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Resumo  

Analisamos no presente artigo publicações do site “Não salvo”, no mês de agosto 

de 2016, no Facebook. Discutimos, com suporte na análise do discurso de Mikhail 

Bakhtin, na Constituição Federal, no Decreto 4829/2003, no Marco Civil da Internet e na 

Lei do Direito de Resposta do Ofendido, se nesses posts ocorreu ofensa ou se se praticou 

a liberdade de expressão dos usuários. Concluímos que os enunciados foram bem aceitos 

e se encontram respaldados pela legislação, apesar da diversidade e tensão das opinões 

ali manifestadas, uma das premissas da liberdade de expressão. 
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Introdução 

 O acesso frequente à internet fomentou a vida soft, que se manifesta quando 

usuários de computadores, smartphones e demais equipamentos de conexão à rede 

mundial acessam informações e notícias de qualquer natureza, publicam ideias, compram 

produtos em tempo real nos sites, blogs, e se relacionam nas redes sociais. Stuart Hall 

explica que vida soft nada mais é do que um estilo de vida conformado às novas 

tecnologias culturais (grifo nosso), que permite “a extensão das capacidades humanas, 

especialmente nas regiões desenvolvidas ou mais “ricas” do mundo, e as coisas práticas 

— comprar, olhar, gastar, poupar, escolher, socializar — realizadas à distância, 

“virtualmente” (s.d., p. 5) 

 Entre as características da vida soft, destaca-se o da “compressão tempo-espaço”, 

pensado por D. Harvey:  redução da velocidade “com que as imagens viajam, as distâncias 

para reunir bens, a taxa de realização de lucros (reduzindo o ‘tempo de turn-over do 

capital’), e até mesmo os intervalos entre os tempos de abertura das diferentes Bolsas de 

                                                 
1Trabalho apresentado no GP Comunicação, Mídias e Liberdade de Expressão do XVII Encontro dos Grupos de 

Pesquisa em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Mestrando do PPGCOM da Universidade Paulista. E-mail: anderson.wbe@hotmail.com 
3 Docente do PPGCOM da Universidade Paulista. E-mail: b.heller.sp@gmail.com 
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Valores ao redor do mundo — espaços de minutos em que milhões de dólares podem ser 

ganhos ou perdidos” (Hall, s.d. p.2). 

Embora em um primeiro momento possamos pensar que uma consequência 

nefasta da compressão seria tornar o mundo um lugar “único”, graças à transmissão das 

comunicações transnacionais de produtos culturais estandartizados, estudiosos da cultura, 

como Stuart Hall, acreditam na criação de culturas híbridas, nas quais convivem 

elementos da cultura “padrão” e suas resistências. 

Já para Pierre Lévy (1999, p. 17), teórico mais entusiasta das novas tecnologias, a 

cibercultura (e não a vida soft) representa o "conjunto de técnicas (materiais e 

intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de valores que se 

desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço". E ainda acrescenta: "não 

apenas é a infraestrutura material da comunicação digital, mas também o universo de 

informação que ela abriga, assim como os seres humanos que navegam e alimentam esse 

universo".  

Vê-se que embora apontem alterações de estilos de vida e da cultura decorrentes 

das novas tecnologias, Stuart Hall e Pierre Lévy divergem em suas ponderações. 

Enquanto o primeiro problematiza a ideia de que os ganhos advindos da tecnologia são 

universais e harmoniosos, o segundo sugere que, por meio dela, homens e técnicas 

desenvolvem-se em harmonia, pois crescem juntos. 

 Não é escopo deste artigo comparar as perspectivas teóricas dos dois autores, mas, 

isto sim, desenvolver a ideia de que, com o advento da cibercultura, termo que usaremos 

a partir de agora para nos referirmos à tecnologia na/para cultura, seus usuários parecem 

conviver em dois mundos, o real e o virtual. Decorre que muitas vezes não se dão conta 

de seus cruzamentos, benefícios e prejuízos, especialmente quando navegam nas redes 

sociais, lugar privilegiado para interferir no perfil de terceiros. 

 É nas redes sociais que ocorrem trocas e interações sociais, com pessoas 

conhecidas ou não. Conforme Raquel Recuero, os sites das redes sociais funcionam como 

ferramentas que permitem “aos seus usuários a criação de um perfil individualizado[...], 

a publicização de suas redes sociais [...] e a interação [...] (s.d., p.1). Mais ainda: passaram 

a impactar os processos de comunicação e os individuais. Isso fica bastante evidente 

quando aprendemos com essa pesquisadora que  

quando alguém publica algo no Facebook, uma vez que uma de suas 

conexões a republique e uma das conexões de suas conexões também a 

republique, essa informação estará acessível a praticamente todos os 

900 milhões de usuários da ferramenta. Esse fenômeno é denominado 
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"clusterização" da rede social e indica que as redes estão tornando-se 

mais densas e as pessoas, mais conectadas. (s.d. p.1) 

 As redes sociais, portanto, constituem-se em um dos maiores ciberespaços da 

atualidade, dado que tem tido grande repercussão, seja pela criação de páginas, pela 

formação de grupos simpatizantes de uma mesma ideia, publicação de textos, imagens e 

vídeos, ou comentários em publicações (que podem ser de texto, imagem still ou em 

movimento, e até mesmo de áudio). 

