
No dia 13 de março de 2023, o seminário Liberdade de Expressão, Redes Sociais e Democracia foi 

realizado pelo Centro de Inovação, Administração e Pesquisa do Judiciário da FGV Conhecimento, 

em parceria com a Rede Globo e com apoio do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e 

Pesquisa. O objetivo do evento foi ambientar discussões acerca do tema da governança digital 

sob a ótica do Estado Democrático de Direito, com foco na liberdade de expressão e redes sociais, 

assim como questões sobre proteção de dados, inteligência artificial e  regulação e tecnologia. 

Na abertura, o presidente da Fundação Getulio Vargas, Carlos Ivan Simonsen Leal, alertou que hoje 

a comunicação é transversal e introduz uma volatilidade das percepções sociais, e  fatos que deve-

riam ser analisados com maior cautela são tratados de forma açodada. Ressaltou, também, que a 

regulação das plataformas não é incompatível com a liberdade, mas uma questão para sua manu-

tenção.

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, destacou a importância do debate acerca dos 

temas, tão atuais e necessários, ressaltando serem eles os três aspectos que considera indissociá-

veis nas relações sociais. O deputado reiterou o compromisso da Câmara para encontrar uma solu-

ção pacificadora para o debate e que o direito à liberdade de expressão e à democracia permanece 

inalienável.

O governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, pontuou que o fenômeno da transfor-

mação digital é positivo e aproxima população e poder público, assim como   tem um bem funda-

mental: a verdade.

Também estiveram presentes na mesa de abertura os 

ministros Gilmar Mendes (STF), Alexandre de Moraes 

(STF e TSE), Flávio Dino (Justiça e Segurança Pública) e 

Luis Felipe Salomão (STJ), que também atua como cor-

regedor nacional de Justiça, professor da FGV e coorde-

nador do Centro de Inovação, Administração e Pesquisa 

do Judiciário da FGV Conhecimento. Junto aos magis-

trados, estiveram o diretor-geral da Polícia Federal, An-

drei Augusto Passos Rodrigues; o procurador-geral de 

Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Luciano Mattos; o 

presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 

Janeiro, Ricardo Cardozo; o diretor jurídico corporativo 

da Globo, Antonio Cláudio Ferreira Netto; e a jornalista 

da Folha de São Paulo Patricia Campos Mello. 

O ministro Gilmar Ferreira Mendes proferiu uma palestra 

sobre o tema “Democracia Digital” e ressaltou que, nos 

últimos anos, diversos governos democráticos têm apoiado iniciativas regulatórias que buscam 

lidar com os graves danos sociais decorrentes da difusão de conteúdos maliciosos em mídias digi-

tais. O magistrado afirmou que, diante do alinhamento das conjunturas internacionais e nacional, 

parece estar emergindo um consenso no Brasil de que o papel exercido pelos intermediários online 

na formação do discurso público requer uma política regulatória democrática que aprimore a sua 

responsabilidade na moderação de conteúdos online. Segundo ele, o regime jurídico do Marco Civil 

da Internet, embora inegavelmente importante para a preservação da liberdade de expressão onli-

ne, precisa ser urgentemente revisto e é irrefutável que a construção de um novo regime regulatório 

requer um amplo debate público, com a participação de toda a sociedade civil e a iniciativa privada.  

O ministro Alexandre de Moraes proferiu a palestra intitulada “O 

Papel do Judiciário na Democracia”, na qual afirmou que o tema 

diz respeito à vida de cada um e ao Estado Democrático de Di-

reito e que ganhou grande repercussão em razão da exploração 

indevida das plataformas, em todo o mundo, mas sobretudo no 

Brasil. O magistrado ressaltou que as redes sociais não podem 

ser tratadas como “terra de ninguém” e, conquanto organizar os 

procedimentos desta regulação seja tarefa complexa, a premis-

sa é simples: o que não se pode fazer na vida real também não 

se pode fazer no ambiente virtual. Em parte, trata-se de aplicar 

aquilo que o Direito já regula, como no caso dos meios tradicio-

nais de comunicação. Para ele, as big techs não são somente 

empresas de tecnologia, mas empresas híbridas com atividades 

de comunicação e publicidade. Isto se dá, sobretudo, por in-

terferências como impulsionamento pago e recomendação de 

conteúdo via algoritmo. As plataformas, portanto, não seriam 

neutras na difusão das informações, podendo ser responsabili-

zadas – razão pela qual deveriam apresentar maior transparên-

cia quanto ao funcionamento de seus algoritmos.

No primeiro painel, intitulado “Os Três Poderes da República e 

a Governança Digital - Uma Visão Contemporânea”, o ministro 

Salomão pontuou que o Centro de Inovação, Administração e 

Pesquisa do Judiciário da FGV Conhecimento, junto com à As-

sociação dos Magistrados Brasileiros, vem se dedicando ao es-

tudo de fake news a partir de uma base de dados com decisões 

proferidas no âmbito do STF, STJ, TSE e TST a fim de identifi-

car as premissas básicas para a caracterização desse conteúdo 

no período de 2019 a 2022. Essa pesquisa trará uma importante 

contribuição para o entendimento jurisprudencial sobre o tema.

O ministro Flavio Dino ressaltou a importância do conceito de 

cidadania digital, lembrando que não há esfera de privacidade 

desregulada, e sinalizou os três pilares que considera fundamen-

tais e que estão sendo incluídos em um projeto de lei desen-

O painel 2 versou sobre “Governan-

ça Digital – Big Techs, Proteção de 

Dados, Inteligência Artificial e Re-

gulação”. O ministro do STJ Marco 

Aurélio Bellizze, pontuou que, no 

cenário atual, houve uma mudança 

de paradigma em que os usuários 

passaram a ser o produto das pla-

taformas sociais, ressaltando que 

privacidade não é um direito indivi-

dual, mas um bem coletivo.

