
 

 

 



 

   
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A presente tese teve como objet ivo geral i nvestigar a possível 
ponderação entre as relações provenientes do Direito penal do Inimigo,  
do lawfare e da mídia,  com base nas concepções polít ico -
constitucionais do Estado Democrático de Direito. E,  como objet ivos 
específicos, avaliar a teoria polít ica n o que diz respeito à maldade em 
si e à possibil idade polít ica do mal; discutir o Direito penal do inimigo 
em seus aspectos históricos no Brasil ,  mais especificamente,  em 
relação ao seu comportamento ante a Constituição de 1988 e aos 
demais mecanismos de internacionalização do tema; questionar as 
inúmeras nuanças do lawfare  em um contexto de ameaça e insuficiência 
da democracia brasileira; perquirir  acerca da elaboração e reelaboração 
do debate a respeito do alcance total  da mídia a part ir de duas teorias 
da comunicação, das estratégias persuasivas sem escrúpulos e sua 
consequente influência na democracia.  De início, o escrito se debruçou 
sobre a retratação dos aspectos históricos,  socioantropológicos e 
fi losófico-polít icos,  adequados em subseções que tratam de Teoria 
Polít ica,  Política e possibil idade do mal e a maldade a part ir de autores 
como Horkheimer,  Hobbes,  Arendt e Skinner.  Por  conseguinte,  adentrou-
se a seara do Direito Penal do Inimigo,  que se inicia com seu histór ico, 
perpassa pela Constituição Federal de 1988 , aufere a 
internacionalização do tema e a visão atual deste no cenário brasileiro.  
Ademais,  debruça-se sobre o assunto do lawfare,  definindo-o,  trazendo 
aspectos históricos e conceituais de inimigo polít ico e as possíveis 
ameaças à democracia.  Por derradeiro,  aporta -se a Teoria da 
Comunicação Persuasiva e Culturológica para a construção e 
desconstrução da mídia e das red es sociais no debate sobre a 
democracia,  o alcance total e o enfrentamento das fake news  e pós-
verdades no cotidiano polít ico brasileiro.  Para tanto, faz -se necessária 
a ut i l ização de uma metodologia explicativa, bibl iográfica,  documental ,  
de abordagem sociojurídica,  de busca histórico-social ,  com 
investigação aplicada à Ciência Jurídica e da Comunicação, de cunho 
qualitat ivo,  método indutivo e dedutivo,  exploratória,  teórica e 
transdiscipl inar,  para solucionar a problemática que gravita a órbita de 
como a aldeia digital e a mídia atuam no processo de formação e 
disseminação do lawfare  no âmbito da polít ica democrática brasileira.  
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 PREFÁCIO 
Martonio Mont’Alverne Barreto Lima 

 
Haverá sempre alunos e alunas que nos chamam especial atenção em razão 

de suas trajetórias acadêmicas, de suas disposições intelectuais e, sobretudo, pela 

forma com quem produzem seus trabalhos. Sem dúvida que a jovem autora desta 

obra, Júlia Maia de Meneses, é uma destas alunas que se destacam. Seu percurso 

acadêmico veio traçado pela formação em publicidade e propaganda, anterior àquela 

do Direito. Portanto, era quase um caminho natural que sua desenvoltura intelectual 

no Direito mantivesse contato com comunicação nos tempos atuais. Como 

coorientador de sua dissertação de mestrado, reparei que o tema dos partidos 

políticos e os conflitos de nosso sistema político e partidário dialogava com sua 

formação anterior. O que se seguiu, agora na tese de doutorado, foi quase como um 

natural amadurecimento. 

O trabalho de Júlia Maia de Meneses que agora se publica merece acolhida. 

Trata-se de uma reflexão sobre o fenômeno do lawfare no mundo da comunicação. 

Em outras palavras, a teoria da comunicação ganhou largo espaço nas reflexões 

jurídicas, e isso não é de hoje.  

Desde o início dos anos oitenta que o mundo se deparou com a produção 

filosófica de Jürgen Habermas e de sua ação comunicativa. Talvez poucas obras 

tenham tido tanto impacto no pensamento da modernidade e sobre isso não se faz 

necessária maior digressão. Foi, na verdade, o anúncio do que se seguiria nas 

décadas seguintes. As formas de comunicação tomaram conta do debate público e 

transformaram a mesma esfera pública num espaço de aproximação e de 

afastamento. Se todos podem se comunicar simultaneamente mundo afora, nem 

sempre esta comunicação será construtiva. Pode ser destrutiva, inclusive da 

democracia, da tolerância, do plano civilizatório pelo qual tanto se peleja. 

O termo lawfare não é novo, e se sabe que sua utilização substitui com mais 

eficácia os modelos tradicionais de guerras e mesmo de disputas internas ou 

externas. Ou seja: destruir o outro pelo discurso constante passou a ser  importante 

opção de se desfazer de adversários, o que, por óbvio, em nada dialoga com 

democracia, na medida em que esta é responsável pela organização dos conflitos 

que podem se expressar na normatividade constitucional, como é o caso do Brasil. 
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Especialmente o Brasil experimentou o lawfare contra uma de suas mais 

proeminentes figuras, como o ex-Presidente Luís Inácio Lula da Silva. O julgamento 

que se deu no Supremo Tribunal Federal sobre a suspeição de um magistrado que o 

manteve preso por mais de um ano foi revelador após as descobertas de claro conluio 

entre julgadores e acusadores. Descobertas possibilitadas pela comunicação digital. 

Portanto, a reflexão que agora Júlia Maia de Meneses nos traz é antes de mais nada, 

atualíssima, além de necessária. 

A estrutura do trabalho é concatenada. Logo no começo de seu texto, são 

enfrentados os aspectos históricos, filosóficos e políticos sobre o mal, sobre a uso 

da razão para a efetivação mal, do qual a humanidade não está desvinculada. É aqui 

que o texto evolui para o direito penas do inimigo como uma forma de declarar 

inimigo aquele que apenas é diferente, que é apenas o outro, e mostra, com sua 

existência, mais de uma possível escolha sobre a forma de se viver, de se fazer 

política. Não deveria haver problema algum com tal quadro. Mas os há. E aqui que os 

percalços da democracia exigem mais de todos nós.  

Nossa jovem Autora se debruça sobre este ponto na sequência para 

compreender o lawfare como um espaço que se abre para o direito contra o inimigo, 

como nova modalidade do século das comunicações possíveis e impossíveis. Do que 

é capaz o lawfare somente saberemos transcorridos algum tempo. Porém, não há 

impedimento algum para que saibamos que os danos que a erosão do direito é capaz 

de provocar no halo de justiça, no dizer de Franz Neumann, que toda sociedade 

possui. Como direito e senso de justiça parecem caminhar juntos, a desorientação 

generalizada na sociedade quando percebe que o direito pode ser utilizado 

seletivamente é incomensurável. Eis, creio, um dos motivos que conduziu a Autora a 

resolver fechar o último momento de seu trabalho com análise deste complexo 

quadro de realidade com teoria da comunicação e o novo ramo do direito digital.  

Não se trata de propor solução: está-se mesmo diante do oposto, ou seja, de 

problematizar. Tenho que intelectuais que são capazes de elaborar as dúvidas 

adequadamente têm mais a oferecer do que os que já aparecem com proposta de 

resgate do bem universal. Por estas e outras razões que o leitor mesmo atestará, é 

que a obra de Júlia Maia de Meneses que agora se publica faz justiça à própria 

Autora: revela sua precoce maturidade intelectual e que temos pronta uma autêntica 
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pesquisadora, com plena capacidade de oferecer ao público de sua área de 

investigações reflexões posteriores, que todos esperamos que apareçam. 

 

Fortaleza, outubro de 2021. 

Martonio Mont’Alverne Barreto Lima. 

  



 



 

APRESENTAÇÃO 
               Rômulo Guilherme Leitão Leitão 

 

Aceitei muito honrado o convite para escrever esta breve apresentação da obra 

Lawfare e Mídia: sobre democracia, teoria da comunicação e direito digital, de autoria 

de Julia Maia de Meneses. 

