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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo o estudo do cenário eleitoral Brasileiro sob a ótica da 

modernidade líquida conceitual de Zygmunt Bauman. Da análise do contexto social do país, 

compreende-se o período de intensa transição pelo qual se encontra a história da civilização 

humana. Diante das atuais dinâmicas sociais ora compreendidas nas formas de expressão das 

faculdades humanas, nas relações interpessoais e, principalmente, do atual estágio de evolução 

da tecnologia da informação analisar-se-á as grandes alterações no contexto legislativo e 

sobretudo eleitoral que enfrenta novos desafios e elenca novas e ainda turvas demandas sociais.  

O estudo contemplará os principais aspectos da contextualização histórica da modernidade 

líquida e de suas decorrentes implicações no comportamento humano. A evolução tecnológica 

e os canais de comunicação digital instantânea possibilitaram a inovação no processo de 

formação de opinião que se distanciou dos métodos tradicionais e abriu caminho a um processo 

eleitoral curioso e muito distante do observado empiricamente. A análise dos meios eletrônicos 

de comunicação instantânea diante das eleições gerais de 2018 se fará de acordo com a 

legislação pertinente à liberdade de imprensa perante o frenesi das “Fake News”. 

 

Palavras-chave: Civilização. Eleições. Tecnologia.  
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SOCIAL FACTS IN LIQUID MODERNITY: THE ELECTORAL SCENARIO 

AHEAD OF THE FAKE NEWS FROM THE VIEWPOINT OF ZYGMUNT BAUMAN 

 

ABSTRACT 

 

This paper aims to study the Brazilian electoral scenario from the perspective of Zygmunt 

Bauman's conceptual liquid modernity. From the analysis of the social context of the country, 

the period of intense transition by which is the history of the human civilization is understood. 

In view of the current social dynamics now understood in the forms of expression of human 

faculties, in interpersonal relations and especially of the current stage of evolution of 

information technology, an analysis of the major changes in the legislative and especially 

electoral context that faces new challenges and lists new and still fuzzy social demands follows. 

The study will contemplate the main aspects of the historical contextualization of liquid 

modernity and its consequent implications on human behavior. Technological evolution and 

the channels of instant digital communication enabled innovation in the process of opinion 

formation that distanced itself from traditional methods and paved the way for a curious 

electoral process far away from empirically observed. The analysis of the electronic means of 

instant communication in view of the general elections of 2018 will be done according to the 

legislation pertaining to freedom of the press before the frenzy of the “Fake News”. 

 

Keywords: Civilization. Elections. Technology. 

 



 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

O estudo versará sobre o comportamento da sociedade diante do conceito da 

modernidade líquida proposta pelo sociólogo Zygmunt Bauman. Será analisado no capítulo 

primeiro a conjuntura social que define as características inerentes à maioria dos indivíduos, o 

problema da miséria a nível global e o controle que o medo exerce no indivíduo enquanto ser 

social. 

Para tanto, será apresentada a diferenciação principiológica que o autor propõe em 

relação à modernidade e à pós-modernidade e, no desfecho do capítulo será mencionado, ainda, 

a necessária contextualização que os indivíduos tidos como “intelectuais” tomaram ao longo da 

história. 

A evolução da tecnologia da informação até o estágio atual tornou a experiência social 

muito diferente das formas tradicionais até então observadas desde a revolução industrial, tal 

fato trouxe novas formas de comunicação, e, por decorrência, significativas mudanças na 

dinâmica da cultura social, seja na forma de se expressar, de estabelecer padrões morais e éticos, 

e de formação de opiniões. 

Este estudo também tratará da evolução normativa do Brasil diante do cenário social 

hodierno, com espeque no novo Código Processo Civil, a legislação que trouxe mudanças 

significativas atendendo às novas demandas sociais por um processo dinâmico, célere e 

eletronizado. 

Nesta perspectiva, a democracia enfrenta um cenário de desafios diante da sociedade 

detentora da tecnologia da informação, pois com a informação e o poder de comunicação nas 

próprias mãos, os indivíduos possuem alcances diferentes do observado anteriormente. Esta 

autonomia crítica afeta a forma tradicional no processo de formação de opinião pública sob dois 

aspectos, positivo e negativo. 

Ao ensejo da conclusão do estudo, será tratado o problema da disseminação de notícias 

falsas que os governos enfrentam atualmente, além da liberdade de imprensa garantida pela 

Constituição da República Federativa do Brasil. 
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1 UMA BREVE ANÁLISE DA CONJUNTURA SOCIAL NA MODERNIDADE  

LÍQUIDA 

 

A população humana tomou um rumo de crescimento alarmante no último século, 

Zygmunt Bauman cita essa progressão dentro da “capacidade administrativa global”. Percebe-

se que em decorrência desse crescimento a população sofre com os mais variados problemas, 

da escassez da miséria à ameaça do terrorismo, do poder ameaçador de nações ditatoriais ao 

pesado controle das nações economicamente poderosas. Nas palavras de Zygmunt Bauman: 

 

A quantidade de seres humanos tornada excessiva pelo triunfo do capitalismo global 

cresce inexoravelmente e agora está perto de ultrapassar a capacidade administrativa 

do planeta. Há uma perspectiva plausível de a modernidade capitalista (ou do 

capitalismo moderno) se afogar em seu próprio lixo que não consegue reassimilar ou 

eliminar e do qual é incapaz de se desintoxicar (há numerosos sinais da cada vez mais 

alta toxicidade do lixo que se acumula rapidamente).3 

 

O que se define didaticamente como sendo os Tempos Modernos nada mais é do que a 

realidade pela qual a humanidade dispõe. Ocorre que, diante de uma comunidade global 

evoluída, fruto de milhares de anos de complexas relações, torna-se normalmente penosa a 

definição da atual “conjuntura social” ou qualquer fato relacionado com experimentação em 

termos sociais, porque acompanhado de tal análise se tem um conjunto de obstáculos próprios 

do cenário dinâmico, mutante, imprevisível e complexo da convivência humana. 

Tal situação dificulta a obtenção de conteúdo empírico, uma vez que nota-se, em nível 

global, uma série de transformações sociais, diretas ou indiretas, a uma velocidade e fluidez 

nunca antes observada, situação que cria novos paradigmas, nas relações interpessoais ou nos 

conflitos internos inerentes à existência humana.  

Assim, observa-se a fluidez das relações, com base na proposta de Zygmunt Bauman, 

sociólogo polonês que desenvolveu a fundo esse conceito, analisando-o sob as múltiplas 

camadas sociais. Portanto, diante deste cenário, passa-se à análise da atual estruturação e da 

evolução normativa Brasileira, que enfrenta atualmente seus maiores desafios, incertezas e 

paradigmas. Decerto que, em todas as épocas existiram grandes obstáculos a serem superados, 

entretanto nunca como os atuais, e isso coloca a humanidade em um patamar distinto de 

comunicação, propagação e disseminação de conteúdo. 