O diretor da PF Andrei Augusto Passos Rodrigues apresentou as medidas da instituição no combate 

às fake news que resultaram na criação de uma Diretoria de Investigação de Crimes Cibernéticos, na 

capacitação dos policiais e atuação com sinergia com a Polícia Civil de todos dos estados, além de 

outras instituições públicas e privadas.

A diretora jurídica tributária, societária e regulatória da Globo, Andreia Saad, destacou que o pró-

prio funcionamento das redes sociais é um modelo de negócios que estimula a divulgação de fake 

news, uma vez que estas criam maior engajamento, o que inibe sua retirada e incentiva seu impul-

sionamento, atendendo aos interesses das próprias plataformas. Ela apresentou, ainda, algumas 

soluções no combate à desinformação, como fortalecimento do antitruste nas plataformas; maior 

transparência e alcance do conhecimento do usuário acerca dos termos de uso das plataformas, que 

devem ser claros e objetivos; que as plataformas emitam relatórios sobre as atividades de modera-

ção indicando os critérios adotados para a remoção dos conteúdos; maior comprometimento com 

a proteção de dados; ações de prevenção à divulgação destes conteúdos; e a possibilidade de res-

ponsabilização destas plataformas, por seu enquadramento no Código de Defesa do Consumidor.

Por sua vez, o procurador do Estado do Rio de Janeiro e professor da FGV e da UERJ Gustavo 

Binenbojm, defendeu a necessidade da regulação às redes sociais e aos serviços de mensageria 

privada, por meio de uma autorregulação destes serviços, posto que se constituem, hoje, como um 

public forum – um espaço público não estatal. O procurador pontuou, ainda, que embora o artigo 

19 do Marco Civil da Internet tenha sido  relevante, já se encontra defasado e, inclusive, o referido 

artigo é objeto de análise de sua constitucionalidade pelo STF.

Em sua participação, a juíza federal do Tribunal Regional Federal da 2ª Região e coordenadora aca-

dêmica do Centro de Inovação, Administração e Pesquisa do Judiciário da FGV Conhecimento, Ca-

roline Tauk, pontuou que o discurso público, antes, era dominado pela imprensa tradicional e, hoje, 

tem uma intensa participação das plataformas de redes sociais. Essas plataformas deram origem 

aos “filtros bolhas” que têm o efeito secundário de exercer forte controle sobre o que o usuário está 

exposto e bloquear conteúdo que não seja do seu interesse. A juíza também defendeu a necessida-

de de se aumentar a transparência algorítmica e de submeter as plataformas às mesmas regras da 

imprensa.

O terceiro painel contou com a moderação do jornalista Heraldo Pereira para debater sobre comu-

nicação, tecnologia e liberdade de expressão. Nele, o deputado federal Orlando Silva afirmou que 

a transparência algorítmica é o ponto mais sensível e objeto de maior resistência na regulação da 

matéria, uma visão que advém do papel como relator do PL 2630, que estabelece normas relativas 

à transparência de redes sociais e de serviços de mensagens privadas.

O ministro do STJ Mauro Campbell 

Marques ressaltou que o direito regu-

latório está sendo levado ao tribunal 

com o objetivo de convocar as plata-

formas ao diálogo.

Já o ministro do STJ e corregedor-ge-

ral da Justiça Eleitoral, Benedito Gon-

çalves, ressaltou que a comunicação 

é um serviço público e a internet re-

presenta o maior meio de comunica-

ção que a humanidade já conheceu, 

sendo verdadeiro reflexo da liberdade 

de expressão. 

O diretor da Globo Antonio Claudio Ferreira Netto destacou que é possível regular a comunicação 

via plataformas digitais, mantendo a liberdade de expressão, que é a essência da vida democrática, 

pois, sem liberdade de expressão, não há democracia. 

O evento foi encerrado pelo presidente e pelo desembargador do TJRJ e coordenador adjunto do 

Centro de Inovação, Administração e Pesquisa do Judiciário da FGV Conhecimento, Elton Leme.

Seminário reuniu autoridades governamentais, lideranças dos setores público e privado, jornalistas e pesquisadores

Em sua fala, ministro Gilmar Mendes destacou a  
necessidade de atualização do Marco Civil da Internet.

Ministro Alexandre de Moraes palestrou sobre o 
papel do Judiciário brasileiro na democracia.

Ministro Luis Felipe Salomão moderou o 
primeiro painel do evento

Entre as temáticas abordadas, esteve a governança digital a partir de big techs, 
proteção de dados, IA e regulação.

Terceiro painel debateu sobre os desafios da comunicação diante de um cenário de 
contradições no que diz respeito à liberdade de expressão e imprensa. 
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volvido no âmbito de seu Ministério: transparência e auditorias; dever de cuidado, explicitado em 

relatórios semestrais elaborados pelas plataformas; e devido processo legal administrativo.

A jornalista Patricia Campos Mello ressaltou que é pacífico o entendimento pela necessidade de 

regulação e que há,  porém, algumas perguntas ainda em aberto que giram em torno da forma de 

regulação: qual será o órgão regulador? como caracterizar essa violação de conteúdo de forma mais 

especifica? 

Já o ministro do Superior Tribunal de Justiça Antonio Saldanha Palheiro pontuou a relevância da 

legislação de proteção de dados no tratamento das fake news como uma ferramenta eficaz e atual e 

discorreu sobre o projeto de lei sobre a LGPD penal, que tem o intuito de criminalizar condutas que 

sejam realizadas no ambiente digital.

https://ciapj.fgv.br/