Acompanho a trajetória acadêmica da autora desde o primeiro semestre da 

graduação em direito, na disciplina Ciência Política que leciono há mais de uma 

década na Universidade de Fortaleza – UNIFOR. Logo que obteve o título de bacharel 

a Julia Maia de Meneses já iniciou o mestrado e lembro do seu entusiamo e alegria 

quando passou a integrar o quadro discente do PPGD/UNIFOR. 

Esta obra, fruto de um doutoramento, consolida a pesquisadora dedicada e 

entusiasmada, qualidades indispensáveis para o sucesso acadêmico; sempre tendo 

em mente que a etapa final do doutorado é ainda o passo inicial de uma vida que 

certamente será dedicada à pesquisa, caminho que a autora decidiu há muitos anos 

trilhar. 

A escolha da temática atual e de grande relevância, aliada a uma bem definida 

organização interna dos capítulos  inicia com um alerta: “O não interesse pela 

política, por parte de inúmeras pessoas, não significa que elas não são participantes 

do movimento político, dado que culmina numa situação ainda mais perigosa: a 

indiferença política causada pela mídia em geral, com o intuito de que os cidadãos 

refutem cada vez menos as informações e vivam da análise do irreal”. 

Em tempos difíceis de criminalização ou acentuado desencanto com a política, 

é de grande relevância a discussão posta nesta obra que busca resgatar a 

centralidade da política em ambiente de disseminação de ódio nas plataformas 

digitais em uma sociedade cada vez mais intolerante e polarizada. 

A obra segue analisando como os meios de comunicação de massa (mídia 

televisiva e internet) promovem a construção do lawfare e busca investigar a possível 

ponderação entre as relações provenientes do Direito penal do Inimigo, do lawfare e 

da mídia, frente a aldeia digital, com base nas concepções político-constitucionais 

do Estado Democrático de Direito. 

Para enfrentar o desafio a autora se utiliza de referencial teórico sólido ao 

construir uma base histórica, filosófica e política, se apoiando em autores realistas: 
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Maquiavel, Hobbes, Schmitt, Horkheimer, Skinner e Arendt; ou ainda Edgar Morin 

quando aborda a teoria da comunicação. 

Para a análise do direito digital e dos distúrbios ciberdemocráticos, as fake 

news, a obra tem tópico específico em que a autora dialoga com as teorias da 

comunicação e empreende um resgate histórico da sociedade da informação, desde 

a Aldeia Global de McLuhan, passando pela Terceira Onda de Alvin Toffler e chegando 

ao Poder da Comunicação em Castells, temáticas e autores que não costumam 

figurar em bibliografias na área do direito, mas são apresentados com segurança e 

pertinência. 

Com o risco de alguma parcialiadade inerente à condição de ex-professor que 

mantém laços de amizade com a autora, apresento-lhe e recomendo fortemente a 

leitura da obra de Julia Maia de Meneses. 

 

Fortaleza, outubro de 2021 

Rômulo Guilherme Leitão. 

 
 



 

INTRODUÇÃO 
 
 

A contextura atual da democracia brasileira já revela, por si, como é ilusória 

a cognição daquele que procura se distanciar da política, uma vez que, é pouco 

provável que qualquer cidadão consiga se desligar da televisão – um dos maiores 

veículos transmissores de informações políticas da atualidade. 

Adita-se o fato de que a informação política não se propaga, hoje em dia, 

apenas pelas vias televisivas, como também pelas redes sociais, fomentadas pela 

elevação do público consumidor de internet no Brasil, que cresce em progressão 

geométrica. 

O não interesse pela política, por parte de inúmeras pessoas, não significa 

que elas não são participantes do movimento político, dado que culmina numa 

situação ainda mais perigosa: a indiferença política causada pela mídia em geral, 

com o intuito de que os cidadãos refutem cada vez menos as informações e vivam 

da análise do irreal. 

O que mais preocupa é o convite que se faz para que se olhe ao redor e se 

veja quantas pessoas assistem impotentes ao fenômeno da apatia política 

(BOBBIO, 2015). Em uma sociedade cuja soberania popular é pedra de toque da 

Constituição Federal, como isso se justifica? 

A Mídia ocupa um lugar de destaque na tríade política que envolve os meios 

de comunicação, o cidadão e o lawfare, cada vez mais latentes no contexto 

democrático factual. 

O lawfare consiste na utilização da lei como arma de guerra para se alcançar 

objetivos políticos. Tal prática já é comum na ordem internacional, mas na 

contextura brasileira ela busca dizimar adversários políticos, por meio da 

desestabilização, da manipulação e do extermínio da imagem pública. 

A principal indagação dessa pesquisa portanto, é examinar como os meios 

de comunicação de massa, representados pela mídia televisiva e  internet 

promovem a construção do instituto do lawfare, com foco na compreensão de 

como isto atua na formação da consciência cidadã e no possível fortalecimento 

da democracia no Brasil, haja vista que a institucionalização de inimigos políticos 

estimulam o Poder Judiciário e a população a semearem uma discórdia, sem que 
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haja fundamento legal ou até prezando pela aplicabilidade da lei de maneira mais 

rígida do que o convencional, com vistas a macular a imagem daquele que foi 

instituído como inimigo político e situacional do País. 

A partir daí, portanto, tem-se como objetivo geral investigar a possível 

ponderação entre as relações provenientes do Direito penal do Inimigo, do lawfare 

e da mídia, frente a aldeia digital, com base nas concepções político-

constitucionais do Estado Democrático de Direito. E, como objetivos específicos, 

a) avaliar a teoria política no que diz respeito à maldade em si e à possibilidade 

política do mal; b) discutir o Direito penal do inimigo em seus aspectos históricos 

no Brasil, mais especificamente, em relação ao seu comportamento ante a 

Constituição Federal de 1988 e aos demais mecanismos de internacionalização do 

tema dentro da perspectiva política; c) questionar as inúmeras nuanças do lawfare 

em um contexto de ameaça e insuficiência da democracia brasileira; d) perquirir 

acerca da elaboração e reelaboração do debate a respeito do alcance total da 

mídia a partir de duas teorias da comunicação, das estratégias persuasivas do 

marketing digital sem escrúpulos e sua consequente influência na democracia, 

mediante o exame do Direito Digital. 

Para isso, fez-se necessária a utilização de materiais e métodos, tais quais, 

uma metodologia que consistirá, quanto ao tipo, em pesquisa bibliográfica, em 

livros, revistas especializadas, artigos, teses e dissertações acadêmicas, bem 

como se pretende coligir dados por meio da internet em páginas e revistas 

eletrônicas especializadas e fontes de fé - o que reflete a reunião de elementos 

descritivos e documentais da pesquisa.  

É acrescida a tal perspectiva, também, a abordagem sociojurídica, que 

cuidará da análise teórica de materiais envolvendo o tema, como o Direito 

Constitucional, a Teoria Política, a Filosofia Política, a Comunicação Social e o 

Direito Digital, atentando-se também no caso deste para seus pressupostos 

científicos. 

Nesse sentido, pode explanar, ainda, quanto ao tipo, que tal pesquisa 

coincide com uma busca histórico-social, haja vista que privilegia a 

problematização histórica da política democrática brasileira e revela as mutações 

por que esta passou com a manipulação da mídia e das redes sociais. Assim, 
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quanto à utilização dos resultados, tem-se uma investigação aplicada à Ciência 

Jurídica em paralelo com a Teoria da Comunicação. 

Ao adentrar a abordagem deste estudo, pode-se deparar com uma pesquisa 

qualitativa, quanto à natureza, pois esta é capaz de florescer mediante a 

compreensão das relações humanas e do desenvolvimento social ao longo da 

evolução democrática no cotidiano da sociedade política brasileira. 

Além disso, se valerá do método indutivo, por meio da observação teórica 

de comportamentos sociojurídicos que são degenerados pela prática de uma 

comunicação e de um marketing digital que ocasionam indignação seletiva, 

corroborando com o aparecimento de distúrbios ciberdemocráticos como as fake 

news, e do dedutivo, mediante premissas averiguadas e concluídas. 