 

 

                                                           
3 BAUMAN, Zygmunt. Tempos líquidos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2007, p.35. 
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2.1 BAUMAN E A MODERNIDADE LÍQUIDA 

 

O sociólogo Zygmunt Bauman é, sem dúvidas, uma das grandes referências intelectuais 

quanto ao conceito de modernidade líquida, pois parte de suas numerosas obras tratam deste 

tema bem como de suas ramificações e demais análises científicas aprofundadas. 

Neste passo, as obras Tempos Líquidos4 e Legisladores e Interpretes5 nos trazem 

conceitos inovadores e necessários à compreensão do mundo atual, haja vista a grandiosidade 

das referidas obras e seu significado em relação às críticas ao mundo atual. A respeito do que o 

filósofo diz sobre o medo humano, cita-se o seguinte trecho da obra Tempos Líquidos que traduz 

com maestria tal sentimento, inerente à existência humana, enquanto controlador das 

sociedades: 

 

O medo é reconhecidamente o mais sinistro dos demônios que se aninham nas 

sociedades abertas de nossa época. Mas é a insegurança do presente e a incerteza do 

futuro que produzem e alimentam o medo mais apavorante e menos tolerável. Essa 

insegurança e essa incerteza, por sua vez, nascem de um sentimento de impotência: 

parecemos não estar mais no controle, seja individual, separada ou coletivamente, e, 

para piorar ainda mais as coisas, faltam-nos as ferramentas que possibilitariam alçar 

a política a um nível em que o poder já se estabeleceu, capacitando-nos assim a 

recuperar e reaver o controle sobre as forças que dão forma à condição que 

compartilhamos, enquanto estabelecem o âmbito de nossas possibilidades e os limites 

à nossa liberdade de escolha: um controle que agora encontrarmos (ou, mais 

precisamente, construirmos) tais ferramentas.6 

 

A sociedade de forma geral é regida pelo medo. A forma como Bauman aborda a 

modernidade líquida é inovadora, e o medo, é segundo o autor um dos regentes da humanidade 

que sempre determinou os rumos da história, ao lado de fatores importantes tal qual como o 

capitalismo e a intolerância. 

Na obra Legisladores e Interpretes, compreende-se a sinalética do modo como eram 

considerados os indivíduos tidos como “intelectuais”, termo que foi cunhado no início do século 

XX, e expressava-se como uma tentativa de reafirmação da centralidade social. Para Bauman 

esses “intelectuais” referem-se a uma “série heterogênea” de romancistas, poetas, artistas, 

jornalistas e demais figuras públicas que reconheciam como próprias a responsabilidade de se 

envolver com questões políticas, usando para tanto a mediação que criavam com a população 

dada a sua capacidade de formação do senso crítico como um todo: 

 

                                                           
4 BAUMAN, Zygmunt. Tempos líquidos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2007. 
5 BAUMAN, Zygmunt. Legisladores e intérpretes. Rio de Janeiro: Jorge Zahar ed., 2010. 
6 BAUMAN, 2007. Op. Cit. p.32. 
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Essa síndrome foi um produto conjunto de dois desenvolvimentos então novos, que 

tiveram lugar no começo dos tempos modernos: a aparição de um novo tipo de poder 

estatal, com os recursos e a vontade necessários para modelar e administrar o sistema 

social segundo um estilo preconcebido de ordem; e a instituição de um discurso de 

relativa autonomia autoadministração capaz de gerar esse modelo, completado pelas 

práticas exigidas.7 

 

O arranjo entre os dois desenvolvimentos deu origem às estratégias intelectuais que mais 

tarde receberiam o nome de “modernidade”, e, para isso, o que Bauman cita como divórcio 

entre Estado e discurso intelectual, trouxe uma experiência que atualmente intitula-se de 

modernidade na esfera de racionalização. 

 

Ao se referir a práticas intelectuais, a oposição entre os termos moderno e pós-

moderno representa diferenças na compreensão da natureza do mundo, e do mundo 

social em particular, e na compreensão da natureza associada ao trabalho intelectual 

e a seu propósito.8 

 

Desenvolve-se posteriormente uma divisão epistemológica entre a modernidade e pós 

modernidade, em termos intelectuais e de compreensão da natureza do mundo, e também da 

compreensão da natureza associada ao trabalho intelectual a seu propósito.  

O autor pontua que a visão tipicamente moderna do mundo é de essência da relatividade 

do conhecimento. Cita-se o desenho da sociedade: 

 

A visão pós-moderna do mundo é, em princípio, a de um número ilimitado de modelos 

de ordem, cada qual gerado por um conjunto relativamente autônomo de práticas. A 

ordem não precede as práticas e, por conseguinte, não pode servir como medida 

externa de sua validade [...] Se, de um ponto de vista moderno, o relativismo era um 

problema com que lidar e afinal superar na teoria e na prática, do ponto de vista pós-

moderno, a relatividade do conhecimento (isto é, sua “inserção” na própria tradição 

sustentada em comum) é um traço duradouro do mundo.9 

 

A ideia de pós-modernidade apresentada reflete em muito o que vivemos nas últimas 

décadas e especialmente nos últimos anos, isso torna-se mais evidente quando a analisamos sob 

os moldes de sociedade e também consideramos os fatos sociais que respeitam dinâmicas de 

fluidez. Não devemos também olvidar que, segundo tal entendimento, a ordem não precede as 

práticas, que se estabelecem conforme os inúmeros fatos sociais e demais padrões que 

combinam, ao mesmo tempo que se criam e se excluem. A assertiva de Bauman de que a ordem 

não pode servir como medida externa de sua validade é completamente legítima, ao ponto que, 

                                                           
7 BAUMAN, Zygmunt. Legisladores e intérpretes. Rio de Janeiro: Jorge Zahar ed., 2010, p. 17. 
8 BAUMAN, 2010. Op. Cit. p. 19.  
9 BAUMAN, 2010. Op. Cit. p. 19. 
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na maioria das vezes a ordem estabelecida posteriormente às práticas, é difícil de ser unificada 

e analisada sem distorções de conteúdo e demonstração. 

Entende-se que a estratégia tipicamente moderna de trabalho intelectual se dá pela 

metáfora do papel do que o autor pontua como sendo o legislador. Bauman aduz que essa 

abordagem consiste em proferir afirmações de forma autorizada e autoritária, o que conduziria 

a controvérsias de opiniões, e posteriormente escolhendo-se aquelas que, uma vez selecionadas, 

acabam por se tornar “corretas e associativas”. 

Tal autoridade acaba por ser legitimada pela “superioridade” atribuída a ao 

conhecimento objetivo o qual os intelectuais possuem acesso facilitado, tanto por suas 

habilidades com o conhecimento, quanto pelos veículos que são do cotidiano dessa parte da 

população. 

Para Bauman, “A estratégia pós-moderna de trabalho intelectual é aquela mais bem 

caracterizada pela metáfora do papel do intérprete10. Entende-se que tal estratégia consiste na 

tradução das afirmações feitas no interior de uma determinada tradição, com intuito de 

compreendê-las dentro de um sistema embasado em outras tradições. Tal sistema visa impedir 

as “distorções de significado”.  

