
Volume 117. Issue 3. 2018. Disponível em: https://reposi-
tory.law.umich.edu/mlr/vol117/iss3/4. Acesso em: 20 mar. 2020.  



RJLB, Ano 7 (2021), nº 4________587_ 
 

 

diretamente aqueles que usam o espaço para discursos de ódio, 
seria necessário uma reinterpretação sobre o significado de de-
fender e “promover um ambiente político saudável” com a im-
posição e mudança de normas e práticas nas plataformas de in-
ternet, ainda com a  adoção de políticas condizentes  com a atual 
era (WU, 2018, p. 568). 

Na área legal, o uso do sistema jurídico como forma de 
proteger os canais de fala online, resguardando os emissores e a 
audiência sob o viés constitucional, defendendo os valores bási-
cos da Primeira Emenda. Bem como, uma reinterpretação da 
Emenda como um direito, estabelecendo ainda, limitações sob a 
ação de entes públicos e privados, trazendo a aplicação dos prin-
cípios constitucionais principalmente aos casos privados, adap-
tando-se a nova realidade promovida pela internet, assim como, 
a responsabilização civil e/ou criminal de agentes públicos ou 
políticos. Por fim, a inclusão de leis federais anti cyberstalking, 
flooding e trolling (WU, 2018, p. 569-581). 

Ainda nesse sentido, Cass Sunstein em sua obra #Repu-
blic: Divided Democracy in the Age of Social Media, desenha a 
construção das redes sociais como uma forma de dar a possibi-
lidade de escolha do que os usuários querem ver em seus “fe-
eds”, mas que com a implementação de algoritmos com auto 
aprendizagem, tornam o processo de escolha automático e com 
modelagem ao perfil de cada utilizador (SUNSTEIN, 2017). 

 Revelando um problema nesta ferramenta até então ino-
vadora, a possibilidade de detalhamento com base nas interações 
do usuário e a comercialização dessas informações com outras 
empresas ou mesmo partidos políticos, que poderão inundar os 
feeds dos usuários, que mais interessam a esses grupos. Tal prá-
tica ocorre com o consentimento dos próprios usuários ao acei-
tarem sua política de uso ao acordar com o contrato de utilização 
da rede social (SUNSTEIN, 2017). 

Um dos pontos mais relevantes da obra #Republic: Divi-
ded Democracy in the Age of Social Media, consiste na 
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identificação das echo chambers ou, câmaras de eco, que surge 
da possiblidade da escolha das notícias que o usuário quer ver, 
criando uma forma individualizada de visão de mundo, ao filtrar 
todo conteúdo que traz interesse ao utilizador (SUNSTEIN, 
2017).  

Dessa forma, Cass Sunstein identifica três problemas 
dessa personalização da informação, que residem nas câmaras 
de eco, a serem: argumentos e informações persuasivas, consi-
derações reputacionais e confiança, extremismo e corroboração. 
(SUNSTEIN, 2017, p. 72). 

No primeiro caso, ocorre a influência das informações 
por meio de argumentos persuasivos dos integrantes de um 
grupo que tem interesses em comum, sendo que, com a medida 
que os participantes do grupo desenvolvem argumentos favorá-
veis em relação ao um ponto de vista, se distanciam da aceitação 
da existência de outros pontos que diminuam o interesse central 
do grupo (SUNSTEIN, 2017, p. 72).  

O segundo ponto gira em torno da aceitação social, ou, 
as considerações acerca de sua reputação no grupo, que tendem 
a levar aos discursos extremos de determinadas pautas, fazendo 
com que os integrantes não demonstrem ideias que destoem dos 
temas centrais defendidos pelo grupo, para que suas ideias não 
sejam vistas como fora do padrão defendido pelo grupo (SUNS-
TEIN, 2017, p. 73). 

O último argumento se baseia na confiança, no extre-
mismo e na corroboração que provem da confirmação de uma 
ideia, e, se relaciona com o grau de confiança que os integrantes 
compartilham entre si perante aqueles que se inclinam a aceitar 
e corroborar com a idealização de um tema, ou seja, a confiabi-
lidade do grupo aumenta na medida que as pessoas que o inte-
gram, passam a admitir como ideia irrefutável, portanto, conven-
cidas que detêm a razão, o que leva a uma posição mais extrema 
(SUNSTEIN, 2017, p. 74). 

Embora haja algo de benéfico das pessoas se juntarem 
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em grupos para debaterem sobre algo, o problema reside se o 
grupo acaba se isolando de outras formas de ponto de vistas ou, 
não aceitam mudar seus próprios conceitos, com isso o perigo 
das câmaras de eco reside na possiblidade de extremismo em 
forma terrorista nas redes, como uso de fake news, e, são agra-
vados na segregação de grupos, que mesmo que a maior parte 
das câmaras não produzam efeitos de criminalidade, elas aca-
bam criando obstáculos para conversão e aceitação de boas po-
líticas propostas por atores cujos quais elas não tendem aceitar 
por não pertencer a aceitação de seu grupo. (SUNSTEIN, 2017, 
p. 18). 