Ademais, quanto aos objetivos, pode-se inferir que a demanda é 

exploratória, haja vista o perfeito equilíbrio entre a aproximação dos fatos a 

estudar e o entendimento da sua evolução social, reunindo diversas opiniões 

científicas acerca do problema sob análise. Ademais, se intenta aprofundar o 

ensaio por intermédio das bases doutrinárias, filosófico-políticas e 

comunicacionais, possibilitando uma visão plural e interdisciplinar do objeto 

teórico a ser investigado, em paralelo ao cumprimento das etapas fundamentais 

para o desenvolvimento da pesquisa, conforme a previsão do sumário desta tese. 

Nessa linha de orientação, o tema a ser problematizado durante o caminho 

de construção da tese gravita à órbita de como os meios de comunicação de 

massa, aqui representados pela mídia televisiva e as redes sociais atuam no 

processo de formação do lawfare no âmbito da política democrática brasileira. 

Para tanto, o capítulo inicial, cuida da retratação dos aspectos históricos e 

filosófico-políticos, adequados em subseções que se debruçam sobre a Teoria 

Política, a Política e a possibilidade do mal a partir de lições de Aristóteles e Carl 

Schmitt e por derradeiro averigua a maldade a partir das perspectivas teóricas de 

Maquiavel, Hobbes, Schmitt, Horkheimer, Skinner e Arendt.  

O segundo capítulo traz o tema do Direito Penal do Inimigo, que se inicia em 

seu histórico, perpassa pela Constituição Federal de 1988, aufere a 

internacionalização do tema e a visão atual deste no cenário brasileiro. 
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O terceiro capítulo debruça-se sobre o assunto do lawfare, mediante a sua 

definição, o seu histórico, o conceito de inimigo dentro da política, as ameaças que 

a democracia vem sofrendo a partir de instrumentos como ele e as possíveis 

insuficiências democráticas que surgiram mediante a utilização desse mecanismo 

inescrupuloso. 

O quarto e último capítulo é responsável pelo aporte da Teoria da 

Comunicação a este tema jurídico por meio da mídia e das redes sociais, sob uma 

análise das Teorias da Persuasão, de Beltrão e Quirino (1986), e, Culturológica, de 

Edgar Morin (1962), em virtude da construção e desconstrução dessas teorias para 

a prática do lawfare. Noutra subseção, trata-se da avaliação do marketing digital 

como prática de fomento ao lawfare, por meio da construção da indignação 

seletiva no ambiente de rede, posteriormente do debate sobre mídia, redes sociais, 

democracia e alcance total, para se chegar aos aspectos inerentes ao Direito 

Digital no que concerne ao enfrentamento das fake news e das pós-verdades, que 

são consequências da prática do lawfare influenciada de maneira direta pelo 

Direito Penal do Inimigo.  

 



 

1. ASPECTOS HISTÓRICOS E FILOSÓFICO-POLÍTICOS 

 

1.1 Teoria Política  

 

Hannah Arendt (1993, p. 116), se questionou: “Será que a política ainda tem 

de algum modo um sentido”? e respondeu nas linhas seguintes que “[...] o sentido 

da política é a liberdade”. A conclusão pode parecer simplista, mas não é, porque 

a liberdade pode ser convertida em livre arbítrio e causar efeitos danosos sobre o 

contexto político de uma população, assim como o lawfare vem fazendo nos 

últimos tempos na política brasileira. 

A teoria política é uma ferramenta eficiente para criticar, potencializar e 

delimitar a política, a partir de considerações investigativas que partem do 

contexto antropológico, haja vista que, para o ator político, ser dotado de condição 

humana, tudo é política; o que nos termos de Arendt (2014) advém do surgimento 

da cidade-estado, onde o homem ganhou além da vida privada uma vida política. 

Para Barzotto (2018, p. 13-14), 

 

Este é o desafio de toda teoria política:  conservar a humanidade da política, 

mostrando que esta não pode abarcar todo o humano. Se a política não 

reconhece a humanidade como limite externo a ela mesma, ela se perverte. 

Daí a relevância política da teoria:  manter a integridade do âmbito político, 

evitando que ele se desumanize. 

 

 Ademais, a Teoria Política de cunho relevante deve se ater a dois 

pressupostos desencadeadores da condição humana, advindos de duas ciências: 

a Sociologia e a Antropologia, ou seja, a primeira revela que a política deve estar a 

serviço da humanidade e jamais o contrário, como aplicam os atores políticos ao 

longo dos tempos e a segunda mostra quão importante é direcionar as atividades 

dos atores políticos para os critérios antropológicos de agregação e desagregação 

social, que noutras palavras se resumem a como o homem se portará diante de 

episódios de corrupção ou instituição de lawfare na seara política, que é o estudo 

a que se dedica essa tese.  
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Nos termos de Arendt (1990), o totalitarismo é definido quando a diferença 

entre verdade e mentira deixa de ser objetiva, passando a verdade real a ser 

substituída pela ideologia, assim, Arendt (1990, p. 383) também fundamenta que 

“Do mesmo modo como o terror, mesmo em sua forma pré-total e meramente 

tirânica arruína todas as relações entre os homens, também a autocompulsão do 

pensamento ideológico destrói a relação com a realidade”. 

Do ponto de vista antropológico de adesão a uma teoria sólida e não 

obscura, Schmitt comete o erro de definir o ser humano a partir do seu grau de 

periculosidade, mas é evidente que isso faz parte da relação natural entre as 

pessoas, já que num dado momento pode-se chegar ao conflito, onde Schmitt 

(1999) reserva que o critério do político é justamente a distinção entre o amigo e 

inimigo, ilustrada a partir de um contexto episódico, momentâneo e existencial, 

jamais estrutural.  

Tal linha de orientação é capaz de colocar frente a frente a teoria de Hobbes 

(1985), para quem o estado de natureza é um estado de guerra e, portanto, o ser 

humano deve procurar se afastar dele, porquanto que para Schmitt (1999), a 

natureza política do ser humano é pautada pela periculosidade e pela divisão do 

mundo entre amigos e inimigos, funcionando como uma espécie de status 

fundamental e extremo das pessoas, conforme se ilustra na passagem a seguir: 

“A quem posso reconhecer como inimigo? Somente aquele que pode me pôr em 

questão. E quem pode me pôr em questão? Somente eu mesmo. Ou meu irmão. De 

fato. O outro é meu irmão. O outro se mostra meu irmão, e meu irmão é meu 

inimigo” (SCHMITT, s/d, p. 84). 

Parte-se, agora, do conceito de amizade política e para isto faz-se 

necessário usufruir de dois estudiosos – em parte antagônicos - como Aristóteles 

(2000) e Schmitt (1999). O primeiro descreve a amizade como o consenso na 

política, ou seja, num contexto de otimismo antropológico, já o segundo afirma que 

a política prioriza a inimizade e o conflito, funcionando como uma perspectiva de 

pessimismo antropológico. Porém, num aspecto apresentam convergência 

teórica, qual seja, a do realismo político, onde o objeto da reflexão política é relação 

de oposição entre amizade e inimizade, bem como a construção da amizade ante 
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a linha tênue de desconstrução e transformação em inimizade, ou seja, propensão 

do mal, denominada por Schmitt (1999), como condição humana. 

Ademais, busca-se dimensionar a institucionalização da maldade, além da 

possibilidade do mal por intermédio da linha tênue entre amizade e inimizade em 

termos políticos, por meio das teorias de estudiosos como Aristóteles e Schmitt, 

conforme se apresenta na leitura da seção a seguir.  

A escolha por estes dois estudiosos que viveram em tempos tão distintos 

se deu em virtude da possibilidade de antagonismo entre eles no intuito de 

demonstrar que a amizade e inimizade dentro da política não é uma novidade ao 

longo dos tempos e que tende a ser aflorada em razão de mecanismos como a o 

direito penal do inimigo político, o lawfare, a mídia, o marketing e as redes sociais. 