Bauman entende que a estratégia pós-moderna consiste em readaptar a estratégia 

moderna como novo conceito de modernidade, havendo verdadeiro complemento desta por 

aquela, assim a concepção pós-moderna existe somente como continuação do conceito 

moderno. 

Portanto, há o surgimento das duas práticas intelectuais, considerando a evolução sócio 

econômica entre o ocidente industrializado e o mundo. Tal contextualização se faz necessária 

para a boa compreensão no que se refere à teorização do estágio da pós-modernidade e da 

Modernidade Líquida propostas por Bauman, bem como, para o decorrer do presente estudo. 

 

 

 

 

  

                                                           
10 BAUMAN, Zygmunt. Legisladores e intérpretes. Rio de Janeiro: Jorge Zahar ed., 2010, p. 20 
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3 MEIOS DE COMUNICAÇÃO: OS NOVOS VEÍCULOS, MODOS DE INTERAÇÃO, 

SUA RESPECTIVA AFETAÇÃO NA DISSEMINAÇÃO DE CONTEÚDO E A 

RELAÇÃO COM A MODERNIDADE LÍQUIDA 

 

A era da tecnologia da informação tem como espinha dorsal o poder da comunicação 

humana. E essa capacidade comunicativa desde a era primitiva, diferencia o ser humano dos 

outros primatas e continua, mais rapidamente do que nunca, a evoluir. 

Após o marco da revolução industrial, a sociedade avançou celeremente em todos os 

aspectos tecnológicos. Com os canais de comunicação à distância, como o telégrafo e, 

posteriormente, o telefone, tornou-se possível a ideia de mundo globalizado, e diante de tal 

realidade, o próprio conceito de distância geográfica passou aos poucos a ser totalmente 

relativizado.  

Com o advento da Internet, nos idos de 1970, primeiramente denominada como Arpanet, 

o que se conhecia até então como o avanço tecnológico tomou uma nova escala de mudança já 

que, diante dos canais de comunicação da era digital, proporcionados pela internet, os fatos 

sociais se dinamizam de maneira nunca antes observada e conceituada, estando estes inclusive, 

passíveis de interpretação errônea dado o cenário incerto e fluídico a que estão inseridos. 

Os atuais canais utilizados para comunicação digital são variáveis de acordo com a 

cultura, necessidade e contexto social dos indivíduos de uma determinada sociedade. Observa-

se, no Brasil, um extenso uso do aplicativos e redes sociais Whatsapp, Telegram, Instagram e 

Facebook.11 

Devido ao uso frequente dos canais mencionados, não seria surpreendente que as 

relações sociais fossem a eles moldadas. Embora o padrão comportamental instintivo do ser 

humano não tenha se alterado significativamente diante da convivência com estes meios de 

comunicação, os fatos sociais deles decorrentes alterara-se para novas estruturas sociais. 

Veja-se, a título de exemplo, como os referidos meios comunicativos influenciam em 

relação aos padrões interativos, pois no passado, observava-se um comportamento, menos 

frequente nas relações humanas hodiernas, que se constituía no agrupamento dos indivíduos de 

forma presencial para a promoção de discussões, conversas de lazer e até mesmo brincadeiras. 

Observamos atualmente uma realidade totalmente alterada no modo como o ser humano 

interage com as pessoas e as notícias. É fato que a humanidade passa por uma severa mudança 

                                                           
11 HIGA, Paulo. Tecnoblog. Estes são os 15 apps mais usados pelos brasileiros, 2015. Disponível em: 

<https://tecnoblog.net/189412/apps-mais-usados-brasil/>. Acesso em: 04/11/2018. 
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na sua forma de interação e de comunicação, já que a tecnologia digital trouxe novos padrões e 

veículos de interação. 

 

 

3.1 DOS VEÍCULOS 

 

Atualmente, observa-se uma infinidade de veículos utilizados por milhões de pessoas 

ao redor do mundo para comunicação em se tratando de tecnologia digital. 

Sobretudo, o aplicativo Whatsapp causou um grande impacto nas relações humanas, 

alterando as relações comerciais e a convivência de forma geral, já que proporcionou um meio 

eficiente de comunicação instantânea, e por isso o aplicativo é muito utilizado no Brasil, além 

de ser uma poderosa ferramenta nas relações comerciais e empresariais. 

Além do fator da comunicação instantânea, muito se observa sobre a utilização de 

veículos de interação por conteúdo digital como a plataforma Youtube, que se tornou um dos 

grandes sítios digitais de acesso a conteúdo gratuito com um sistema variado de matérias, já 

que este monetiza o conteúdo dos principais produtores conhecidos como Youtubers. Outros 

veículos disponíveis para interação digital são o Amazon Prime Video12 e Netflix13, plataformas 

digitais de filmes e séries. 

O fato é que a era digital, e principalmente o sistema capitalista globalizado, trouxeram 

os veículos pelos quais se tornou possível a comunicação e a interação digital rápida e eficiente. 

Se antes existiam fronteiras que barravam a comunicação global, atualmente tais fronteiras se 

encontram deveras reduzidas. Não há mais verdadeiros empecilhos para que se obtenha a 

comunicação em qualquer hora do dia e em qualquer lugar do mundo, desde que este local 

possua liberdade legal quanto ao estabelecimento de comunicação instantânea externa. 

Ademais, o que se destaca nos veículos citados, sobretudo no Whatsapp, é o atual estado 

de eficiência no qual se encontram, e o quanto ainda têm a evoluir. 

Considerando a última década, revela-se a verdadeira explosão de conteúdo no contexto 

da tecnologia digital, fato que representa a grande inovação que este advento trouxe à 

civilização humana. 

 

                                                           
12 AMAZON PRIME VIDEO. Disponível em: 

<https://www.primevideo.com/?ref_=dvm_pds_amz_BR_kc_s_g|c_292950245507_m_OS7Yibcx-dc_s__>. 

Acesso em: 07/11/2018. 
13 NETFLIX. Disponível em: <https://www.netflix.com/br/>. Acesso em: 07/11/2018. 
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3.2 DOS MODOS DE INTERAÇÃO 

 

O advento da tecnologia digital nos proporciona uma nova convivência entre as 

sociedades. Os grupos sociais sofreram muitas alterações no seu modo de interagir socialmente 

nas últimas décadas, sendo que as principais alterações se referem aos padrões sociais. Como 

já mencionado, as relações humanas se tornaram mais distantes, frias, voláteis e quase 

totalmente vinculadas, ou até dependentes, dos meios digitais. 