 É importante ressaltar que hoje, dos 7 bilhões de habitantes no mundo, 3,3 bilhões 

tem acesso à internet4, e 1,94 bilhão são usuários do Facebook, conforme notícia 

veiculada pela Reuters, em 04/05/20175. 

 Dentro de um universo tão grande de internautas, as polêmicas se tornam cada vez 

mais frequentes, uma vez que a criação de perfis (falsos ou verdadeiros) e posts de seus 

seguidores, nem sempre amigáveis, é recorrente. Qualquer comentário, foto, vídeo ou 

outra natureza de manifestação pode render muitas clicadas em "curtir", mas também 

muita revolta, o que torna o ambiente virtual um grande campo de batalha. Isso significa 

que comentários de ordem moral, ideológica, política, jurídica, religiosa, dentre outras, 

que circulam livremente no ambiente on-line, podem afetar a vida de qualquer usuário, 

especialmente daquele que nem tem ciência sobre o que se está comentando em seu nome. 

Por não ter podido exercer seu direito à resposta, a legislação, nesse caso, terá sido 

infringida.  

Partimos desse pressuposto na análise de algumas publicações feitas pelo “Não 

Salvo” (www.naosalvo.com.br, www.facebook.com/naosalvo), que realiza postagens que 

se pretendem humorísticas, com base em conteúdos reais, tanto em sua página no 

Facebook, quanto em seu site. 

Para tanto, faremos um rápido histórico sobre a Internet no Brasil, o Marco Civil 

Regulatório, os direitos da Pessoa Humana, para, depois, nos centramos no discurso on-

line, veiculado neste site. 

Concluímos que, apesar de posts bastante polêmicos, não houve cerceamento ao 

direito de resposta ou infração à legislação, mas tão somente o exercício da liberdade de 

expressão. 

 

                                                 
4 Informações obtidas pelo portal G1. Disponível em: <http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2015/05/mundo-tem-32-

bilhoes-de-pessoas-conectadas-internet-diz-uit.html>. Acesso: 09 Jul. 2017. 
5 Disponível em: <http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/facebook-chega-a-194-bilhao-de-usuarios-em-todo-o-

mundo-no-1-trimestre-de-2017.ghtml>. Acesso: 07 Jul. 2017. 
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1. A internet no Brasil 

 A internet no Brasil iniciou-se em setembro de 1988 quando, no Laboratório 

Nacional de Computação Científica (LNCC), localizado no Rio de Janeiro, ocorreu o 

primeiro acesso à Bitnet, através de uma conexão de 9.600 bits por segundo estabelecida 

com a Universidade de Maryland.  

Não é, portanto, coincidência que, no mesmo ano, levando em consideração a 

necessidade e a dependência da tecnologia na vida particular e profissional de seus 

usuários, o sistema jurídico no Brasil viu-se instado a também legislar sobre esse sistema 

de comunicação global. Na Constituição Federal de 1988 já encontramos o artigo 218:  

O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a 

pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação.   (Redação 

dada pela Emenda Constitucional nº 85, de 2015)6 

 É possível, portanto, observar o apoio do setor público federal para fomentar a 

Ciência e a Tecnologia. Segundo Moraes (2014, p. 865), os Estados e o Distrito Federal 

podem vincular parcela de sua receita orçamentária a entidades públicas de fomento ao 

ensino e à pesquisa científica e tecnológica. 

  Ligada à tecnologia está a internet, cujas práticas geram, até hoje, grandes 

discussões no meio jurídico para a preservação da liberdade de expressão. Se antes cabia 

às imprensas escrita, audiovisual e radiofônica preservarem o direito de manifestação, a 

partir do advento da comunicação em rede, seus milhões de usuários no planeta também 

passaram a ser responsáveis pela veiculação de conteúdos, os mais diversos.  