 

1.1 Política e possibilidade do mal: amizade/inimizade 
 

Aristóteles (1999a) afirma que a amizade é o grande vínculo das 

comunidades, e, portanto, o objeto da Ciência Política, mas a inimizade não pode 

deixar de ser objeto de investigação desta realidade política, conforme se ilustra 

na passagem a seguir:  

 

A amizade mantém unidas as cidades, e os legisladores parecem fazer da 

amizade um fim mais importante que a justiça: com efeito, a concórdia 

(homonoia) parece algo semelhante à amizade, e é ela a que os legisladores 

mais aspiram, enquanto que o que mais procuram expulsar é a discórdia 

(stasis), que é a inimizade (ARISTÓTELES, 1999a, (EN) VIII, 1, 1155a 20-25) 

 

Nota-se que a repressão da inimizade tem um fim político específico, que é 

a manutenção e/ou favorecimento da vida civil pacífica e a prevenção da discórdia, 

das insurreições e das revoluções, que por sua vez unidas favorecem a extrema 

inimizade proveniente da guerra civil. 

Assim, a maior preocupação aristotélica gravita à órbita da precariedade 

das relações como instrumento de desestabilização dos sistemas políticos, 

gerando insegurança. Portanto, a política deve ocupar-se não somente da 

amizade, mas também da sua negação, haja vista que um mecanismo como o 
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lawfare dentro de um regime democrático pode desestabilizar e comprometer 

todas as instituições que dependem direta ou indiretamente da política, como vem 

ocorrendo há algum tempo no Brasil e por isso se tornou o objeto teórico deste 

estudo. 

Aristóteles (1999b) desenvolve ainda, que a homonoia (concórdia) advém 

dos acordos e consensos acerca da vida em comum para facilitar o convívio em 

sociedade, que por sua vez é denominado de amizade política, que também 

depende, diga-se de passagem, da comunicação (consenso por meio do discurso) 

e da reciprocidade para se chegar a um acordo racional.  

O que se aproxima da possibilidade de prática do lawfare, haja vista que a 

ausência da amizade política em busca do bem comum, institui a carência do 

convívio em sociedade por meio da ingerência dos meios de comunicação, 

conforme apregoado noutra sessão deste escrito. Percebe-se quão difícil é a faixa 

que transita entre a liberdade da prática do lawfare e disseminação da intolerância. 

Portanto, questiona-se quais os efeitos do instituto sobre a democracia? Isto 

implicaria em censura? 

Aristóteles (2000), ainda no mesmo sentido de amizade política, aufere que 

o homem é o único animal que mesmo que se apresente inicialmente em 

desacordo com os demais poderá mudar essa realidade por meio do discurso e da 

sua palavra, que muito se difere apenas da voz. Nesse sentindo, ele relata que a 

palavra humana é necessária para exprimir: 

 

[...] o útil e o danoso e consequentemente o justo e o injusto, pois essa é a 

peculiaridade do homem que o distingue dos outros animais: somente ele tem 

a percepção do bem e do mal, do justo e do injusto e de outras apreciações 

desta natureza. Ora, é a comunidade segundo tais percepções que constitui a 

família e a cidade (ARISTÓTELES, 2000, (Pol) I, 1, 1253a 17-19). 

 

Prepondera-se que os cidadãos vivem em sociedade num eterno processo 

de angariamento da concórdia por meio do discurso, como resultado de uma 

deliberação coletiva, mediante a troca de argumentos, pontos de vista divergentes 

e busca do consenso para aquilo que seria o bem para todos os seres humanos 
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envolvidos no processo, com vistas a garantir o que é justo e útil para a vida em 

coletividade. 

A inimizade política, na matriz aristotélica advém da stasis, ou seja, do 

confronto que origina a guerra civil. Para Aristóteles (2000), numa cidade cuja 

stasis se sobrepõe a homonoia, os diferentes grupos sociais – incluem-se 

políticos – ao se considerarem inimigos acabam por desencadear inúmeros 

processos de desagregação social, dentre eles, pode-se transpor para o atual 

cenário, a prática do lawfare, que por satisfação ao ego de uma parcela da 

população acaba por prejudicar uma coletividade que buscou a efetivação dos 

seus direitos políticos em razão do princípio democrático da maioria. 

Ao ocorrer a stasis, impossibilita-se a prática da igualdade e da pluralidade, 

haja vista que, no caso do lawfare as armas legais estarão apontadas para aquele 

que fora instituído enquanto inimigo político por determinadas razões dentro de 

um contexto singular, ou seja, o que serve para ele não servirá aos demais. Tudo 

isso, aliado ao contexto de fomento do quarto (mídia) e quinto (redes sociais) 

poderes. 

Evitar a prática do lawfare é abrir mão da stasis e buscar a igualdade entre 

os diferentes, ou seja, uma igualdade de opinião sobre o útil, o bom e o justo, que 

logo chegará a concórdia criando a unidade que tanto almeja a pluralidade política. 

O lawfare, portanto, é uma intercorrência preocupante dentro de um regime 

democrático, por ocasionar diretamente a discórdia ao fazer-se um estudo 

analógico de Aristóteles (2000) nos livros V e VI da Política, já que a stasis é o 

elemento de conservação e alteração dos regimes. Imagina-se quão degenerativa 

seria a situação do Brasil mediante a modificação do regime democrático? Pensa-

se que é mais do que oportuno o estudo e disseminação deste tema dentro da 

sociedade civil. 

Na mesma obra, Aristóteles (2000) menciona que a discórdia é ocasionada 

pelas diferenças/desigualdades que separam a virtude do vício, além disso, 

acrescenta que os completamente desprovidos de virtude são incapazes do 

convívio civil, por praticarem o conflito com os outros e entre si, pois “Entre os 

maus, não é possível a concórdia exceto em pequena medida, o mesmo que a 

amizade, porque todos aspiram a uma parte maior do que lhes corresponde 
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vantagens, enquanto fogem dos trabalhos e encargos públicos” (ARISTÓTELES, 

1999a, (EN), IX, 6, 1167b 12-14). 

Tal observação leva a crer no aparecimento do fenômeno da ambiguidade 

moral, oriunda da oposição entre virtude e vício, proveniente da condição humana 

e não dos fatores sociais, como causa principal dos conflitos políticos, ou seja, a 

corrupção, o jeitinho brasileiro, a apatia política e também o lawfare passam a 

ocorrer a partir de uma condição humana de quem o pratica e não de fatores 

sociais, assim sendo, podem ser praticados por ricos, pobres, negros, brancos, 

direitistas, centristas e esquerdistas. 

Dentro de uma concepção eminentemente antropológica, Aristóteles 

(1999a) demonstra que a virtude não é algo frequente e/ou espontâneo, pois 

grande parte dos homens vive dependente de suas paixões, e, portanto, não dará 

ouvidos a razão, pois aquela se sobrepõe a esta. Por isso, faz-se necessária a 

educação e os costumes pautados na lei, já que a virtude depende da disciplina e 

da força obrigatória que a lei possui.  

Porém, questiona-se aqui como agir perante uma perspectiva de 

aplicabilidade de lawfare, já que a lei, que fomenta a virtude será utilizada para 

desvirtuar uma massa em prol da instituição de um inimigo político? Dentro do 

livro Ética a Nicómaco, o estudioso se debruça sobre a necessidade de intervenção 

da comunidade política no tocante aos assuntos relativos à natureza racional legal 

do ser humano: 

 

Quem primeiro estabeleceu a cidade foi causa de grandes benefícios. Tal o 

homem é o melhor dos animais quando atinge o seu pleno desenvolvimento, 

do mesmo modo, quando afastado da lei e da justiça, será o pior. A injustiça 

armada é, efetivamente, a mais perigosa; o homem nasceu com armas que 

devem servir a prudência e à virtude, mas que também podem ser utilizadas 

para fins absolutamente opostos. É por isso que o homem sem virtude é a 

criatura mais ímpia e selvagem [...]. A justiça é própria da cidade, já que a 

justiça é a ordem da comunidade (ARISTÓTELES, 1999a, EN X, 9, 1180 a, 1-10). 