A considerar o atual estado, a transformação do ambiente de convivência humano se 

deu ao longo de séculos, nas palavras de Bauman: 

 

O mundo pequeno, estável e portanto bastante controlado do homem pré-moderno 

sofreu pesadas pressões no século XVI, até ser irrecuperavelmente despedaçado no 

século seguinte. [...] foi então que o “impacto da escassez e da peste, com a pobreza e 

a ociosidade acentuadas pelo crescimento da população” começou a ser sentido.14 

 

As condições de mundo das quais partilhamos hoje começaram a se formar no século 

XVII, sendo que para tanto, a própria noção de vida segura começou a ser lentamente 

substituída pela noção da vida incerta e líquida, devido ao processo de reversão das condições 

do mundo como um todo, iniciado nesta época, advindo principalmente do aumento 

populacional e das pestes que dizimavam e cercavam o ser humano de insegurança. Entende-

se, na literatura de Bauman, que a reorganização da propriedade das terras junto da ineficiência 

de tecnologia agrícola da época, impediram as tradicionais comunidades de absorver a mão de 

obra e prover alimentação a todos os a detinham. 

Tal mudança proporciona o surgimento súbito dos “homens livres” os quais fugiam aos 

métodos tradicionais de controle social, por não serem submissos a nenhum poder patronal, não 

terem superiores que assumissem qualquer responsabilidade pelos seus atos, e não dispor de 

vínculo com nenhuma “aldeia, cidade ou paróquia” a qual reivindicaria a sua obediência. Tais 

homens eram considerados perigosos, justamente pela condição livre e insubordinada em que 

viviam sem partilhar dos meios tradicionais de controle sociais impostos pelos poderes da 

época. 

Portanto, era imposto ao povo que aceitasse, perante o Estado, a sua capacidade da 

“expertise” e também a aquiescência de seus especialistas, escolhidos e nomeados por ele. 

Considera-se, para tanto, essa a epigênese da mudança do modo de interação humana, a 

                                                           
14 BAUMAN, Zygmunt. Legisladores e intérpretes. Rio de Janeiro: Jorge Zahar ed., 2010. p. 63. 
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mudança em indivíduos da sociedade, que detinham de personalidade e hábitos inovadores para 

o contexto da época. 

 

 

3.3 A AFETAÇÃO NA DISSEMINAÇÃO DE CONTEÚDO 

 

Os modos de interação humana se tornaram, na atualidade, quase que exclusivamente 

eletrônicos, e deles decorrem inúmeras inovações, algumas produtivas e tantas outras 

prejudiciais no que tange à disseminação do conteúdo das notícias e fatos que correm nos meios 

de comunicação.  

Com a crescente disseminação de conteúdos pelos aplicativos de comunicação, observa-

se que, em sua maioria, as notícias veiculadas são falsas ou distorcidas, por isso são 

denominadas Fake News, além disso não possuem uma fonte confiável ou qualquer entidade 

que se responsabilize pelo seu conteúdo. 

No evento que ficou conhecido como Paralisação nacional dos caminhoneiros, iniciada 

em maio de 2018, e nas Eleições Gerais de 2018 que findou com o segundo turno no dia 28 do 

mês de outubro de 2018, o que se pôde observar foi uma verdadeira onda de notícias falsas no 

Brasil.  

Quanto à paralisação nacional dos caminhoneiros, uma indesejável mistura de 

disseminação de conteúdo falso com incompetência dos órgãos de informação do governo fez 

o evento tomar uma proporção maior que o previsto e tantos dias de paralização dos 

trabalhadores responsáveis pelo escoamento de matéria prima e de produtos industrializados no 

país causou grandes transtornos e prejuízos à população. 

Como no exemplo mencionado, sem a necessária checagem das fontes, a credibilidade 

do conteúdo disseminado torna-se completamente questionável, mormente em épocas de 

turbulência social como em paralisações de setores que afetam grandes cadeias produtivas. A 

grande parcela da produção midiática acaba por trazer fatos distorcidos à uma população, que 

em sua maioria tem baixa escolaridade, o que pode contribuir para uma vulnerabilidade crítica 

e consequente alienação social. Nesta perspectiva comumente se observa grandes massas 

convictas a respeito fatos irreais, o que traz à tona o aspecto negativo da potente disseminação 

de conteúdo via digital. 

No que se refere ao aspecto positivo da rápida disseminação de conteúdo digital, 

observa-se que em populações com bom nível de esclarecimento e senso crítico, o conteúdo 

compartilhado por estes meios cria verdadeira autonomia para que diálogos e demonstrações 
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de opinião sejam feitas sem depender da mídia tradicional, conhecida pelo caráter de 

imparcialidade relacionado a produção de conteúdo. 

As mídias tradicionais nada mais são do que empresas privadas, que de praxe, trabalham 

de acordo com interesses próprios, e por isso muitas vezes produzem e divulgam conteúdo, 

mesmo que de forma tênue, tendencioso e com certo grau de parcialidade. A formação de 

opinião livre da influência dos meios tradicionais de obtenção de informação deve ser 

considerada como o principal aspecto da afetação na disseminação de conteúdos via 

comunicação e informação digital. 

Erga Pfizer, escreve sobre a imparcialidade midiática:  

O objetivo principal dos veículos de comunicação é a informação. Em comunicação, 

mídia são os canais ou ferramentas usadas para armazenamento e transmissão de 

informação ou dados. Mídia muitas vezes é usada como sinônimo de meios de 

comunicação de massa ou agências de notícias, mas pode se referir a um único meio 

utilizado para comunicar os dados para qualquer finalidade. E são na verdade 

formadores de opinião. Às vezes pegam os telespectadores sem base concreta sobre 

determinado assunto ou total desinformação se a notícia é imediata, fazendo com que 

a reflexão seja sobre a ótica e a apreciação do assunto exibido.  

As grandes emissoras de televisão tanto nos USA como no Brasil, se mostraram 

extrapolando as regras de veiculação simples da notícia, mostrando-se parciais e 

tendenciosas a um determinado candidato e assim fazendo campanha para que esse 

obtenha êxito na soma dos sufrágios. Por vezes se a associando a Institutos de pesquisa 

que medem sem o devido cuidado a intenção de voto e assim, tumultuando o processo 

democrático de escolha. 

Por acharem que um candidato tem melhores referências que o outro, trazem a tona 

suas opiniões e assim descaracterizam a imparcialidade da notícia e se mostram 

coniventes com determinadas vertentes políticas, ora por torcida, ora por conveniência 

financeira ou de futuro ou por simples preposição de estatística de acerto.  

É notório que a grande maioria dos principais meios de comunicação americanos 

entrou de cabeça na campanha presidencial. Por lá não é incomum que os jornalistas 

e as próprias empresas declarem seu voto e acabem por fazer campanha ao vivo 

durante seus programas. 

A imparcialidade é muito mais do que uma virtude no jornalismo. Ela é condição 

fundamental para que o leitor ou telespectador acredite ou não em uma informação. 

Se aplicada com o devido rigor, ela evita que se cometa enganos apresentando 

afirmações que não correspondem à realidade dos fatos ou, pelo menos, não à 

totalidade da opinião sobre os fatos.  