As notícias falsas ou fake news tem tomado grandes pro-
porções tanto no Brasil como no exterior, e seus impactos não 
podem ser medidos. Recentemente em 2014, um caso brasileiro 
de fake news ocorreu e gerou sérios prejuízos por decorrência de 
uma falsa notícia, uma mulher acabou sendo morta em um lin-
chamento público. O teor da falsa notícia apontava que a mesma, 
raptava crianças para prática de magia negra. Tal notícia foi vin-
culada pelo Facebook, o que acabou fazendo com que pessoas 
que viviam na região do Guarujá, se confundissem, acabando 
por linchar a vítima por conta de mero boato sem que o fato ale-
gado tivesse sequer ocorrido em qualquer grau (FLUMIGNAN, 
2019, p. 265). 

Por conta desses eventos, a emergência em buscar uma 
legislação específica se mostrou apropriada, com o intuito de ga-
rantir responsabilização pelos provedores de conteúdo na inter-
net e contornar possíveis lesões a pessoas ou quaisquer órgãos 
que possam ser direcionadas expressões que invertam as verda-
des. Assim, com a chegada do MCI, vislumbrou-se alguma me-
lhora no cenário entre utilizadores dos serviços de internet e suas 
manifestações, no entanto alguns comentários devem ser obser-
vados pela insuficiência ainda do Marco Civil amparar de forma 
plena casos de como este, pois, atualmente se vive na sociedade 
informacional e o compartilhamento de informações se tornou o 
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grande mote dessa atual era (LIMA, 2015, p. 159).  
Os casos de impunidade ou ausência de controle da fala, 

podem causar pânico e confusão entre as pessoas que utilizam 
as redes, como em tempo de crises pandêmicas, como a viven-
ciada em todo o Mundo nos primeiros meses de 2020, com o uso 
desenfreado das plataformas para disseminação de fake news so-
bre doenças, condutas ou falas de especialistas e políticos.7   

A ausência de medidas mais severas em relação impacta 
de forma significativa na vida das pessoas, no ponto em que as 
notícias falsas projetadas nas plataformas virtuais ganham rele-
vância na vida real das pessoas, desencadeando comportamentos 
de pânico e histeria, que são motivados pela inundação de infor-
mações que não condizem com a verdade dos fatos vivenciados 
por estas, mas pelo alto número de informação com que rece-
bem, acabam levando essa informação para suas vidas por meio 
das conexões, da virtualidade para a realidade.8 

Nesse sentido, o ambiente que se projeta para o compar-
tilhamento de informações, pensamentos e outras manifestações 
pelo meio virtual se mostra uma ameaça as garantias fundamen-
tais, como o direito a proteção a honra, a imagem e a privaci-
dade, previstas no art. 5º, inc. X da Constituição Federal de 1988. 
Uma vez que um desiquilíbrio entre esses direitos podem se cho-
car, entre a liberdade de expressão, prevista na Constituição e no 
marco Civil, em face do controle da informação com vistas em 
defender os direitos e garantias fundamentais da pessoa como, 
honra, imagem, dados pessoais entre outros, igualmente previs-
tos nos diplomas legais anteriormente citados (LIMA, 2015, p. 
159). 

Portanto, a preocupação com a novel legislação, tem se 

 
7 Cfr. Epidemia de Fake News. Jornalistas fact-checkers estão na linha de frente de 
avalanche de desinformação. Disponível em: https://apublica.org/2020/03/epidemia-
de-fake-news/. Acesso em: 28 mar. 2020. 
8 Cfr. A psicologia por trás da corrida por papel higiênico em meio a “medo contagi-
oso” do coronavírus Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/internacional-
51803421. Acesso em: 28 mar. 2020. 
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voltado para responsabilização dos provedores dos serviços 
quanto sua efetividade e celeridade em remover dados ou infor-
mações que possam ferir direitos de outrem, sendo suscitadas 
questionamentos quanto sua efetividade para tanto, desta forma, 
a melhor saída por hora, reside em uma leitura do quadro legal 
aplicado pela ponderação caso a caso afim de se alcançar uma 
harmonia entre os direitos em colisão (LIMA, 2015, p. 159). 