 

Em resposta ao questionamento anteriormente realizado, vê-se que o 

lawfare na perspectiva aristotélica desta obra trazido para a realidade dos dias de 
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hoje, é uma espécie de injustiça armada, pois racionalmente o homem se aproveita 

da virtude da legalidade para instituir a inimizade, manipular e degenerar toda a 

construção de uma cidadania político-legal, fazendo com que o espaço privado 

degluta o espaço público e o ser humano volte para a animalidade de um estado 

de natureza política, onde o mais forte e beneficiário do lawfare e da persuasão 

das grandes massas por meio do quarto e quinto poderes superará o mais fraco, 

ou seja, aquele em quem o instituto incide e prejudica; o que se observa é que não 

há otimismo antropológico nesta relação pactuada através de uma arma legal. 

Ao passo que Aristóteles (1999a) menciona que a amizade é produto da 

cidade, pois o ser humano se torna bom mediante as leis, verifica-se que esta 

premissa diante do lawfare se encontra desconfigurada, em razão de que a lei é 

utilizada como instrumento de acesso a maldade. 

Findadas as contribuições aristotélicas e seguindo a ordem cronológica de 

atuação dos teóricos, Carl Schmitt (1988), chega neste estudo para realçar que a 

guerra possui mais significado que a paz, ou seja, “A exceção é mais interessante 

que o caso normal. O normal não explica nada, a exceção explica tudo; a exceção 

não só confirma a regra, mas a regra só vive a partir dela” (SCHMITT, 1988, p. 29). 

 Explica-se este fato a partir de fundamentos jurídicos como o Direito Penal 

do Inimigo, por exemplo, onde a criação ou elaboração de um direito servirá para 

uns e não para outros. Aqui fica evidente que o Direito Penal do Inimigo, portanto, 

é gênero, do qual o lawfare é uma espécie de Direito Penal do Inimigo dentro da 

seara política. Essa possibilidade elenca uma tensão normativa entre o dever-ser 

da regra da legalidade para todos e o ser dos fatos (aplicabilidade do lawfare para 

determinado inimigo político de ocasião). Este postulado é demonstrado também 

aqui onde: 

 

[...] o caso de exceção tem uma importância particularmente decisiva, até o 

ponto de revelar a essência das coisas. Com efeito, só na luta real se manifesta 

a consequência extrema do reagrupamento político entre o amigo e inimigo. É 

desde sua possibilidade extrema que a vida do homem adquire sua tensão 

especificamente política (SCHMITT, 1999, p. 184). 
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Segundo Almeida Filho (2014, p. 11-12) “Schmitt mostra o que há de pior 

nas pessoas e acredita na relação entre a Política e a imposição. Às vezes, ele nos 

leva ao desconcerto, pois não raramente a Política, mesmo no ambiente 

democrático, segue caminhos escuros que escondem o uso da força baseado na 

própria força”. E em seguida, complementa que “[...] Schmitt escreve sobre isso, 

sobre a realidade descarnada do poder político, sem vínculos morais”. 

O campo do político para Schmitt (1999), portanto, é pautado na dicotomia 

entre amigo/inimigo, curiosamente, é a atual situação dos casos de aplicabilidade 

do lawfare na perspectiva brasileira, conforme será estudado adiante, pois  

 

A distinção especificamente política a que podem reportar-se as ações e os 

motivos políticos é a distinção entre o amigo e inimigo [...]. A diferenciação 

entre o amigo e inimigo tem o sentido de designar o grau de intensidade 

extrema de uma vinculação ou separação, de uma associação ou dissociação 

(SCHMITT, 1999, p. 51-52). 

 

O inimigo político não é aquele que aniquila o outro com a morte, pois na 

concepção de Schmitt (1999, p.186) “[...] o político não consiste na luta mesma, 

que tem suas próprias leis técnicas, psicológicas e militares, mas [...] em um 

comportamento determinado por essa possibilidade real”, como é o caso do 

comportamento de perseguição legal dos que realizam a prática do lawfare. Assim, 

o político não é a guerra em si, mas a consciência de prática da mesma como “[...] 

pressuposto sempre presente como possibilidade real, a determinar o agir e o 

pensar humano de modo peculiar, efetuando assim um comportamento 

especificamente político” (SCHMITT, 1999, p. 60). 

A tais fundamentos, resta-se a noção de que o inimigo é quem deve ser 

combatido com radicalismo, por possuir uma vida alheia àqueles que querem 

praticar o lawfare, portanto, a inimizade surge dos agrupamentos humanos que 

decidem quem é inimigo, que hoje estão visíveis nas práticas das teorias 

persuasiva e culturológica da mídia e das redes sociais brasileiras, que 

instrumentalizam a guerra com ares subliminares de combate à perpetuação do 

discurso do ódio, da desinformação e da pós-verdade. 
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Por outro lado, a distinção entre amigo/inimigo para Schmitt (2005a), é a 

essência do político, supondo a existência dos dois, mas rememorando que dentro 

do Estado não haja inimigos e sim adversários. Mas, isso não ocorreu no Brasil 

que proferiu processo de impeachment, prisões ilegais e construções de cenários 

de ódio nas redes sociais; todas as situações validadas pelo mecanismo do 

lawfare em perspectivas distintas, conforme aborda-se no capítulo 3. 

Ademais, Schmitt (1999, p. 72) destaca que a atividade do Estado é manter 

a paz, já que “[...] a tarefa de um estado normal consiste, entretanto, sobretudo em 

assegurar no interior do Estado e de seu território uma paz estável, em estabelecer 

tranquilidade, segurança e ordem”.  

Para Schmitt (1999), a concepção do ser humano parte do sentido de que 

ele é bom ou mal por natureza, mas que isso não é algo definitivo, pois por certas 

vezes ele pode se apresentar como perigoso, não perigoso, ofensivo, inofensivo, já 

que “[...] em um mundo bom entre homens bons domina naturalmente somente a 

paz, a segurança e a harmonia de todos com todos”, em sendo assim, “[...] os 

políticos e os estadistas são supérfluos” (SCHMITT, 1999, p. 93).  

Perite-se o entendimento segundo o qual a política e os políticos são mais 

capazes de inserir a maldade dentro do cotidiano social, assim como vem sendo 

feito com a corrupção, o lawfare, a desinformação, o discurso do ódio e a pós-

verdade. Acresce-se que ao ser humano é dado o poder de decisão e a escolha 

pelo bem nunca é definitiva, é dinâmica. O lado bom é que a passagem de uma 

situação de inimizade para amizade também poderá acontecer.  

Outrossim, permanece a mensagem deixada por Almeida Filho (2014, p. 23), 

quando menciona que “[...] Sempre que alguém ou algum político tentar impor a 

sua vontade, sempre que a democracia e o Estado de Direito forem atropelados 

pela decisão do mais forte, viverá a ideia de que, em nome do poder, às vezes os 

homens optam por enfrentar-se como amigos e inimigos”. O fato é que Schmitt 

aparece como um estudioso que pensa o fenômeno político a partir do 

comportamento concreto das pessoas envolvidas nele. 

Por fim, no tocante à política e à possibilidade do mal, ou seja, da conversão 

de amizade em inimizade política, como é o caso do lawfare, traz-se à baila que 

Aristóteles (1999a) revisita a noção de que o homem não tem a capacidade de ser 
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feliz sozinho, haja vista que é um animal político formado para a convivência, e, da 

mesma maneira Schmitt (2010) menciona que o homem para ser no mundo 

precisa estar em sociedade, prescrevendo que a sociabilidade é algo artificial, que 

para Aristóteles é deliberação e para Schmitt é decisão e ambos reafirmam que é 

dela que provém a periculosidade do ser humano, nos termos do realismo político. 

Este momento de prescrição da sociabilidade por ambos os estudiosos, na 

percepção de Bercovici (2004), ao analisar a atualidade de Weimar nos transporta 

para a segunda parte desta constituição, o momento especial dos direitos sociais, 

cuja polêmica foi latente na seara política, estimulando o debate acerca do direito 

público e de seus propensos potenciais normativos. 

E foi justamente essa segunda parte da Constituição, especialmente os 

novos direitos sociais, que causou tanta polêmica em foros de discussão política 

e acabou estimulando um riquíssimo debate metodológico do direito público em 

torno dos seus potenciais normativos. 