[...] Todos os institutos de pesquisa prevendo a vitória por grande margem da 

candidata democrata aconteceu o contrário: Os republicanos foram os vitoriosos, e 

por maioria absoluta.Tanto a imprensa tradicional como a dita "nova mídia" 

demoraram a levar a sério a candidatura de Donald Trump – Pecado cometido, aliás, 

por vários de seus concorrentes no Partido Republicano– e a investigá-lo com o rigor 

necessário quando se trata de um postulante à Casa Branca.Talvez o melhor exemplo 

disso seja o site "Huffington Post", que se recusou a editar notícias sobre a campanha 

de Trump na seção de política (elas continuaram aparecendo sob a rubrica 

"entretenimento") até ser atropelado pela realidade.Mas não é só a nova mídia que 

tem culpa nesse cartório: redes de TV como CNN e Fox deram bastante espaço ao 
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Trump pitoresco, "polêmico", capaz de atrair audiência e gerar cliques para seu mix 

de jornalismo e entretenimento, coisas às vezes perigosamente indissociáveis.15 

 

Neste passo, observa-se verdadeira característica negativa, no que diz respeito a afetação 

na disseminação de conteúdo que a tecnologia da informação causou, fato que se demonstra um 

desafio a ser enfrentado pelos poderes governamentais e pela sociedade. 

 

 

  

                                                           
15 PFIZER, Erga. A parcialidade da mídia em tempos modernos, 2016. Disponível em: 

<https://ergapfizer.jusbrasil.com.br/artigos/404765252/a-parcialidade-da-midia-em-tempos-modernos>. Acesso 

em: 20/11/2018. 
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4 ASPECTOS DA EVOLUÇÃO NORMATIVA BRASILEIRA DIANTE DA 

CONJUNTURA SOCIAL DA MODERNIDADE LÍQUIDA – NOVO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 

 

Em termos globais, a atual conjuntura social pressupõe uma nova dinâmica que consiste 

em agressivas alterações no contexto social e de intensas evoluções dentro do contexto 

estabelecido. Com vistas a acompanhar este processo social, tornou-se necessário que os 

sistemas normativos sejam capazes de absorver tais evoluções. 

Diante da era da modernidade líquida, neste estudo averiguamos que em muito se 

distanciam os modelos tradicionais de produção legislativa, portanto, ainda não se estabeleceu 

um padrão consolidado e reconhecido no que se refere à produção das leis. 

Nos últimos anos, o sistema normativo Brasileiro passou por grandes mudanças, sendo 

que a principal delas é o festejado Código de Processo Civil de 2015, lei 13.105 de março de 

2015.16 

Dentre as diversas modernizações obtidas com o referido diploma, destaca-se a 

alteração da contagem de prazos processuais de dias corridos para dias úteis, havendo a 

suspensão por um mês nos dias entre 20 de dezembro e 20 de janeiro. 

Tal mudança advém do fato de que o processo se tornou eletrônico na maior parte do 

país, o que representa uma grande inovação tecnológica e proporciona aos advogados, juízess 

e demais profissionais da seara jurídica, a possibilidade de protocolizar documentos e petições 

de determinado processo mesmo aos fins de semana, já que não se faz necessário comparecer 

à vara correspondente para apresentar o protocolo físico. 

 Outra inovação muito importante trazida pelo novo códex consiste na tentativa de 

resolução consensual da lide em relação aos direitos disponíveis, pela audiência de conciliação 

prévia a instauração do processo o que acaba por se mostrar benéfico ao judiciário e às partes, 

dada a quantidade de ajuizamentos de processos na justiça comum e por outro lado a alta 

quantidade de resoluções consensuais. 

Quanto à inovação dos honorários de sucumbência, Flávia Teixeira Ortega, Advogada, 

pontua: 

 

                                                           
16 BRASIL. LEI Nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Disponível em:  

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm>. Acesso em: 04/11/2018. 
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Serão devidos honorários de sucumbência também na fase de RECURSOS, conforme 

dispõe o Novo CPC. De acordo com o art. 85, § 11º, eles serão majorados na medida 

em que forem julgados recursos interpostos no processo. 

 

Incidirão honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, 

provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, 

cumulativamente. 

 

Ao julgar recurso, o tribunal majorará os honorários fixados anteriormente e levará 

em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, sendo vedado ao tribunal, 

no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, 

ultrapassar o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito 

econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da 

causa.17 

 

O referido códex trouxe em seu quinto capítulo, a legislação pertinente à audiência de 

conciliação e de mediação: 

 

CAPÍTULO V 

DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO OU DE MEDIAÇÃO 

 

Art. 334.  Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de 

improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de 

mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com 

pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. 

§ 1º O conciliador ou mediador, onde houver, atuará necessariamente na audiência de 

conciliação ou de mediação, observando o disposto neste Código, bem como as 

disposições da lei de organização judiciária. 

§ 2º Poderá haver mais de uma sessão destinada à conciliação e à mediação, não 

podendo exceder a 2 (dois) meses da data de realização da primeira sessão, desde que 

necessárias à composição das partes. 

§ 3º A intimação do autor para a audiência será feita na pessoa de seu advogado. 

§ 4º A audiência não será realizada: 

I - se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição 

consensual; 

II - quando não se admitir a autocomposição. 

§ 5º O autor deverá indicar, na petição inicial, seu desinteresse na autocomposição, e 

o réu deverá fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência. 

§ 6º Havendo litisconsórcio, o desinteresse na realização da audiência deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes. 

§ 7º A audiência de conciliação ou de mediação pode realizar-se por meio eletrônico, 

nos termos da lei. 

§ 8º O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de 

até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida 

em favor da União ou do Estado. 

§ 9º As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos. 

§ 10.  A parte poderá constituir representante, por meio de procuração específica, com 

poderes para negociar e transigir. 

§ 11.  A autocomposição obtida será reduzida a termo e homologada por sentença. 

                                                           
17 ORTEGA, Flávia Teixeira. Principais mudanças e novidades do Novo CPC, 2015. Disponível em: 

<https://draflaviaortega.jusbrasil.com.br/noticias/315641194/principais-mudancas-e-novidades-do-novo-cpc>. 

Acesso em: 03/11/2018. 

https://draflaviaortega.jusbrasil.com.br/noticias/315641194/principais-mudancas-e-novidades-do-novo-cpc
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§ 12.  A pauta das audiências de conciliação ou de mediação será organizada de modo 

a respeitar o intervalo mínimo de 20 (vinte) minutos entre o início de uma e o início 

da seguinte.18 

 

A respeito da urgente necessidade de uniformização jurisprudencial na qual a justiça 

Brasileira se encontra, Flávia Teixeira Ortega comenta o importante advento do novo códex: 

 

Ademais, o novo CPC busca a UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA, 

dando ao jurisdicionado maior previsibilidade às demandas judiciais e diminuindo a 

insegurança que viceja em nosso ordenamento jurídico.19 

 

Referida previsão, encontra-se no Capítulo VIII do novo Código de Processo Civil: 

 
CAPÍTULO VIII 

DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS 

 

Art. 976.  É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas 

quando houver, simultaneamente: 

I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão 

unicamente de direito; 

II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. 

