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CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO E 
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

OS DIREITOS HUMANOS NA ERA TECNOLÓGICA IV

Apresentação

É com enorme alegria que a SKEMA Business School e o CONPEDI – Conselho Nacional 

de Pesquisa e Pós-graduação em Direito apresentam à comunidade científica os 14 livros 

produzidos a partir dos Grupos de Trabalho do I Congresso Internacional de Direito e 

Inteligência Artificial. As discussões ocorreram em ambiente virtual ao longo dos dias 02 e 

03 de julho de 2020, dentro da programação que contou com grandes nomes nacionais e 

internacionais da área, além de 480 pesquisadoras e pesquisadores inscritos no total. Estes 

livros compõem o produto final deste que já nasce como o maior evento científico de Direito 

e da Tecnologia do Brasil.

Trata-se de coletânea composta pelos 236 trabalhos aprovados e que atingiram nota mínima 

de aprovação, sendo que também foram submetidos ao processo denominado double blind 

peer review (dupla avaliação cega por pares) dentro da plataforma PublicaDireito, que é 

mantida pelo CONPEDI. Os quatro Grupos de Trabalho originais, diante da grande demanda, 

se transformaram em 14 e contaram com a participação de pesquisadores de 17 Estados da 

federação brasileira. São cerca de 1.500 páginas de produção científica relacionadas ao que 

há de mais novo e relevante em termos de discussão acadêmica sobre os temas Direitos 

Humanos na era tecnológica, inteligência artificial e tecnologias aplicadas ao Direito, 

governança sustentável e formas tecnológicas de solução de conflitos.

Os referidos Grupos de Trabalho contaram, ainda, com a contribuição de 41 proeminentes 

professoras e professores ligados a renomadas instituições de ensino superior do país, os 

quais indicaram os caminhos para o aperfeiçoamento dos trabalhos dos autores. Cada livro 

desta coletânea foi organizado, preparado e assinado pelos professores que coordenaram cada 

grupo. Sem dúvida, houve uma troca intensa de saberes e a produção de conhecimento de 

alto nível foi, certamente, o grande legado do evento.

Neste norte, a coletânea que ora torna-se pública é de inegável valor científico. Pretende-se, 

com esta publicação, contribuir com a ciência jurídica e fomentar o aprofundamento da 

relação entre a graduação e a pós-graduação, seguindo as diretrizes oficiais. Fomentou-se, 

ainda, a formação de novos pesquisadores na seara interdisciplinar entre o Direito e os vários 



campos da tecnologia, notadamente o da ciência da informação, haja vista o expressivo 

número de graduandos que participaram efetivamente, com o devido protagonismo, das 

atividades.

A SKEMA Business School é entidade francesa sem fins lucrativos, com estrutura 

multicampi em cinco países de continentes diferentes (França, EUA, China, Brasil e África 

do Sul) e com três importantes acreditações internacionais (AMBA, EQUIS e AACSB), que 

demonstram sua vocação para ensino e pesquisa de excelência no universo da economia do 

conhecimento. A SKEMA, cujo nome é um acrônimo significa School of Knowledge 

Economy and Management, acredita, mais do que nunca, que um mundo digital necessita de 

uma abordagem transdisciplinar.

Agradecemos a participação de todos neste grandioso evento e convidamos a comunidade 

científica a conhecer nossos projetos no campo do Direito e da tecnologia. Já está em 

funcionamento o projeto Nanodegrees, um conjunto de cursos práticos e avançados, de curta 

duração, acessíveis aos estudantes tanto de graduação, quanto de pós-graduação. Até 2021, 

será lançada a pioneira pós-graduação lato sensu de Direito e Inteligência Artificial, com 

destacados professores da área.

Agradecemos ainda a todas as pesquisadoras e pesquisadores pela inestimável contribuição e 

desejamos a todos uma ótima e proveitosa leitura!

Belo Horizonte-MG, 07 de agosto de 2020.