Hoje, todos os que estão conectados na rede têm em suas mãos um poderoso 

mecanismo de publicação, com ampla e instantânea visibilidade. Por isso, a cibercultura 

tem sido um importante campo da comunicação, pois traz em suas reflexões embates 

sobre a liberdade de expressão, o direito à resposta, o Marco Civil da Internet, a censura, 

entre inúmeras questões 

 Em 15 de Maio de 1995, em nota, o Ministério das Comunicações e o Ministério 

da Ciência, Tecnologia e Inovação afirmaram a importância da criação de um Comitê 

Gestor da Internet no Brasil - CGI.BR. Mais tarde, no dia 31 do mesmo mês e ano, a 

Anatel publicou a norma número 4, que visava regular o uso de meios da Rede Pública 

de Telecomunicações para o provimento e utilização de Serviços de Conexão à Internet, 

o que gerou no mesmo dia, a Portaria Interministerial nº 147, que criou o modelo do 

CGI.BR. Porém, vale dizer que somente no dia 03 de Setembro de 2003, com o Decreto 

                                                 
6 CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso: 08 Ago. 2016. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc85.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc85.htm#art1
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Presidencial de número 4829, foi publicado o modelo de governança da internet no Brasil 

e efetivamente criado o referido Comitê7. 

 O CGI.BR, nos termos do Decreto 4829/2003 tem como atribuições:  

Art. 1°: (...) 

I - estabelecer diretrizes estratégicas relacionadas ao uso e 

desenvolvimento da Internet no Brasil; 

II - estabelecer diretrizes para a organização das relações entre o 

Governo e a sociedade, na execução do registro de Nomes de Domínio, 

na alocação de Endereço IP (Internet Protocol) e na administração 

pertinente ao Domínio de Primeiro Nível ( ccTLD - country code Top 

Level Domain ), ".br ", no interesse do desenvolvimento da Internet no 

País; 

III - propor programas de pesquisa e desenvolvimento relacionados à 

Internet, que permitam a manutenção do nível de qualidade técnica e 

inovação no uso, bem como estimular a sua disseminação em todo o 

território nacional, buscando oportunidades constantes de agregação de 

valor aos bens e serviços a ela vinculados; 

IV - promover estudos e recomendar procedimentos, normas e padrões 

técnicos e operacionais, para a segurança das redes e serviços de 

Internet, bem assim para a sua crescente e adequada utilização pela 

sociedade. (...)8 

 Deste modo, podemos afirmar que o Comitê Gestor da Internet é o responsável 

por principalmente disseminar o acesso à rede por todo o país, o que ainda está longe de 

se estabelecer por completo.  

 Segundo a 11ª edição da pesquisa TIC Domicílios 2015, pouco mais da metade, 

isto é, 58% da população brasileira tem acesso à internet, representando em média 102 

milhões de pessoas. A mesma pesquisa afirma que este número se espalha por 17,4 

milhões de domicílios na região Sudeste do país, 7 milhões no Nordeste, 5,4 milhões no 

Sul, 2,5 milhões no Centro-Oeste e 1,9 milhão na região Norte do país9. 

 Com base nesses dados, podemos afirmar que a região Sudeste, embora em 

extensão territorial não seja a mais abastada, é a maior do país quando se leva em 

consideração o número de incluídos digitais, ao passo que o Norte contempla a minoria 

dos internautas e a maior superfície territorial. 

Vale então retomar que, legalmente, o desenvolvimento científico e tecnológico 

não só deve se dar de modo imparcial e isento de censura, como é incentivado pelo Estado 

                                                 
7 HISTÓRIA DO CGI.BR. Disponível em: <http://cgi.br/historicos/>. Acesso: 07 Abr. 2017.  
8 DECRETO 4829/2003. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/d4829.htm>. Acesso: 07 

Abr. 2017. 
9 PESQUISA REVELA QUE MAIS DE 100 MILHÕES DE BRASILEIROS ACESSAM A INTERNET. Disponível 

em: <http://www.brasil.gov.br/ciencia-e-tecnologia/2016/09/pesquisa-revela-que-mais-de-100-milhoes-de-

brasileiros-acessam-a-internet>. Acesso: 07 Abr. 2017. 
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como um todo, dado que se trata de direito fundamental da pessoa humana de quarta 

geração, como veremos a seguir. 

 

2. Os Direitos Fundamentais Da Pessoa Humana 

 A doutrina - conjunto de ideias, opiniões, conceitos que servem de sustentação 

para teorias e interpretações da ciência jurídica - costuma classificar os direitos 

fundamentais em gerações de direitos, ou mais especificamente, as dimensões de direitos 

fundamentais.  

 Cumpre ressaltar que nenhum escalão de direitos se sobrepõe a outro, confusão 

que o termo "gerações" pode acabar criando, ao expor um modelo em que uma geração 

mais nova ou mais atualizada se sobrepõe a outra. Isso não é verdade, pois é certo que em 

se tratando de direitos fundamentais do ser humano, nada se exclui, apenas se soma, nos 

levando a crer que o termo correto a ser empregado é "dimensão" de direitos 

fundamentais10 . 

 Tendo a revolução francesa como um grande marco da criação de direitos ao 

homem, muitos afirmam que as primeiras três dimensões de direitos fundamentais podem 

ser equiparadas com o lema de tal luta, qual seja: "Liberdade, Igualdade e Fraternidade". 