§ 1º A desistência ou o abandono do processo não impede o exame de mérito do 

incidente. 

§ 2º Se não for o requerente, o Ministério Público intervirá obrigatoriamente no 

incidente e deverá assumir sua titularidade em caso de desistência ou de abandono. 

§ 3º A inadmissão do incidente de resolução de demandas repetitivas por ausência de 

qualquer de seus pressupostos de admissibilidade não impede que, uma vez satisfeito 

o requisito, seja o incidente novamente suscitado. 

§ 4º É incabível o incidente de resolução de demandas repetitivas quando um dos 

tribunais superiores, no âmbito de sua respectiva competência, já tiver afetado recurso 

para definição de tese sobre questão de direito material ou processual repetitiva. 

§ 5º Não serão exigidas custas processuais no incidente de resolução de demandas 

repetitivas.20 

 

Observa-se que tais alterações buscam adequar o processo civil ante a atual conjuntura 

social, observando que o modo de vida das pessoas foi de grande forma alterado pela era da 

informação desde a década de 1970 quando o antigo Código de Processo Civil entrou em vigor. 

 

 

 

  

                                                           
18 BRASIL. LEI Nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Capítulo V. Disponível em:  

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm>. Acesso em: 04 nov. 2018. 
19 ORTEGA, Flávia Teixeira. Principais mudanças e novidades do Novo CPC, 2015. Disponível em: 

<https://draflaviaortega.jusbrasil.com.br/noticias/315641194/principais-mudancas-e-novidades-do-novo-cpc>. 

Acesso em: 03/11/2018. 
20 BRASIL. LEI Nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Capítulo VIII. Disponível em:  

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm>. Acesso em: 04 nov. 2018. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/174276278/lei-13105-15
https://draflaviaortega.jusbrasil.com.br/noticias/315641194/principais-mudancas-e-novidades-do-novo-cpc
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5 O PÂNICO DAS “FAKE NEWS” – O CENÁRIO DIANTE DAS ELEIÇÕES GERAIS 

DE 2018 

 

Para tratar da temática das “Fake News”, nenhum momento seria mais adequado que o 

atual, o da pós-campanha eleitoral. Como já observado no presente artigo, os casos de 

disseminação de falso conteúdo aceitos como verdadeiros por grandes massas, da manipulação 

midiática a fim de obter votos, opiniões e polarizações são comuns neste cenário.  

Torna-se, portanto, muito difícil afirmar se há algum partido político isento de tais 

intenções. No mundo digital, o cenário eleitoral muito se aproxima aos caóticos campos de 

batalha das guerras. Ataques cibernéticos, agências promovendo disparos de “Fake News” via 

Whatsapp, atacando um ou outro político, partidos políticos criando “Fake News” afim de 

prejudicar a campanha adversária são apenas um resumo dos exemplos do que ocorreu nessas 

eleições.  

A Gazeta do Povo disponibiliza, em seu site, uma plataforma exclusiva para checagem 

de “Fake News”, que apresenta fatos plausíveis e outros que não possuem respaldo. O que de 

fato desperta preocupação é a possibilidade desse tipo de conteúdo influenciar no resultado final 

do processo eletivo.  

Não há, necessariamente, alguma providência eficiente e livre de polêmica a ser adotada 

pela justiça neste tipo de situação. Cita-se um exemplo de tal checagem disponível no sítio 

eletrônico:  

  

Pesquisa que mostra Haddad na liderança à presidência com 58% é falsa 

 

Falso: A pesquisa é atribuída a uma corretora que nega a realização da consulta. 

Também não há registro de uma pesquisa com essas características no site do TSE. 

 

Entenda o caso 

 

É falsa a pesquisa de intenção de voto para presidência da República atribuída a Genial 

Investimentos cujo resultado seria a liderança de Fernando Haddad (PT) com 58% 

dos votos válidos. Segundo o levantamento enganoso divulgado no Facebook, Jair 

Bolsonaro (PSL) aparece com 42%, uma diferença de 16 pontos percentuais a favor 

do petista. 

 

O post enganoso, publicado pelo blog “Política e Estratégia Global”, afirma que a 

pesquisa ouviu cinco mil eleitores de 1 a 13 de outubro. Também diz que a margem 

de erro é de 4,5 pontos percentuais para mais ou para menos, e um nível de confiança 

de 94%. Todos os dados foram inventados. 

 

O Comprova entrou em contato com a Genial Investimentos. A corretora não realiza 

pesquisas eleitorais, mas as encomenda. O último levantamento realizado a pedido da 

empresa foi feito pelo Instituto Brasilis. Esta sondagem, divulgada em 27 de setembro 

de 2018, antes do primeiro turno, mostrava que Bolsonaro liderava as intenções de 



20 

 

voto com 27%. Haddad aparecia com 22%, seguido por Geraldo Alckmin (PSDB), 

com 10%, Ciro Gomes (PDT), com 8%, e Marina Silva (Rede), com 5%. 

 

Nas simulações do segundo turno do levantamento divulgado em 27 de setembro, 

Haddad tinha 44% das intenções de voto no cenário estimulado e Bolsonaro, 36%. 

Brancos e nulos eram 15%. Outros 4% não souberam responder. 

 

Ainda segundo o site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), não há nenhuma pesquisa 

da Brasilis prevista para divulgação neste segundo turno. 

 

De acordo com as regras do TSE, em 2018, todas as pesquisas eleitorais devem ser 

registradas em seu sistema próprio. Pelo dispositivo, a empresa que realiza o 

levantamento se compromete a fornecer uma série de informações: a divulgação dos 

resultados, o período de coleta, a margem de erro, o nível de confiança, a quantidade 

de entrevistados, o nome da empresa de pesquisa, a identificação do contratante e o 

número de registro. 

 

Segundo o TSE, a divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações 

sujeita os responsáveis a multa de R$ 53.205,00 a R$ 106.410,00. Já a divulgação de 

pesquisa fraudulenta constitui crime, punível com detenção de 6 meses a 1 ano e multa 

no mesmo valor. 

 

De acordo com o CrowdTangle, ferramenta para análise de redes sociais, o post falso 

gerou mais de 100 mil interações no Facebook de 14 de outubro às 10h de 17 de 

outubro. Na página “Botando Pilha”, por exemplo, a postagem teve 2,2 mil reações, 

635 comentários e 2,2 mil compartilhamentos no mesmo período.21 

 

 

Casos do tipo, muitas vezes hilários aos olhos de indivíduos com bom nível de 

esclarecimento, são capazes de viajar pelo aplicativo de mensagens instantâneas Whatsapp a 

nível nacional a uma velocidade incomensurável, atingindo em um único dia milhares de 

pessoas. 

O Tribunal Superior Eleitoral  disponibiliza, pelo próprio sítio eletrônico, um importante 

meio de esclarecimento sobre informações veiculadas22, o sítio proporciona que os eleitores 

possam esclarecer eventuais dúvidas sobre a veiculação de informações falsas.  