Profª. Drª. Geneviève Daniele Lucienne Dutrait Poulingue

Reitora – SKEMA Business School - Campus Belo Horizonte

Prof. Dr. Edgar Gastón Jacobs

Coordenador Acadêmico da Pós-graudação de Direito e Inteligência Artificial da SKEMA 

Business School



IMPLICAÇÕES JURÍDIACAS NA CULTURA DO CANCELAMENTO

LEGAL IMPLICATIONS IN THE CANCEL CULTURE

João Victor Souza

Resumo

Esse projeto de pesquisa pretende analisar as implicações jurídicas na cultura do 

cancelamento, na ótica da liberdade de expressão e, da investigação de suas consequências. A 

internet proporcionou um espaço amplo para a troca de opiniões, entretanto, isso não está 

funcionando como deveria. Ao levantar dados, é notável que essa ferramenta se tornou um 

campo hostil. A pesquisa pertence à vertente metodológica jurídico-sociológica e, a técnica 

pesquisa teórica. Quanto à investigação, pertence à classificação de Witker (1985) e Gustin 

(2010), o tipo jurídico-projetivo. Predominará o raciocínio dialético.

Palavras-chave: Direito constitucional, Redes sociais, Liberdade de expressão, Discurso de 
ódio

Abstract/Resumen/Résumé

This research project intends to analyze the legal implications in the cancel culture, from the 

perspective of freedom of expression and the investigation of its consequences. The internet 

provided ample space for exchanging opinions, however, this is not working as it should. 

When collecting data, it is notable that this tool has become a hostile field.The research 

belongs to the methodological aspect legal-sociological and, the theoretical research 

technique. As for the investigation, it belongs to the classification by Witker (1985) and 

Gustin (2010), the legal-projective type. The dialectical reasoning.

Keywords/Palabras-claves/Mots-clés: Constitutional law, Social networks, Internet 
movements, Freedom of expression, Hate speech
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

               A atual pesquisa origina-se da perspectiva do movimento que se situa nas redes 

socias denominado de Cultura do Cancelamento no qual, traz consigo a ideia de boicotar 

figuras públicas por terem feito algo considerado inaceitável, parte massiva dos casos são 

contra minorias sociais. Em primeiro plano, esse fenômeno pode ser tido como algo bom, 

no qual vários usuários se unem em prol de algo maior. No entanto, não é isso que se 

revela, pois o ódio é combatido com ódio, assim gerando um ciclo nocivo nas redes. 

             Sendo assim, esse fenômeno carrega a problemática do discurso de ódio sendo 

justificado como liberdade de expressão, sendo esse conceito fortemente abstrato nas 

redes, assim impossibilitando o debate para que surja melhorias nesse sentido. Além 

disso, essas mídias são reguladas por regras e políticas próprias, mas a eficácia dessas não 

tem se mostrado na prática, de tal forma que movimentos como o cancelamento tem se 

mostrado bem presente nestes ambientes. 

 Nesse sentido, a Constituição Federal do Brasil em seu artigo 5º inciso IV garante 

a livre expressão de pensamento assim, como a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos em seu artigo 19º, mas ao adentrar na internet, esses pontos não são executados 

pelas plataformas de forma incisiva. Além disso, ainda no artigo 5º é pontuado a garantia 

do anonimato, mas por vez, este tem sido usado como uma espécie de incentivo à prática 

do ódio nas redes. O cancelamento se mantem dentro dessas falhas, assim sendo um ponto 

conciso para a análise. 

 A presente pesquisa pertence a vertente metodológica jurídico-sociológica. Além 

disso, o tipo de investigação foi selecionado a classificação de Witker (1985) e Gustin 

(2010), o tipo jurídico-projetivo. O raciocínio será predominantemente dialético. Nessa 

ótica, essa pesquisa busca analisar a Cultura do Cancelamento e os problemas jurídicos 

que carrega consigo, além de observar as regras e políticas das redes sociais, visto que 

essas não estão sendo eficazes. 
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2. OS IDEIAS DE JUSTIÇA NA CULTURA DO CANCELAMENTO 

 

    A internet proporcionou um espaço amplo para a troca de ideias e opiniões, 

principalmente políticas-sociais, de forma a conectar pessoas de pensamentos similares e 

incentivar um convívio virtual entre estes. Mas, em um processo quase natural, pois os 

algoritmos ajudaram fortemente para isso, a internet se tornou um local de bolhas sociais 

e, com isso, opiniões conflitantes geram debates entre os grupos. Entretanto, esse debate 

não acontecem de maneira pacífica. 