 Deste modo, segundo Cunha (2012, p. 134), os direitos de primeira dimensão são 

aqueles que garantem as liberdades individuais do ser humano: garantia do direito à vida, 

liberdade, à propriedade, à manifestação, à expressão, ao voto, ao devido processo legal 

etc. 

   Os direitos fundamentais de segunda dimensão trabalham com uma noção de 

igualdade do ser humano, sendo assim necessária a garantia dos direitos sociais, dos quais 

são exemplos o direito à saúde, à assistência social, à educação e ao trabalho. 

 A terceira dimensão de direitos fundamentais, denominada "direitos da 

fraternidade", não tem como objetivo assegurar direitos individuais, mas sim coletivos, 

difusos, sendo representada por exemplo pelo direito à paz, à conservação do patrimônio 

histórico e cultural, à proteção do consumidor e à preservação do meio ambiente. 

 As descobertas científicas e o desenvolvimento tecnológico mudaram 

radicalmente o pensamento do ser humano, o que fez com que valores morais, sociais e 

éticos até então sustentados pelas três primeiras dimensões perdessem um pouco de 

                                                 
10 LIMA, Caroline S, 2010. Disponível em: <http://lfg.jusbrasil.com.br/noticias/2205725/quais-sao-as-geracoes-ou-

dimensoes-de-direitos-fundamentais-mais-aceitas-pela-doutrina-caroline-silva-lima>. Acesso: 04 Out. 2016. 
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aplicabilidade. Tanto é verdade que hoje a vida em sociedade tem exigido diversas 

modificações, tanto em caráter legislativo, como político, haja vista a mudança política 

que vivemos na atualidade, bem como o grande número de leis que atualmente têm 

sofrido alterações. Busca-se, na verdade, sobretudo não mais a garantia do direito à vida, 

mas sim o direito à qualidade de vida. 

 Assim, quando se fala nas tendências dos direitos de quarta geração, temos de 

necessariamente enfocar, dentre outras hipóteses, o direito à informação, de escolher 

livremente seus parceiros familiares, e a questão do desenvolvimento científico e 

tecnológico pautados na ética e na moralidade como princípios norteadores da vida em 

sociedade, até por uma questão de sobrevivência.11  

 A partir da breve análise acima, podemos constatar que se torna um direito 

fundamental da pessoa humana ter em seu convívio natural o desenvolvimento da 

tecnologia, bem como seu acesso à mesma. 

 Segundo a Pesquisa Brasileira de Mídia 2014, a internet é considerada hoje o 

segundo meio de comunicação mais utilizado pelas pessoas, atrás da televisão e à frente 

do rádio 12.  

 

3. O Marco Civil Da Internet 

 Conforme apontamos anteriormente, o acesso à tecnologia, mais especificamente 

à internet, constitui um direito fundamental da pessoa humana, porém, como assegura a 

quarta dimensão de direitos, o mesmo deve ser pautado na ética e moralidade, 

representando, também, uma forma de exercício de cidadania, como assim afirma a 

legislação: 

Art. 26.  O cumprimento do dever constitucional do Estado na prestação 

da educação, em todos os níveis de ensino, inclui a capacitação, 

integrada a outras práticas educacionais, para o uso seguro, consciente 

e responsável da internet como ferramenta para o exercício da 

cidadania, a promoção da cultura e o desenvolvimento tecnológico13. 

                                                 
11 DIREITOS DE QUARTA GERAÇÃO: Biodiversidade e Biopirataria. Disponível em: 

<http://www.stj.jus.br/internet_docs/ministros/Discursos/0001114/Direitos%20de%20Quarta%20Gera%C3%A7%C3

%A3o%20-%20Biodiversidade%20e%20Biopirataria.doc>. Acesso: 04 Out. 2016.  
12 SEGUNDO MEIO DE COMUNICAÇÃO MAIS USADO É A INTERNET, APONTA PESQUISA. Disponível em: 

<http://g1.globo.com/economia/midia-e-marketing/noticia/2014/03/segundo-meio-de-comunicacao-mais-usado-e-

internet-aponta-pesquisa.html>. Acesso: 12 Out. 2016. 
13 MARCO CIVIL DA INTERNET. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-

2014/2014/lei/l12965.htm>. Acesso: 07 Abr. 2017. 
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 Pensando nisso, no início do ano de 2014 foi publicada a lei número 12.965, 

conhecida como "Marco Civil da Internet", que estabelece princípios, garantias, direitos 

e deveres para o uso da internet no Brasil.  

 Determinada lei não é apenas pensada no usuário final, mas também nos 

provedores de Internet que, com a grande demanda on-line, passariam a ter controle dos 

seus usuários sob muitos aspectos. Assim, a legislação se encarregou de também dar 

proteção aos dados e à segurança de acesso aos usuários. 