Dentro de tal contexto eleitoral, ocorreram nas eleições de 2016 e nas eleições gerais de 

2018, determinações judiciais para que diversos conteúdos propagados, identificados como 

Fake News pelas campanhas dos candidatos, fossem retiradas da internet. 

Recentemente, o Tribunal Superior Eleitoral tratou tanto da determinação de retirada de 

conteúdo digital, como de sua manutenção na internet frente aos pedidos de retirada sob 

alegações de disseminação de Fake News: 

                                                           
21 GAZETA DO POVO, 2018. Verdade ou mentira. Pesquisa que mostra Haddad na liderança à presidência 

com 58% é falsa. Disponível em: <https://especiais.gazetadopovo.com.br/eleicoes/2018/fake-news/pesquisa-que-

mostra-haddad-na-lideranca-presidencia-com-58-e-falsa/>. Acesso em 18/10/2018. 
22 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, 2018. Esclarecimentos sobre informações falsas veiculadas nas 

eleições 2018. Disponível em: <http://www.tse.jus.br/hotsites/esclarecimentos-informacoes-falsas-eleicoes-

2018/>. Acesso em: 04/11/2018. 

https://especiais.gazetadopovo.com.br/eleicoes/2018/fake-news/pesquisa-que-mostra-haddad-na-lideranca-presidencia-com-58-e-falsa/
https://especiais.gazetadopovo.com.br/eleicoes/2018/fake-news/pesquisa-que-mostra-haddad-na-lideranca-presidencia-com-58-e-falsa/
http://www.tse.jus.br/hotsites/esclarecimentos-informacoes-falsas-eleicoes-2018/
http://www.tse.jus.br/hotsites/esclarecimentos-informacoes-falsas-eleicoes-2018/
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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORALREPRESENTAÇÃO   Nº   0601781-

72.2018.6.00.0000   –   CLASSE   11541   –   BRASÍLIA   –DISTRITO FEDERAL 

Relator: Ministro Sérgio Banhos Coligação Brasil Acima de Tudo, Deus Acima de  

Todos  e  Jair  Messias Representantes: Bolsonaro Karina de Paula Kufa e outros 

Advogados: Empresa Folha da Manhã S.A Representada: Denise Vieira do Rego e 

outros Advogados. 

DECISÃO 

Trata-se de representação, com pedido de direito de resposta e tutela antecipada, 

ajuizada pela Coligação Brasil Acima de Tudo, Deus Acima de  Todos  e  pelo  

candidato  ao cargo  de  presidente  da  República  Jair  Messias  Bolsonaro  contra  

Empresa  Folha  da  Manhã S.A.,  contestando  publicação  de  matéria  jornalística  

com  conteúdo  que  se  aduz  ser sabidamente inverídico. Os representantes alegam, 

em síntese, que a Folha  de  São  Paulo,  no  dia 18.10.2018, publicou no jornal 

impresso e em seu sítio eletrônico matéria jornalística em que afirma  que  o  candidato  

representante  estaria  sendo  beneficiado  por  empresas  que  estariam comprando  

pacotes  de  envios  de  mensagens  para  realizarem  propagandas  em  desfavor  do 

Partido  dos  Trabalhadores,  via  aplicativo  WhatsApp,  o  que  configuraria  crime  

eleitoral  e  a prática de caixa dois. Destacam que a matéria torna-se “no mínimo, 

suspeita por ter sido produzida por uma jornalista declarada  de  esquerda  e  petista  

[...]  e  autorizada  por  editor  simpatizante  de Fernando Haddad [...]” (ID 553876, p. 

2). Defendem que a matéria não permitiu que os representantes exercessem direito ao 

contraditório, porquanto  o  candidato  representante  nunca  foi  procurado  pela  

representada para que pudesse se manifestar sobre os fatos. Afirmam que um  dos  

empresários  mencionados  na  matéria,  Luciano  Hang,  e  o candidato   representante,   

se   manifestaram   publicamente   negando   qualquer   ilegalidade praticada e 

confirmando que as alegações da Folha de São Paulo são falsas. Ponderam  que  não  

se  trata  da  divulgação  de  uma  notícia  com  críticas  ao candidato,  mas  da  

veiculação  de  uma  informação  falsa  relacionada  a  ele,  que  enseja  a aplicação 

do art. 58 da Lei das Eleições. Argumentam que  a  probabilidade  do  direito  invocado  

está  comprovada,  e  que  o risco da demora também está presente, uma vez que a 

matéria jornalística impugnada tem sido utilizada nas propagandas eleitorais da 

coligação adversária e nas redes sociais de candidatos, dirigentes e militantes. 

Liminarmente, os representantes requerem a suspensão do conteúdo impugnado no 

endereço eletrônico da representada, qual seja 

:https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/10/empresarios-bancam-campanha-

contra-o-pt-pelo-whatsapp.shtml.Por   fim,   pugnam   pela   confirmação   da   liminar   

e   pela   procedência   da representação com a publicação do direito de resposta 

constante no documento ID 553946, p.2-3, nos mesmos moldes e com o mesmo 

alcance da matéria impugnada. Em  razão  do  pedido  de  tutela  provisória,  deixou-

se  de  proceder  à  notificação imediata, fazendo-se os autos conclusos, conforme o 

art. 8º, § 5º, da Res.-TSE nº 23.547/2017. 

[...] Oportuno  destacar  que,  após  a  publicação  da  matéria  impugnada,  foram 

ajuizadas ações de investigação judicial eleitoral neste Tribunal Superior para apurar 

os fatos narrados no jornal. Ademais, a Procuradoria-Geral da República determinou 

à Polícia Federal que instaurasse inquérito policial para apurar eventual utilização de 

esquema profissional, por parte das campanhas de Jair Bolsonaro e Fernando Haddad, 

com o propósito de propagar fake.news. O  simples  fato  de  a  referida  matéria  ser  

investigativa  não  altera  a  sua  natureza jornalística. E, em termos de liberdade de 

imprensa, não se deve, em regra, suprimir o direito à informação dos eleitores, mas 

eventualmente conceder direito de resposta ao ofendido. Vale  lembrar  que  a  

liberdade  de  expressão  não  abarca  somente  as  opiniões inofensivas  ou  favoráveis,  

mas  também  aquelas  que  possam  causar  transtorno  ou  inquietar pessoas,  pois  a  

democracia  se  assenta  no  pluralismo  de  ideias  e  pensamentos  (ADI  no4439/DF, 

rel. Min. Roberto Barroso, rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, 

DJede 21.6.2018). É natural que pessoas públicas, como o notório candidato, estejam 

mais expostas à opinião pública, o que não revela, por si só, violação aos direitos da 

personalidade. Nesse sentido,  sobretudo  no  contexto  das  competições  eleitorais  é  

preciso preservar,  tanto  quanto  possível,  a  intangibilidade  da  liberdade  de  

imprensa,  notadamente porque a função de controle desempenhada pelos veículos de 
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comunicação é essencial para a fiscalização do poder e para o exercício do voto 

consciente[...].23 

  

 

O sítio eletrônico O antagonista, publicou notícia informando que o Tribunal Superior 

Eleitoral determinou a retirada do ar de determinadas propagandas da campanha do ex-

candidato petista à presidência da República, Fernando Haddad: 

 

TSE manda retirar propaganda com crianças contra Bolsonaro 

 

O ministro Sérgio Banhos, do TSE, mandou retirar de circulação na internet a 

propaganda do PT que usa crianças repetindo frases de Jair Bolsonaro. 