 

1.3 A maldade  

 

De maneira inicial, Maquiavel (2004, p. 83) realça que, 

 

Todos reconhecem o quanto é louvável que um príncipe mantenha a palavra 

empenhada e viva com integridade e não com astúcia. Entretanto, por 

experiência, vê-se, em nossos tempos, que fizeram grandes coisas os 

príncipes que tiveram em pouca conta a palavra dada e souberam, com 

astúcia, enredar a mente dos homens, superando, enfim, aqueles que 

pautaram pela lealdade. [...] Devemos, pois, saber que existem dois gêneros de 

combates: um com as leis e outro com a força. O primeiro é próprio do homem; 

o segundo, dos animais. Porém, como frequentemente o primeiro não basta, 

convém recorrer ao segundo. 

 

Araguren (1968, p. 76) menciona que o realismo político maquiaveliano é 

uma das modalidades pautadas no “[...] realismo antitético que abrange o âmbito 

político como um todo [...]”. Assim, o realismo nesse contexto estaria dentro da 
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tendência antropológica de vontade de poder, ou seja, do estabelecimento do 

domínio nos planos de convívio social. 

Conforme o entendimento de Jacob (2016), há uma distância entre como 

se age e como se deveria agir, de acordo com preceitos maquiavelianos,  

 

E alguém que quiser praticar a bondade em tudo o que faz está fadado a 

arruinar-se, entre tantos que são perversos e maus. [...] Sendo assim, é 

necessário a um príncipe que quiser assumir uma posição de liderança e poder 

– e quiser manter-se nela -, acima de tudo, conhecer a fundo a iniquidade 

humana e aprender a ser mau e se utilizar ou não da maldade conforme a 

necessidade e as circunstâncias. (JACOB, 2016, p. 20). 

 

Portanto, observa-se que quando uma pessoa fala ou escreve acerca de 

outra, sobretudo de alguém que se encontra no poder ou ocupa um lugar de 

destaque no convívio social, ela faz referências as qualidades que o fazem ser 

louvado ou repudiado, e, isto, é uma condição da natureza humana, onde o príncipe 

deve ser astuto o suficiente para evitar transparecer os seus defeitos que o 

impedem de alcançar seu objetivo.  Noutras palavras, isso evitaria o contexto de 

inimizade, já que o segredo da vida é compreender que ela é um jogo e que se 

precisa dominar todas as regras, principalmente, as que englobam critérios 

políticos. 

A tendência habitual é a reação a partir de valores pessoais que se cultiva e 

desse contexto se verifica o que é bom ou ruim. O erro é justamente esse, pois 

nada é de todo bom ou de todo ruim, assim, enxerga-se que não há ninguém 

totalmente amigo e tampouco inimigo, portanto, o que se deve buscar é sempre o 

ponto forte que poderá ser utilizado ao seu favor dentro da política.  

Entrementes, ver as coisas como elas realmente são é um instrumento 

eficaz para se evitar três fenômenos corriqueiros da realidade política atual:  a 

apatia, a polarização e a indignação seletiva. 

Jacob (2016) prescreve que a linha tênue entre a amizade e a inimizade 

depende de como você enxerga cada uma delas: como você gostaria ou como elas 

realmente são? Portanto, tudo é uma questão de perspectiva. Nessa linha de 
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orientação, o estudioso sugere três ações básicas para se evitar a apatia, a 

polarização e a indignação seletiva, ou seja, uma fórmula para evitar o extremismo 

dessas situações que podem desencadear a prática do lawfare.   

A primeira delas é deixar de interpretar todas as questões como uma afronta 

pessoal, buscando conhecer a motivação das pessoas; a segunda é abrir mão da 

rigidez dos extremos, ou seja, nada precisa ser preto ou branco, pois existe beleza 

também no lilás, por exemplo. E, por fim, deve-se ver as coisas como elas 

realmente são, sem o filtro familiar, religioso e cultural, para se chegar a liderança 

forte e duradoura da conquista do poder. Portanto, pode-se alcançar o poder sem 

que seja necessário se chegar a animosidade. 

Barros (2012, p. 60) complementa ainda que para Maquiavel, “[...] o 

governante não está subordinado a nenhuma normatividade ética, jurídica ou 

religiosa superior, devendo guiar-se pelo império da necessidade política, visando 

sempre o resultado de suas ações, pois sabe que será julgado pelo sucesso de 

suas medidas”.  

Hobbes (1985) corrobora que no estado de natureza a força corporal é o 

suficiente para a prática da maldade, para tanto, faz-se necessário uma ruptura 

desse estado para a sociedade civil, com vistas a diminuir a liberdade dos 

cidadãos em virtude do Estado Absoluto, mas em contrapartida ampliar a 

igualdade. No tino de Almeida Filho (2014, p. 55),  

 

De certa forma, o estado de natureza hobbesiano, a guerra de todos contra 

todos, a insegurança generalizada e o medo, o receio de ser vítima que 

conduziria ao anseio por dominar, tudo isso sobreviveria a qualquer pacto 

social ou político que viesse a inaugurar o convívio institucionalizado entre 

pessoas. 

 

Ao se chegar ao Estado Civil, o homem se encontra dentro dos ditames 

legais e aportes submissos do Estado e o normal seria que aqui não fosse mais 

latente a possibilidade da prática da maldade e instituição de inimigos.  

Destarte, o lawfare surge para desmistificar o contrato social e promover a 

possibilidade de prática da maldade e institucionalização de inimigos políticos. O 
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que se questiona é onde fica o contrato social nesse momento se o lawfare nasce 

da lei aplicada a mãos de ferro para a transformação de uma pessoa em inimigo 

político? 

Russell (2015) bem lembra que na perspectiva hobbeseniana os homens 

jamais conseguirão cooperar em sociedade como as formigas e as abelhas, pois 

dentre elas a concórdia é algo natural, mas entre os homens não o é, pois, primeiro 

deve nascer a aliança.  

A aliança aqui não é como a de Rousseau (2010), que nasce entre homens 

e o governo, mas sim, entre os próprios homens, que a partir dali obedecerão ao 

dominante e os dominados sempre buscarão seu direito de resistência em virtude 

de em grande medida perderem o poder.  

A esta situação ladeia-se as definições de bem e mal dentro da ética 

política, que para Russell (1998, p. 61), “Por tanto, según nuestra definicion de lo 

bueno los deseos composibles son preferibles como medios. Se puede decir 

entonces que el amor es preferible al ódio, la cooperación a la competición, la paz 

a la guerra, etc” 1 . O que remete a noção de que o homem sempre terá a 

possibilidade de escolher entre algo bom ou ruim, assim como entre a amizade e 

a inimizade, sempre observando quais os caminhos que levarão a resultados 

nefastos para toda a coletividade. Ladeia-se a isto a lição de Plutarco (2011), para 

quem a administração política é fonte fecunda de inimizades e de ódio, ou seja, é 

uma seara propícia para a prática do lawfare, já que é comum a polarização. 

De outra sorte, o realismo político de Schmitt estaria ligado também à 

vontade de poder, ou seja, a uma perspectiva antropológica caracterizada pelas 

relações humanas de agregação e desagregação social, em sendo assim, um 

constante enfrentamento entre amigos e inimigos. Para Almeida Filho (2014, p. 30) 

“O realismo schmittiano não fecha os olhos para o fato de o homem ter natureza 

conflitiva e não raramente se dedicar a subjugar o outro”. 

Isto muito se assemelha a prática do lawfare quando alguém decide instituir 

um inimigo político usando da sua liberdade e pactua ferramentas legais que serão 

                                                     
1 Em tradução livre: “Portanto, de acordo com nossa definição de bem, desejos composíveis são 
preferíveis como meios. Pode-se dizer então que o amor é preferível ao ódio, cooperação à 
competição, paz à guerra, etc”. 
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aplicadas a mãos de ferro para um escolhido, portanto, “[...] o que não se pode 

negar razoavelmente é que os povos se agrupam como amigos e inimigos, e que 

esta oposição continua estando em vigor e está colocada como possibilidade real 

para todo povo que exista politicamente” (SCHMITT, 1999, p. 58). 