 
4 DIREITOS DUPLAMENTE SUPRIMIDOS, CASOS RE-
CENTES DE ATUAÇÃO NÃO CONSTITUCIONAL 

 
Mesmo com toda a mudança gerada e a necessidade de 

se observar as normas pelo viés constitucional, não parece ser 
impossível que, ainda hoje se note certas incongruências com 
essa tarefa, a exemplo de recentes posturas adotadas por minis-
tros do Supremo Tribunal Federal9, mais precisamente nas deci-
sões que ensejaram a proibição de circulação de textos, em dois 
casos, um editorial e com textos publicados na internet por usuá-
rios.10  

A justificativa dos julgadores, se baseou em bloquear 

 
9 No presente caso o Ministro Alexandre de Moraes, em decisão proferida no Inquérito 
4.781, ordenou que se retirasse do ar matéria publicada na Revista Crusoé e no site 
Antagonista, em sede cautelar, atribuindo multa diária pelo não cumprimento à deci-
são, sob alegação que tal matéria constituía uma fake News, e por tanto, decidiu-se 
ainda pela coerção da polícia federal para que os responsáveis pelos sites se apresen-
tassem para prestar depoimento. BRASIL. STF. Inquérito 4.781. Distrito Federal. Re-
lator: Min. Alexandre De Moraes. 19 abr. 2019.  
10 cfr. A prisão do fundador do Wikileaks, Julian Assange, que com a revogação do 
asilo político concedido pelo governo equatoriano, permitiu com que a polícia lon-
drina o prendesse na embaixada do Equador na capital do Reino Unido, que nesse 
caso teve o direito a liberdade cerceado, e se considerar os motivos de seu exilio, leva 
a questionar ou liberdade, de imprensa e expressão, o que pode ser considerado uma 
espécie de deturpação de tais direitos, que por hora, são universais e protegidos pelo 
Direito internacional e por convenções, o que enseja mais um ponto para a importân-
cia de se respeitar os direitos infraconstitucionais. In: Sem asilo político Fundador do 
Wikileaks, Julian Assange é preso em Londres. Revista Consultor Jurídico. 11-abr. 
2019. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2019-abr-11/fundador-wikileaks-
jornalista-julian-assange-preso-londres>. Acesso em: 29 abr. 2019.  
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possíveis fake news, no entanto, a postura com que foi adotada, 
levou a se enxergar outro ponto, a inobservância a norma cons-
titucional, sobre a liberdade de expressão. Em termos práticos, 
tem se uma dupla falha, que enseja um retrocesso, tanto a cons-
titucionalização dos direitos infraconstitucionais, que se referem 
a Lei do Marco Civil da Internet quanto ao próprio texto da 
Constituição. 

Outro ponto foi a incompetência jurisdicional para ins-
taurar o inquérito, o que se remete a afronta ao sistema acusató-
rio e a ao devido processo legal, ao inibir a liberdade de imprensa 
e de expressão previstas na lei constitucional.11  

Para tanto, em princípio o sistema acusatório vem para 
instrumentar a jurisdição de julgadores aptos a exercer sua fun-
ção como garantidor da eficácia normativa sistêmica da Consti-
tuição, e por sua, vez esse juiz, deve ser imparcial, investido, 
competente, observância ao juiz natural. O papel de acusar, cabe 
por sua ao ministério público e ao particular, ao julgador, limita-
se o poder de se coadunar com as garantias constitucionais, 
sendo assim, o modelo acusatório, se caracteriza por um eixo 
moderno da justiça penal o qual se pauta na imparcialidade e 
dignidade para com o acusado (LOPES, 2017, p. 155-163). 

Primeiramente, a Constituição garante o direito à liber-
dade de expressão aos cidadãos, significando que, “a liberdade 
de expressão é o direito que o cidadão possui de se comunicar 
livremente expondo suas opiniões, não sendo exercida exclusi-
vamente com palavras, mas em qualquer ato de comunicação” 
(ESPÍNDOLA, 2016, p. 164).  Sendo, portanto, algo que per-
tence a todo indivíduo, sendo necessário que essa norma seja 

 
11 “Art. 5º, IV. “é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato”; 
XIV. “é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, 
quando necessário ao exercício profissional”; “Art. 220. “A manifestação do pensa-
mento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veí-
culo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição”. 
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em:  
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 
01 mai. 2019.  
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respeitada, salvo as exceções previstas pela lei, uma vez que, a 
inibição da expressão remete a um período contrário da demo-
cracia.  

Em segundo plano, a ação dos julgadores fere também 
um direito infraconstitucional, se considerar que, os pactos in-
ternacionais, como o de San Jose de Costa Rica12, bem como as 
próprias normas da CIDH e CADH, que por meio do art. 5º, §2º 
e §3º, permitem que, independente da acepção da norma conven-
cionada seja adotada como Emenda Constitucional, por meio do 
controle de convencionalidade, a liberdade de expressão está ex-
pressa no art. 13.1 e seguintes da Convenção Americana Sobre 
Direitos Humanos (CADH, 1969). 