 

Para Banhos, a peça viola a Constituição e o Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 

“Vislumbro aparente afronta ao dispositivo constitucional que garante o direito da 

criança à dignidade, ao respeito, à liberdade e de estar a salvo de todo o tipo de 

violência, crueldade e opressão, inclusive de natureza psicológica”, escreveu. 

 

Segundo o advogado Tiago Ayres, o “TSE acertou mais uma vez”. “A propaganda 

eleitoral não é ‘terra de ninguém’ e não pode ser realizada ao modo custe o que custar, 

sobretudo quando esse custo significar o sacrifício da dignidade de crianças e 

adolescentes.”24 

 

As eleições foram - a partir de 2014, a nível mundial e, em especial, nas eleições gerais 

de 2018, no Brasil - fortemente influenciadas pelos meios de comunicação eletrônicos, e a 

manipulação em massa dos usuários via aplicativos digitais, ainda que havendo meios idôneos 

de checagem de tais informações, configurou-se como um problema que permanece carente de 

solução definitiva pelos governos. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
23 BRASIL, Tribunal Superior Eleitoral. REPRESENTAÇÃO Nº 0601781-72.2018.6.00.0000 – CLASSE 11541 

– BRASÍLIA – DISTRITO FEDERAL. RELATOR: MINISTRO SÉRGIO BANHOS. Data do julgamento: 

20/10/2018. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/arquivos/2018/10/art20181022-10.pdf>. Acesso em 

04/11/2018. 
24 O ANTAGONISTA, 2018. TSE manda retirar propaganda com crianças contra Bolsonaro. Disponível em: 

<https://www.oantagonista.com/brasil/tse-manda-retirar-propaganda-com-criancas-contra-bolsonaro/>. Acesso 

em 04/11/2018. 

 

https://www.oantagonista.com/brasil/tse-manda-retirar-propaganda-com-criancas-contra-bolsonaro/


23 

 

5.1 LIBERDADE DE IMPRENSA 

 

No Brasil, após o fim do período militar e com a consequente redemocratização, a 

Constituição de 1988 garantiu a liberdade de publicação e de acesso à informação, 

consequentemente não há na atualidade a censura característica daquele período. 

A liberdade de imprensa está preconizada como cláusula pétrea no artigo 5º, inciso IX 

e artigo 220 §§1º/2º da Constituição Federal. Primeiramente, o inciso IX do artigo 5º traz a 

liberdade de expressão como garantia fundamental: 

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-

se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 

vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

[...] 

IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, 

independentemente de censura ou licença;25 

 

Já o caput do artigo 220 e seus parágrafos 1º e 2º tratam sobre a liberdade de imprensa: 

 

Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob 

qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o 

disposto nesta Constituição. 

[...] 

§ 1º Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade 

de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o 

disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV. 

§ 2º É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística.26 

 

Dados evidenciam que o Brasil ocupa atualmente a posição de nº 102 em relação a 

liberdade de imprensa em uma lista constituída por 180 países.27 Em se tratando de uma nação 

democrática, observa-se que o país ocupa posição nitidamente baixa no estudo, assim, é fato 

que a liberdade de imprensa tem ainda muito a melhorar, e a sua liberdade total deve ser 

conquistada pela seriedade dos veículos de mídia, o que não ocorre integralmente no jornalismo 

Brasileiro. 

Podemos observar que as mídias tradicionais não aproveitam a liberdade que dispõem, 

agindo muitas vezes de acordo com os seus próprios interesses e objetivos. Em relação a 

legislação específica, a lei 5.250, de 9 de fevereiro de 1967 conhecida popularmente como “lei 

                                                           
25 BRASIL. Constituição, 1988. Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de 

outubro de 1988. Artigo 5º, inciso IX. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm.>. Acesso em: 04/11/2018. 
26 BRASIL, 1988. Op. Cit. Artigo 22, parágrafos 1º e 2º. 
27 REPORTERS WITHOUT BROTHERS, 2018. Index Details. Data of press freedom ranking 2018. 

Disponível em: <https://rsf.org/en/ranking_table>. Acesso em: 04/11/2018. 

https://rsf.org/en/ranking_table
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de imprensa” tratava, respectivamente, da liberdade de manifestação do pensamento e da 

informação, do registro, dos abusos no exercício da liberdade de manifestação do pensamento 

e informação, do direito de resposta, da responsabilidade penal e da responsabilidade civil28, 

ocorrendo que em 2009 tal lei não foi recepcionada pelo Supremo Tribunal Federal ter sido 

considerada incompatível com a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 

 

  

                                                           
28 BRASIL, LEI Nº 5.250, DE 09 DE FEVEREIRO DE 1967. LEI DE IMPRENSA. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5250.htm>. Acesso em: 04/11/2018. 
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6 CONCLUSÃO 

 

No presente artigo, apresentou-se a contextualização da era da comunicação digital e da 

modernidade líquida proposta pelo sociólogo Zygmunt Bauman, analisando para tanto a 

conjuntura social nesta era. Ademais, contextualizaram-se os veículos de comunicação e 

informação digitais, com destaque ao aplicativo Whatsapp e a afetação que estes instrumentos 

digitais causam na disseminação de conteúdo diante da modernidade líquida.  

A questão da evolução normativa foi analisada frente as novas demandas advindas da 

dinâmica social pós-moderna, e a problemática relacionada a propagação de notícias falsas, 

conhecidas como “Fake News” da qual é considerada como um desafio dos governos a nível 

mundial. 

Diante da referida contextualização, analisou-se para tanto, o cenário das eleições gerais 

de 2018 diante da propagação de falsas notícias, pelo que foi apresentado o entendimento da 

jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral quanto à temática. 

Em seguida passou-se a análise da liberdade de imprensa e quanto a situação hodierna, 

relacionada a esta garantia preconizada pela Constituição Federal da República Federativa do 

Brasil de 1988. 

 Conclui-se o estudo, pelo entendimento de que a era da modernidade líquida trouxe 

uma demanda antes nunca vista de novas práticas governamentais e de uma nova necessidade 

de resposta por parte do Estado. 

 As eleições gerais de 2018 em muito foram afetadas pelo novo contexto social, e pelo 

evoluído estágio de comunicação digital no qual se encontra a sociedade, sendo que os modos 

tradicionais de realização de campanha política, propaganda eleitoral, horário de propaganda 

eleitoral em meio televisivo e da própria forma como apresentam-se as promessas no campo 

político nas campanhas eleitorais encontram-se diante de um desafio nunca antes 

experimentado, e que, instalou-se para não encontrar regressão. 
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