 É importante dizer que tal dispositivo não representa, necessariamente, censura da 

mídia, mas tão somente sua regulamentação, uma vez que a Constituição de 1988  apenas 

aponta soluções genéricas da Constituição no que diz respeito ao fomento da tecnologia14.  

Reproduzimos na sequência alguns dos artigos que julgamos imprescindíveis para 

compreendermos o debate em torno do Marco Civil:  

Art. 2o A disciplina do uso da internet no Brasil tem como fundamento 

o respeito à liberdade de expressão, bem como: 

(...) 

II - os direitos humanos, o desenvolvimento da personalidade e o 

exercício da cidadania em meios digitais; 

(...) 

VI - a finalidade social da rede 

Art. 3o  A disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes 

princípios: 

I - garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de 

pensamento, nos termos da Constituição Federal; 

(...) 

Art. 7o O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao 

usuário são assegurados os seguintes direitos: 

I - inviolabilidade da intimidade e da vida privada, sua proteção e 

indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; 

(...) 

Art. 8o  A garantia do direito à privacidade e à liberdade de expressão 

nas comunicações é condição para o pleno exercício do direito de 

acesso à internet. 15 
 Como visto acima, muito se trabalha com as noções de liberdade de expressão, 

privacidade, dentre outras palavras-chave, que são fundamentais para o bom uso da 

internet.  Para Venício Artur de Lima, regulação da internet não tem relação alguma com 

censura, mas tão somente “um processo de descentralização da administração pública por 

meio da criação de conselhos com participação popular”.  Para ele, a grande mídia 

satanizou a expressão “controle social da mídia” e passou a identificá-la como tentativa 

                                                 
14 VENÍCIO LIMA: REGULAÇÃO DA MÍDIA NÃO TEM NADA A VER COM CENSURA. Disponível em: 

<http://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Politica/Venicio-Lima-%27Regulacao-da-midia-nao-tem-nada-a-ver-com-

censura%27%0D%0A/4/25830>. Acesso: 07 Abr. 2017. 
15 MARCO CIVIL DA INTERNET. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-

2014/2014/lei/l12965.htm  Acesso:  07 Abr. 2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm
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de censura. Daí a confusão muito recorrente entre liberdade de expressão – “que se realiza 

na medida em que há a participação do homem livre na elaboração das regras às quais ele 

deve se submeter, de seis séculos antes de Cristo” – “e a liberdade de imprensa [que] 

implica a existência da imprensa, que só aparece no final do século XV” (LIMA, 2012. 

p. 1). 

Para Zavala de Gonzáles, mais do que pensar sobre a prática da censura, interessa 

proteger a intimidade, “uma condição essencial do homem que lhe permite viver dentro 

de si mesmo e projetar-se no mundo exterior a partir dele mesmo, como único ser capaz 

de dar-se conta de si e de fazer de si o centro do universo” (1993, p. 175). Ou, em outras 

palavras, que a esfera íntima das pessoas deve ser desconhecida das demais pessoas. 

 É nesse quesito, o da proteção da intimidade, honra e dados pessoais, que os 

provedores de internet são subsidiariamente responsáveis por conteúdos gerados por 

terceiros usuários. São instados a retirar de circulação conteúdo apontado como 

infringente à liberdade de expressão por ordem judicial. ou ainda quando, após notificado 

pela parte ofendida ou seu representante, precisa torná-lo indisponível16. 

 

4. O Direito De Resposta Do Ofendido  

 Neste sentido, cumpre ressaltar que, no final do ano de 2015, o cenário jurídico se 

voltou para a publicação da lei número 13.188, que dispõe sobre o direito de resposta ou 

retificação do ofendido em matéria divulgada, publicada ou transmitida por veículo de 

comunicação social. Assim, determinada lei tem por objetivo principal a proteção da 

imagem e honra das pessoas. 

 Devemos nos atentar, porém, que para efeitos desta lei, não se devem considerar 

os comentários (grifo nosso) realizados por usuários de internet, mas tão somente a 

divulgação, publicação ou transmissão das matérias (grifo nosso). 

 Vale lembrar que os comentários realizados pelos usuários de internet não 

ensejam pela lei obrigatoriedade na retratação dos mesmos, ou ainda concede direito de 

resposta ao ofendido. Porém, ao mostrar-se humilhante, ofensivo ou desonroso, 

determinado comentário poderá configurar os crimes de Injúria, Difamação ou Calúnia. 

Nesse caso, além da penalidade de detenção ou multa, o ofendido pode pleitear 

indenização pelos danos morais sofridos. Vejamos como a lei cuida desta situação: 

Art. 2o  (...) 

                                                 
16 ARTIGOS 19 E 21. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm 

Acesso: 07 Abr. 2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm
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§ 2o  São excluídos da definição de matéria estabelecida no § 1o  deste 

artigo os comentários realizados por usuários da internet nas páginas 

eletrônicas dos veículos de comunicação social. 