A doutrina mais especializada, adota a posição que tal 
controle seja adotado a visão de que, as normas convencionadas 
em matéria de direitos humanos possuam eficácia normativa 
constitucional, sendo material e formal. Para tanto, o reflexo 
desses tratados deve ser observado internamente também, assim 
como a observância as normas da Constituição, e podem ser in-
vocados os controles contraído e difuso para tanto, sendo ainda, 
previstos três posições para a aplicação dos direitos e garantias, 
sendo, expressos ou implícitos na Constituição e inscritos nos 
tratados internacionais (MAZZUOLI, 2014, p. 139). 

Outra possibilidade, se encontra no reconhecimento in-
fraconstitucional de tais normas internacionais, que se coaduna 
à voz do direito internacional de proteção dos direitos humanos, 
que segue de forma expansiva, mas que foi efetivada pela EC 
45/2004 (MAZZUOLI, 2014, p. 140). 

O papel da justiça portanto, no aspecto atual, deve ser o 
de romper barreiras, como da exclusão de indivíduos de um sis-
tema social, seja este, real ou virtual, pois a nova realidade tam-
bém abarca as relações virtuais, assim como garantir que as 

 
12 Art. 5º, § 2º “Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem 
outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados in-
ternacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte”. 
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normas infraconstitucionais sejam respeitadas e quando aplica-
das, seja de acordo com a constituição, de forma que, ao contrá-
rio representa um retrocesso, assim como, a inibição do agir hu-
mano com as novas tecnologias.  

Ao suprimir então a liberdade de expressão, se volta as 
costas para as conquistas sociais que levaram ao status quo cons-
titucional, bem como a supressão de normas internacionais que 
visam a proteção de direitos universais, os quais são presentes 
em Estados de Direito Democráticos.  

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A liberdade de expressão integra uma das garantias fun-

damentais elencadas na Constituição Federal busca romper com 
paradigmas passados da limitação do poder de manifestação das 
pessoas frente a governos autoritários.  Não entanto tal direito 
não se torna absoluto uma vez, tem limitação, que pode ser no-
tada quando a manifestação tem como objetivo ferir o direito 
fundamental de outras pessoas.  

Com a crescente participação social nas redes sociais e, 
também nos aparatos provenientes da internet, novas possibili-
dades se apresentam, bem como antigos problemas, com à reso-
lução de questões entre direitos, deveres e sanções. A transmu-
tação da vivencia social para o ambiente virtual faz com que o 
direito tenha que acompanhar os avanços, que nem sempre vem 
de forma positiva, como o fato do surgimento das fake news, do 
cyberbullying, e outro crimes virtuais cada vez mais presentes 
na realidade virtual dos usuários da rede mundial de computa-
dores. 

A mesma facilidade com que as plataformas digitais pu-
deram proporcionar novos espaços para o debate em ambiente 
virtual, também pode ser notada no uso, destas como formadoras 
de bolhas nas quais os indivíduos agrupados podem encontrar 
um local para tornarem seus pontos de vista como únicos e 
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imutáveis, ignorando outras opiniões, e em casos extremos, 
usando esses espaços para promover ataques e a busca por des-
truir a fala e imagem de seus opositores.  

Assim como na realidade estadunidense, o Brasil en-
frenta o problema da adequação do direito as novas realidades 
trazidas pela inovação da internet, a ausência de punição e me-
lhores meios de aferir e resguardar tanto direitos de pessoas pú-
blicas e privadas cria um espaço para a disseminação da cultura 
de ódio por meio das redes, bem como a inundação de informa-
ções não verídicas que podem interferir na vida humana não so-
mente no ambiente virtual mas como na realidade.  

Desta forma, o judiciário tem se deparado com colisões 
dos direitos, como a do Marco Civil da Internet, que ao regular 
provedores de conteúdo, acaba colidindo com o direito de liber-
dade de expressão e o sigilo de informações, necessitando de 
uma discussão ainda sobre os limites da interferência prévia a 
publicação de conteúdo, bem com a responsabilização civil dos 
autores destes conteúdos após decisão judicial.   

A ação judicial desmedida em casos que conflitem com 
os direitos, surge como uma preocupação ao Estado Democrá-
tico de Direito, levando a entender que, nessa transição e enten-
dimento do direito com as novas formas de comunicação e troca 
de informações, a observação a lei Constitucional, bem com os 
tratados de direitos internacionais assinados, devem ser uma 
lente pela qual a ponderação nos casos concretos pode ser a me-
lhor saída para se chegar a um ambiente jurisdicional saudável.  
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