  Segundo afirma Jaron Lanier:  

A história típica das redes sociais na política é assim: um grupo de 

jovens modernos e instruídos entra em uma plataforma primeiro, 

porque essas coisas saem do mundo moderno, jovem, instruído. Eles 

são idealistas. Podem ser progressistas, conservadores ou qualquer 

coisa. Eles querem sinceramente que o mundo seja melhor. Isso vale 

tanto para os tecnólogos que fazem uma plataforma Bummer quanto 

para as pessoas no mundo que a usam. São bem-sucedidos no  

começo, com frequência  obtêm  sucessos espetaculares, 

maravilhosos, mas depois tudo azeda, como em um passe de mágica. 

(JARON,2018, p.111-112). 

 

Sendo assim, o “passe de mágica” que o autor se refere seria a hostilidade que o 

ambiente se tornou, sendo muitas vezes chamado de “terra sem lei”. O autor chama esse 

capítulo em seu livro “Dez argumentos para você deletar agora suas redes sociais” de “As 

redes sociais torna a política impossível”, com isso, é tecido a ideia de que as redes 

sociais, de alguma forma, destruíram os próprios movimentos políticos- sociais que 

construíram. 

Tendo base essa formulação, Nota-se que a Cultura do Cancelamento entra nesse 

contexto. Assim sendo, o esse fenômeno que atingiu o status de cultura traz consigo um 

“linchamento virtual” em que, é feito uma espécie de justiça com as próprias mãos, por 

conseguinte, formando o que se pode chamar de “Tribunal da Internet”. Isso gera dois 

grandes problemas: em caso de crimes, os usuários que estão cancelando não o faz 

denunciando a ação por intermédio legal e, proporciona o engajamento para as atitudes 

que estão sendo combatidas. 

Dessa forma, com a falta de denúncias os casos passam sem obter consequências 

legais, assim, a justiça fica apenas no discurso e por conseguinte, sem eficácia. Além 

28



disso, os algoritmos das redes faz com que as atitudes dos indivíduos cancelados ganhe   

visibilidade, assim, além de propagar as condutas, esse fato mostra como os algoritmos 

das redes socias não fazem uma leitura para averiguar se algo que é crime ou não. Dessa 

forma, nota-se que as políticas e regras dessas comunidades não estão sendo eficazes, 

pois elas tem como objetivo garantir uma harmonia e uma organização, no entanto, não 

impedem que aconteça esse tipo de caso. 

Podemos exemplificar essa baixa eficácia nas verificações nas contínuas 

mudanças nas regras de usuário que ocorrem, geralmente, em eventos isolados. Segundo 

o pesquisador de Ph João Carlos Magalhães no Alexandre von Humboldt Institute for 

Internet and Society e, o pesquisador sênior, nesse mesmo instituto, Christian Katzenbach 

em um artigo publicado no jornal eletrônico Nexo sobre controle de conteúdo no contexto 

do novo coronavírus: 

Outra faceta da fragilidade da governança de plataforma diz respeito 

à instabilidade das regras internas das empresas. Mudanças súbitas e 

reativas, como a nova política sobre o coronavírus do Twitter, são 

constantes. Recentemente, examinamos como as “Regras do 

Twitter”, uma das normas internas da plataforma, mudaram desde 

2009. Nossa análise encontrou mais de 300 alterações nas diretivas, 

terminologia e classificação de regulamentos. Muitas dessas 

mudanças responderam a eventos externos específicos, como as 

eleições presidenciais de 2016 nos EUA. Outras revelam os fluxos e 

refluxos aparentemente erráticos de uma empresa ainda incerta sobre 

como exercer seu enorme poder sobre debate público. 

(MAGALHÃES; KATZENBACH, 2020) 

 

A fragilidade e instabilidade nas políticas e regras das comunidades é um grande 

problema, pois potencializa o ideário de “Terra sem lei”, assim, se constrói aberturas para 

que os usuários possam agir de forma que cometem infrações, mas que não são 

penalizados por isso. Além do mais, esses comportamentos ganham visibilidade. A 

problemática da Cultura do Cancelamento surge nesse contexto. 
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3. IMPLICAÇÕES JURÍDICAS DA CULTURA DO CANCELAMENTO: 

LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DIRCURSO DE ÓDIO 

 

A liberdade de expressão é um aspecto garantido na Constituição Federal de 1988 

em seu Artigo 5º expresso no inciso IV, no qual afirma ser livre a manifestação de 

pensamento e garante o anonimato “IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo 

vedado o anonimato” (BRASIL,1988). O artigo citado faz parte dos direitos e garantias 

fundamentais, sendo assim, a liberdade de expressão é algo fundamental da dignidade 

humana. 