§ 3o  A retratação ou retificação espontânea, ainda que a elas sejam 

conferidos os mesmos destaque, publicidade, periodicidade e dimensão 

do agravo, não impedem o exercício do direito de resposta pelo 

ofendido nem prejudicam a ação de reparação por dano moral. 

Art. 4o  (...) 

I - praticado o agravo em mídia escrita ou na internet, terá a resposta ou 

retificação o destaque, a publicidade, a periodicidade e a dimensão da 

matéria que a ensejou. (...) 17 

 Tais artigos apontam a vulnerabilidade a que ofensores e ofendidos estão 

sujeitados. Afinal, não há uma definição clara, jurídica, que separe “injúria” ou 

“difamação” de crítica de costumes, de estereótipos, sátira, ironia, etc. No campo da 

política, como veremos adiante, ao cuidarmos do site “Não salvo”, esses limites são 

bastante instáveis e podem levar a interpretações equivocadas, impedindo tanto a livre 

manifestação dos usuários, como o direito de resposta dos que são citados, muitas vezes 

à sua revelia. 

 

5. O Discurso On-Line  

 Até agora, levantamos, ainda que de forma sucinta, alguns aspectos do campo 

jurídico para mostrar conflitos em potencial entre usuários das redes sociais e liberdade 

de expressão, proteção da intimidade e direito de resposta. Mas, para que ganhem 

envergadura, faz-se necessário refletir sobre o discurso, uma vez que “todos os diversos 

campos da atividade humana estão ligados ao uso da linguagem” (BAKHTIN, 2003, p. 

261). 

 Mikhail Bakhtin afirma que todo discurso é dialógico, isto é, “um elo na corrente 

complexamente organizada de outros enunciados” (2003, p. 272), que prevê a 

“alternância dos sujeitos do discurso”, o que o torna constitutivamente dialógico:  

todo enunciado [...] tem, por assim dizer, um princípio absoluto e um 

fim absoluto: antes do seu início, os enunciados de outros[...]. O falante 

termina o seu enunciado para passar a palavra ao outro ou dar lugar à 

sua compreensão ativamente responsiva. (2003, p. 275). 

 Trazer o conceito de dialogismo para o contexto das redes sociais, equivale ao 

mesmo raciocínio que na linguagem verbal impressa ou oral: um locutor, ao criar um 

enunciado em forma de postagem, deve ter em mente, desde já, o discurso dos seus 

interlocutores para que o mesmo possa se posicionar positiva ou negativamente a respeito 

                                                 
17 DIREITO DE RESPOSTA DO OFENDIDO EM MATÉRIA DIVULGADA. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13188.htm>. Acesso: 09 Abr. 2017. 
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de determinado objeto, a depender de sua intenção com a publicação, seja de 

concordância, solidariedade ou crítica de seu público conectado. 

 É importante ressaltar que todo enunciado carrega em sua composição o 

sentimento, juízo de valor ou paixões de seu locutor, o que se diferencia claramente de 

uma simples palavra ou frase, que carrega a neutralidade da língua.  

Não se intercambiam orações como se intercambiam palavras (em 

rigoroso sentido linguístico) e grupos de palavras: intercambiam-se 

enunciados que são construídos com o auxílio das unidades da língua: 

palavras, combinações de palavras, orações; ademais, o enunciado pode 

ser construído a partir de uma oração, de uma palavra, por assim dizer, 

de uma unidade do discurso (predominantemente de uma réplica do 

diálogo), mas isso não leva uma unidade da língua a transformar-se em 

unidade da comunicação discursiva. (BAKHTIN, 2003, p. 278) 

Ao criar um enunciado, se busca em meio aos interlocutores uma interação, seja 

ela como for. José Fiorin exemplifica o que acabamos de dizer, ao afirmar que: 

Ninguém vai responder à palavra "corrupto", embora ela esteja 

completa. O enunciado, entretanto, sendo uma réplica, tem um 

acabamento específico que permite uma resposta. Quando alguém 

assume essa palavra e a transforma num xingamento, ela torna-se um 

enunciado, "Corrupto!", e, portanto, ganha um acabamento que admite 

uma resposta. (2006, p. 22). 

 Os enunciados sempre carregam consigo duas ou mais vozes. O sentido sempre 

pode ser literal, resultado da interpretação do que está escrito, e por outro lado também 

sempre haverá uma ou mais vozes implícitas que também passam alguma mensagem ao 

atento interlocutor, é o que afirma Fiorin (2006, p. 24): "ouvem-se sempre, ao menos duas 

vozes. Mesmo que elas não se manifestem no fio do discurso, estão aí presentes". Como 

exemplo disso podemos pensar no seguinte enunciado: "Homens e Mulheres devem ter 

equiparação salarial", com isso, percebemos que o mesmo enunciado pode fazer 

referência a diversos outros discursos, como ao mandamento constitucional de que todos 

são iguais, o valor do trabalho é o mesmo, até discursos machistas de superioridade entre 

gêneros. 