A linha defendida por Schmitt ilustra um conflito permanente pautado pelo 

uso da força política do grupo que conquiste o poder, relação advinda da tendência 

do antagonismo entre amigo/inimigo, porém não identifica o fenômeno político 

como criação de uma cultura social historicamente compreendida (ALMEIDA 

FILHO, 2014, p. 33-34). 

Entender Schmitt (1999) é também compreender a Política do realismo e 

identificar os caminhos que ela segue para conseguir seus reais objetivos. Tanto 

a Política quanto seus objetivos variam de acordo com o regime no qual se 

encontram inseridos, segundo os valores que o povo possui quanto ao Estado e a 

consequente construção do espaço público.  

A natureza humana, portanto, possui uma tendência do homem para 

instituir a maldade ou a bondade, dentro de um contexto de intenso relativismo, 

pois o grau de maldade e bondade dependerá do referencial utilizado em cada caso 

concreto. Tal relativismo das ações humanas é encontrado na obra Hamlet ou 

Hécuba: a irrupção do tempo no drama, de Carl Schmitt (1993). 

Na obra, Schmitt (1993), relata um melancólico príncipe vivendo a 

problemática do pessimismo antropológico da relativização, pois, Hamlet, é filho 

de um rei assassinado, cuja mãe se casa com o possível assassino de seu pai. E, 

desde então, ele é inserido dentro do contexto de tensão antropológica, quando a 

figura do pai morto aparece e clama por vingança. Neste tino, Hamlet precisa 

decidir entre vingar o pai ou permanecer no vínculo com a mãe. Para Schmitt, ele 

só possui dois caminhos, matar o assassino ou se unir a mãe para que matem 

juntos, mas Hamlet não segue nenhum dos dois, fugindo das duas únicas 

possibilidades elencadas por Schmitt. Com a ausência da decisão e a 

neutralização do agente vê-se a sociedade e o Estado guiados pela técnica. 

A indecisão de Hamlet pode relacionar-se com o fato de que, em termos 

políticos, ele preferiu projetar na indecisão um mecanismo para criar a 

necessidade de unidade em torno da qual os homens possam existir e conviver em 
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harmonia, situação que advém do arquétipo da problemática do homem, onde a 

Política e o Estado devem ser compreendidos pela necessidade de superação da 

indecisão, atrelada a uma dose de relativismo, que advém do homem que coloca 

em xeque o equilíbrio da vida em sociedade. 

Na política, é latente que a indecisão pode conduzir à instabilidade e a 

deflagração do movimento antagônico entre amigo/inimigo, via única e capaz de 

impor as condições necessárias para a manutenção da paz, conforme explanado 

na obra O conceito do político, em que Schmitt (1999, p. 87) ao falar que para as 

teorias política e do Estado o importante é “[...] se o homem é entendido com um 

ser perigoso ou inócuo, se constitui um risco ou um ameaça, ou se é inteiramente 

inofensivo”. Para tanto, verifica-se que, se este homem, dentro da política, por 

algum motivo, é considerado perigoso e constitui um risco ou ameaça, 

provavelmente em algum momento ele será vítima da prática de lawfare na política 

atual pela oposição.  

Por outro lado, para Schmitt (1999), a distinção entre bem e mal faz parte 

de uma linguagem primitiva que precisa enfrentar os valores que as pessoas 

sempre constatam a partir da avaliação acerca do que é certo ou errado, pois a 

bondade e a maldade, vão sempre variar conforme as situações, desejos e 

personalidades concretas, assim os grupos políticos passam a se enfrentar em 

nome da prerrogativa de organizar a vida em comunidade, mobilizando os 

conteúdos que julgam mais adequados de acordo com os seus referenciais. 

O homem, portanto, é um ser inevitavelmente voltado para o conflito 

político, que na contextura de Schmitt (1999, p. 93), “[...] as representações e 

argumentações sobre o político dificilmente poderiam tomar como ponto de 

partida o otimismo antropológico”. Assim, o homem, possui uma vocação natural 

para o conflito e em virtude do enfrentamento político é que a sociedade se 

organiza, conduzida pelo virulento ódio; aquele formado pelos vencedores do 

antagonismo amigo/inimigo, como condição de funcionamento da estrutura 

política. Nestes termos, os homens estão engajados em estabelecer o domínio 

político, onde cada membro se empenha em se tornar dominador, por meio de suas 

ideias políticas e não dominado. Portanto, a prática do lawfare possui nascedouro 
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na disputa pela dominação de ideias políticas e conta com o apoio da mídia e das 

redes sociais para disseminar o terreno de incertezas e inimizade política. 

Seja de que modo for, percebe-se que o homem necessita de limites 

políticos para organizar a vida social, e, portanto, não há outra saída senão adotar 

o pessimismo antropológico, como modo realista de entender grande parte dos 

fenômenos políticos, assim como ocorre com a prática do lawfare. 

Outrossim, Schmitt (1999) percorre o caminho da tendência humana para o 

conflito e a necessidade de imposição da ordem política, além da busca de 

homogeneidade na formação dos grupos que disputam o poder, a força do Estado, 

no intuito de identificar seus inimigos e combatê-los. Portanto, a única saída para 

a paz é a imposição do domínio por um grupo político mais forte. 

A Política e o Direito, aqui, são entendidos como mecanismos advindos da 

cultura, com o objetivo de tornar o ato de conviver menos traumático e irracional, 

ou seja, menos sujeito às paixões; mantendo, o frágil equilíbrio do convívio social, 

conforme Moncada (1963, p. 27), ao salientar que a política pode ser entendida 

como “[...] a vivência do social, da sociedade humana como comunicação e como 

grupo; da convivência com próximo; a da mais íntima essência das relações do eu 

com o outro”. 

O antagonismo schmittiano não pretende analisar a essência do fenômeno 

político, mas “[...] o político – escreve Schmitt – tem que ser encontrado em uma 

série de distinções próprias, últimas, às quais possa reconduzir-se tudo quanto 

seja ação política em um sentido específico” (SCHMITT, 1999, p. 56). O que quer 

dizer que “[...] todo antagonismo ou oposição religiosa, moral, econômica ou de 

qualquer tipo se transforma em oposição política na medida em que ganha força 

suficiente para agrupar os homens, de um modo efetivo, em amigos e inimigos” 

(SCHMITT, 1999, p. 67). 

Assim, o antagonismo atua como a ausência de tolerância e diálogo dentro 

de contextos históricos, que por sua vez levam grupos políticos a sobreviverem e 

se imporem para destruir ou incorporar os perdedores, vendo-se, a 

impossibilidade da convivência democrática e da pluralidade, haja vista a 

hostilização daquilo que é diferente. 
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Nessa perspectiva, a teoria de Schmitt reverbera que, apesar das 

transformações democráticas ocorridas no século XX, ainda assim, o 

antagonismo pode se manifestar a qualquer momento e por razões distintas que 

jamais deixarão de existir, haja vista que sempre haverá um grupo político de 

amigos para impor o seu modo de compreensão em relação à organização social, 

pois,  “O sentido da distinção amigo/inimigo é marcar o grau máximo de 

intensidade de uma união ou separação, de uma associação ou dissociação” 

(SCHMITT, 1999, p. 57). 

Para Schmitt (1999) quem pode integrar os grupos políticos extremados de 

enfrentamento social? Qualquer cidadão, desde que não estejam ligados a um 

conceito de relação privada, à competição pessoal e ao ódio que podem sentir 

entre si. Mas, a prática do lawfare se torna dúbia nesse sentido, pois ela parte de 

um grupo político, mas pode se iniciar numa disputa pessoal. 

O antagonismo político pode ocorrer em dois momentos de acordo com a 

perspectiva de Schmitt (1999), o primeiro deles se dá antes da criação da 

Constituição e do Estado, por meio da seleção do grupo responsável para 

determinação do ente estatal, e pode ser chamado de antagonismo originário, que 

não é o caso do lawfare. Já o segundo, materializa-se por meio das disputas 

políticas que ocorrem no Estado já constituído e podem ser parlamentares 

(situação x oposição) e eleitorais (demonização de candidatos). Portanto, o 

lawfare ocorre nessa segunda situação, ou seja, dentro do antagonismo de 

disputas políticas eleitorais. 