Como diz Taciana Pieroni em seu artigo publicado na revista Dom Helder de Direito: 

Essencial esclarecer que os direitos fundamentais alcançados à 

condições de princípios constitucionais tornam-se essenciais na 

salvaguarda de um princípio maior: o princípio da dignidade da 

pessoa humana. 

A análise, portanto, do direito de liberdade de expressão, não pode 

ser dissociada da dignidade da pessoa humana, tendo em vista o 

destaque desse princípio concebido como centro normativo 

constitucional do texto de 1988. (PIERONI,2019). 

 

 

Sendo assim, é algo garantido a todos os indivíduos e protegido por intermédio 

de lei, sendo algo inviolável e, indispensável para o ser humano quando integrante de 

uma sociedade. No entanto, esse direito se encontra abstrato, pois está sendo usado como 

justificativa para as mais diversas formas de discursos de ódio. Como já exposto, a 

internet é um ambiente para troca de ideias e opiniões, sendo assim, é um instrumento 

de potencialização desses discursos. 

Segundo o jornal Globonews em uma reportagem publicada no ano de 2018 

relata que 63% das denúncias de crimes virtuais são de discurso de ódio. Tomando como 

base o cancelamento, é possível inferir que essa porcentagem não diminuiu, pois esse 

fenômeno em sua essência busca combater, entre outras coisas, o discurso de ódio. 

Entretanto, é utilizado o mesmo artifício, ou seja, combatendo ódio por ódio, dessa 

30



forma, além de mostrar como esse processo se tornou ineficaz, o esse fenômeno com 

status de cultura se torna parte do problema. 

O ordenamento jurídico funciona de formar conjunta e hierárquica, assim, as 

normas jurídicas não podem ser trabalhadas sem considerar as outras normas do contexto 

em que está inserida (PIERONI,2019). Sob essa ótica, a lei que protege o direito a 

liberdade de expressão, assim como as outras normas, deve estar de acordo com a lei 

pétrea expressa no Artigo 1º no III inciso: 

 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união 

indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, 

constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 

fundamentos: 

I - a soberania; 

II - a cidadania; 

III - a dignidade da pessoa humana; 

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;           

V - o pluralismo político. 

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por 

meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta 

Constituição. (BRASIL,1988) 

 

Assim sendo, é possível traçar o limite entre a liberdade de expressão e o discurso 

de ódio. A partir do momento que se viola a dignidade de outrem e sua liberdade 

individual a declaração feita passa a se tornar discurso de ódio, ferindo um princípio 

basilar constitucional. Como já explicado, a Cultura do Cancelamento busca combater 

esses tipos de ações, mas o perpetua, tornando o processo cíclico, sendo a liberdade de 

expressão usada como justificativa para proferir preconceitos e discriminação, assim, 

indo de encontro como a pluralidade de pensamento, crença, sexo, raça etc.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir dos pontos supra- expostos, é possível notar que com a Cultura do 

Cancelamento é exposto as falhas que as redes sociais possuem em sua atuação para 

verificar as atitudes que descumprem suas próprias regras, além de mostrar que essas 

próprias regras não estão sendo eficazes. Além disso, o cancelamento não denuncia de 

fato a problemática por meio legal, mas projeta maior engajamento para essas atitudes. 

Assim sendo, é necessário trabalhar a atuação das plataformas para que haja um 

ambiente menos nocivo. 

As problemáticas do Cancelamento estão interligadas e se encontram na questão 

do discurso de ódio sendo confundido com liberdade de expressão. Sendo assim, a 
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liberdade de expressão se encontra de forma abstrata nas redes, no entanto, com uma 

análise constitucional, torna-se claro o limite entre essa liberdade e o discurso de ódio, 

de forma que esse se encontra no desrespeito aos princípios fundamentais da dignidade 

humana. Sendo assim, necessário o debate e uma construção efetiva para a solução dessa 

problemática. 
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