 Ademais, Bakhtin afirma que sob os enunciados operam forças centrípetas e 

centrífugas da língua: aquelas participam de determinado enunciado de forma 

centralizada, operando o discurso nas suas raízes, ou seja, não se desvia do objeto em 

discussão; estas trabalham com comentários irônicos e zombaria da centralização 

formada, mas ainda se mantém dentro do enunciado.  

A categoria da linguagem única é uma expressão teórica dos processos 

históricos da unificação e da centralização linguística, das forças 

centrípetas da língua. A língua única não é dada, mas, em essência, 
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estabelecida em cada momento da sua vida, ela se opõe ao discurso 

diversificado. (BAKHTIN, 2002, p. 81) 

Exemplificando essa ideia, Fiorin (2006, p. 31) afirma: "Quando alguém diz qual 

é a questão verdadeira que deve ser formulada, está agindo no sentido das forças 

centrípetas". 

Já as forças centrífugas são assim definidas: 

(...) a estratificação e o plurilinguismo ampliam-se e aprofundam-se na 

medida em que a língua está viva e desenvolvendo-se; ao lado das 

forças centrípetas caminha o trabalho contínuo das forças centrífugas 

da língua, ao lado da centralização verbo-ideológica e da união 

caminham ininterruptos os processos de descentralização e 

desunificação. (BAKHTIN, 2002, p. 82). 

Ou seja: "a derrisão das verdades oficiais representa as forças centrífugas em 

ação" (FIORIN, 2006, p.31). É quando operam elementos que levam à instabilidade e à 

heterogeneidade dos enunciados. 

 

 6.  Site “Não Salvo” 

 O referido site realizou, em 2016, uma série de postagens denominadas 

"Candidatos Bizarros das eleições de 2016", para cargos municipais. Candidatos a 

prefeitos e vereadores das cidades foram selecionados a partir da colaboração de seu 

público seguidor. O objetivo era reunir os candidatos mais "bizarros" do país, a fim de 

seus idealizadores alimentarem, periodicamente, com a postagem da publicidade eleitoral 

de cada um, o site e respectiva página no Facebook. 

 A primeira postagem ocorreu em 23 de agosto de 2016 no site, com o seguinte 

enunciado: "Começou! A corrida das eleições bizarras 2016 já está a todo vapor, e aqui 

estão os 15 primeiros candidatos! Clique e rasgue seu título de eleitor!"18.  

Ao clicar, abre-se uma galeria com a propaganda eleitoral de 15 candidatos com 

legendas criadas pelo administrador do site. Ao final, abre-se um espaço para comentários 

dos seguidores. Uma única determinada postagem obteve 25 mil likes e 99 comentários. 

 Já no Facebook, a página "Não Salvo" realizou sua primeira postagem no mesmo 

dia, publicando o link do que foi veiculado em seu site, com o seguinte enunciado: 

"Declaro aberto [sic] as eleições municipais 2016. Só candidato topper", seguido da 

imagem publicitária de dois candidatos considerados “bizarros” que, quando clicada, se 

direciona para a galeria criada em seu site comentada acima. A publicação na rede rendeu 

18 mil likes, 5.114 compartilhamentos e 2.340 comentários. 

                                                 
18 Disponível em: <http://www.naosalvo.com.br/15-candidatos-bizarros-2016-parte-1/>. Acesso: 08 Abr. 2017. 
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 Tomemos o primeiro enunciado: "Clique e rasgue seu título de eleitor!", seguido 

pelo comando de abrir a galeria com um clique, para conhecer os 15 candidatos 

"bizarros". O enunciador, ao associar o voto do eleitor com desperdício se escolhesse 

qualquer um dos candidatos referidos, está fazendo uso da força centrípeta, uma vez que 

parece estar imbuído da verdade, de uma única verdade. 

 Tendo por base a teoria bakhtiniana do discurso, o enunciado correspondeu à 

expectativa do seu autor, uma vez que a reação dos interlocutores reforçou o repúdio 

sugerido: "Não é atoa q a nossa política é um lixo....Mais um ano em branco..."; "Como 

um partido pode se considerar sério autorizando candidaturas como essas?"; "Kkkkkkkk 

kkkkkkkk começou o circo dos horrores"; "E olha que e so o começo tem muita merda 

por vim kkkkkkk"; "Puts!!! A pessoa não tem nem fundamental é quer ser vereador?pelo 

amor d deus né!"19 . 

 Já no enunciado "Só candidato topper", podemos perceber ironia, uma vez que 

nega a qualidade positiva da palavra “top”, ao sugerir seu contrário, graças ao seu 

contexto de enunciação. Afinal, tais enunciados foram veiculados em uma publicação que 

pretende mostrar exclusivamente os candidatos “não topper”. 

 Em uma nova postagem, no dia 27 de agosto de 2016, a página publicou o seguinte 

enunciado: "As eleições já começaram e você precisa superar algumas coisas. Tipo o 

vereador Walter Branco", seguido da sua imagem publicitária eleitoral. 

 Com esse enunciado o locutor esperava estimular os interlocutores a lerem o nome 

do candidato e imediatamente associarem-no com o personagem do seriado Breaking 

Bad, Walter White, o que se confirma com a seguinte resposta: "Tem um seriado chamado 

Breaking Bad que o protagonista se chama Walter White (branco em ingles)[sic]!". 

 Um dia após a publicação da página ter ido ao ar no Facebook, o candidato Walter 

Branco, exerceu seu direito de resposta pela exposição realizada: 

Tem pessoas que se irritam com o tom bem humorado da campanha se 

esquecendo que os maiores canalhas desse país nunca deram um 

sorriso. Quer pessoa mais seria [sic] do que o juiz Lalau, Demóstenes 

Torres, etc...? Quando vamos parar de comprar o livro pela capa? O seu 

candidato "sério" pode ser também só mais um personagem assumido... 

Uma coisa garanto, meus votos serão verdadeiros e não comprados. 

Não peguei e nem pegarei um centavo de ninguém. Não prometo 

milagres e nada que um vereador não possa cumprir. Fiscalizarei o 

executivo e pretendo promover total interatividade entre a câmara e o 

eleitor, colocando previamente todos os projetos a serem votados na 

rede para passar antes pelo crivo de vocês. Quem consegue ver além 

das aparências vote 14114, é você que irei representar. Grande abraço!" 

                                                 
19 Disponível em: <https://www.facebook.com/NaoSalvo/posts/10153965315212989>. Acesso: 08 Abr. 2017. 

http://www.naosalvo.com.br/15-candidatos-bizarros-2016-parte-1
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 De um discurso centrípeta, como mencionado anteriormente, o candidato 

produziu outro, centrífugo: diluiu a verdade – de que era pouco sério e, portanto, pouco 

afeito à vida pública – e criticou os políticos de grande visibilidade, com o mesmo 

argumento.  Não sorrir, como afirma ser o hábito do juiz Lalau e de Demóstenes Terra, 

são defeitos e não qualidades.  

Por meio do dialogismo, respondeu às críticas anteriores e se antecipou a outras, 

ao afirmar sua honestidade e compromisso com as promessas de campanha.  

Podemos constatar isso ao ler os outros posts, que também criticam Walter Branco  

Bizarrices e brincadeiras a [sic] parte, acho sinceramente que o TSE 

deveria começar a proibir esses candidatos "palhaços". Política é coisa 

séria e não deve ser levada com brincadeira"; "Não acho engraçado , 

politica é algo muito sério , o Brasil está violento , sem saúde ,sem 

educação , porque as pessoas elegem qualquer palhaço20. 

 Como vimos, nestes recortes a interação on-line foi bem-sucedida perante a 

legislação, dado que as partes envolvidas na postagem estiveram presentes no discurso e 

pronunciaram seus respectivos pontos de vista. Porém, vale dizer que esta interação pode 

ser prejudicada, e muito, quando por exemplo se fala de alguém que não está presente na 

rede, ou não toma conhecimento das postagens a seu respeito. 

 

8. Considerações Finais  

 Podemos perceber que, com o advento da tecnologia, o ser humano tornou-se cada 

vez mais adepto ao seu uso, e sendo ela parte do direito fundamental da pessoa humana, 

cria-se a preocupação de o Estado garanti-lo a todas as pessoas.  

 Consequentemente, cria-se ao mesmo tempo a necessidade de pautar essa vivência 

na ética e moralidade. Para tanto, foram criadas leis que visam não censurar, mas apenas 

regulamentar o uso da Internet, que passa a ter uma proporção tão ampla, que é capaz de 

criar uma cultura própria, dado que quase tudo se pode fazer on-line. 

 Mostrou-se interessante analisar o discurso on-line, dado que os internautas, com 

base em seu público seguidor, iniciam discursos com enunciados geralmente de boa 

aceitação, e por tratarem de algo ou alguém, os mesmos podem se transformar em um 

grande campo de batalha ao participarem, no mesmo enunciado, questões morais, 

ideológicas e religiosas diferentes.  

                                                 
20 Disponível em: https://www.facebook.com/NaoSalvo/posts/10153973897242989 Acesso: 08 Abr. 2017. 

https://www.facebook.com/NaoSalvo/posts/10153973897242989
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 No caso analisado, embora houvesse disparidades entre pontos de vista dos citados 

e seus seguidores, não houve pedido de censura por parte dos primeiros. O que ocorreu 

foi a prática do direito de resposta e, portanto, da liberdade de expressão. 
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