A experiência histórica demonstra nas atuais democracias, que a política 

deve ser um espaço para a promoção do consenso e da tolerância e que, por vezes, 

a “Política racional se perde pelo caminho e, no meio de desconcerto, longe de 

Aristóteles ou Hannah Arendt, alguém vai se lembrar de Carl Schmitt: o universo 

político se guia pela possibilidade real de que exista um inimigo” (ALMEIDA FILHO, 

2008, p. 479). 

Dessa situação de inimizade, adentra-se no teórico Horkheimer (1973), 

quem superou o “eu sou, o eu penso”, a percepção transcendente e a autonomia 

da moral, por conduzir o indivíduo a uma mediação, onde as pessoas só poderão 

ser compreendidas a partir dos papéis sociais por ela exercidos, portanto, para ele, 



 
44 | Lawfare e mídia: sobre democracia, teoria da comunicação e direito digital 

 

“A sociologia pura não existe, tal como não existe uma história pura, uma 

psicologia ou uma economia pura; o próprio substrato da psicologia – o Indivíduo 

– não passa de uma abstração, se o retirarmos nas duas determinantes sociais”. 

(HORKHEIMER, 1973, p. 20). Portanto, somente a autonomia da moral não basta, 

já que na linha de orientação do teórico,  

 

O indivíduo surge, de certo modo, quando estabelece o seu eu e eleva o seu 

ser-para-si, a sua unicidade, à categoria de verdadeira determinação. Antes, a 

linguagem filosófica e a linguagem comum indicavam isso mediante a palavra 

autoconsciência. Só é indivíduo aquele que se diferencia a si mesmo dos 

interesses e pontos de vista dos outros, faz-se substância de si mesmo, 

estabelece como norma a autopreservação e o desenvolvimento próprio. 

(HORKHEIMER, 1973, p. 52). 

 

Assim, dentro de um contexto de prática de lawfare, a partir das lições de 

Horkheimer, é possível entender que o agir do homem busca a autopreservação de 

um posicionamento ideológico e político em prol o desenvolvimento próprio e não 

da coletividade, pois “[...] A interação e a tensão do indivíduo e da sociedade 

resumem, em grande parte, a dinâmica do todo complexo”. (HORKHEIMER, 1973, 

p. 53). 

Observa-se, portanto, a problemática concernente ao primado do todo e o 

particular, ou seja, entre os indivíduos, a sua autonomia e o reconhecimento de 

constituição de uma sociedade, portanto, “O homem emergiu como indivíduo no 

momento em que a sociedade começou a perder a coesão” (HORKHEIMER, 2000, 

p. 139). E, a partir de então se percebe o contexto de proximidade a teoria de Arendt 

(1993), para quem, a verdadeira promessa da política é a liberdade e que essa tal 

liberdade pode ser capaz de fazer com que o espaço privado degluta o espaço 

público, como ocorre na famigerada prática lawfare na política democrática 

brasileira nos últimos tempos. 

Ademais, a alienação do indivíduo é a ação pela qual uma pessoa, grupo ou 

instituição se tornam estranhos aos resultados das atividades na qual vivem. Este 

processo teve início com a Revolução Industrial, momento de condução do 



 

Júlia Maia de Meneses Coutinho  | 45 

 

indivíduo aos interesses pelo lucro do individualismo econômico sem que 

houvesse preocupação com o bem da coletividade, como se a liberdade individual 

agisse como uma droga capaz de tirar as pessoas da participação política, pois de 

acordo com Horkheimer (2000, p. 142), 

 

[Os indivíduos] tinham de pensar por si mesmos, e embora a muito propalada 

independência de seu pensamento fosse até certo ponto nada mais do que 

uma ilusão, tinha suficiente objetividade para servir aos interesses da 

sociedade de uma determinada maneira e num determinado período. 

 

Para tanto, deram origem a essa ordem social, os ideais de liberdade, 

consentimento e individualismo. Mergulhando-se nesse sistema, as pessoas são 

furtadas de seus desejos e consciência e as relações passam a ser mediadas pelas 

forças socioeconômicas. Do que nada se difere a prática do lawfare, já que a 

instituição de um inimigo político sob as vestes de divulgação tendenciosa da 

mídia e das redes sociais são capazes de alienar o homem individualmente e 

formalizar uma sociedade hostil do eu encolhido, que se nutre pela incompreensão 

do outro que não é seu semelhante. Neste tino, para Horkheimer (1982, p. 132),  

 

O poder social é hoje mais do que nunca mediado pelo poder sobre as coisas. 

Quanto mais intensa é a preocupação do indivíduo com o poder sobre as 

coisas, mais as coisas o dominarão, mais lhe faltarão os traços individuais 

genuínos e mais a sua mente se transformará num autômato da razão 

formalizada. 

 

Com efeito, alienação, a partir de Horkheimer (2003, p. 206) fragmenta o 

corpo social e político em indivíduos isolados, já que,  

 

[...] como categoría antropológica, resulta ya del siguiente hecho: 

precisamente durante la época caracterizada por la emancipación del 

individuo, el hombre, dentro de la esfera básica, la esfera económica, se 

experimenta a sí mismo como un sujeto de intereses, aislado, y sólo  entra  en 
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relación con otros por medio de la compra y la venta2.  

 

Como resultado da alienação tem-se a homogeneização da consciência dos 

indivíduos, onde, “O homem tornou-se gradativamente menos dependente de 

padrões absolutos de conduta, de ideais universalmente unidos. Tornou-se tão 

completamente livre que não precisa de padrões exceto o seu próprio. 

Paradoxalmente, contudo esse aumento de independência conduziu a um 

aumento paralelo de passividade”. (HORMHEIMER, 2000, p. 101). Tal aumento de 

passividade resvala hoje sobre o sentimento apolítico que se instaurou na 

sociedade, em virtude de esquemas de corrupção, da prática de clientelismo e 

lawfare na sociedade brasileira. 

Disso resulta a negligência de valores como o bom, o justo e o verdadeiro, 

sendo difícil encontrar pessoas comprometidas com a validade em nome de todos, 

já que o lawfare não se preocupa com a coletividade e que o seu fim é a implosão 

do regime democrático. 

Nenhuma vida humana é possível sem que se testemunhe a presença de 

outros seres humanos, consoante o entendimento de Arendt (2014). Portanto, 

todas as atividades da vida humana são condicionadas a partilha de vida e não 

pode ser imaginada fora da sociedade; justamente, porque o homem é um animal 

político e social. 

Arendt (2014) informa ainda, que foi nas cidades-estados que o homem se 

deu conta que possuía uma vida política e uma vida privada, onde a ação e o 

discurso separaram-se em atividades cada vez mais distantes, pois, de acordo 

com Hannah Arendt (2014, p. 32) “Ser político, viver em uma pólis, significava que 

tudo era decidido mediante palavras e persuasão, e não força e violência”. Assim, 

um ser vivo é dotado de fala, é racional e, portanto, social.  

O que ocorre é que o lugar de fala, por vezes, pode ocasionar fenômenos 

como o lawfare, que saem do cenário político, individualizam a questão da 

                                                     
2 Em tradução livre: “[...] como categoria antropológica, já resulta do seguinte fato: justamente 
durante o tempo caracterizado pela emancipação do indivíduo, o homem, na esfera básica, na 
esfera econômica, experimenta-se como sujeito de interesses, isolado e só entra em 
relacionamento com outras pessoas por meio de compra e venda”. 
 



 

Júlia Maia de Meneses Coutinho  | 47 

 

inimizade e prejudicam todo o regime democrático. O instituto cria uma atmosfera 

de doutrinação no cenário político até que é eleito o inimigo da vez. Para Arendt 

(2008, p. 331): 

 

Como tentativa de compreender, a doutrinação transcende o campo 

relativamente sólido dos fatos e números, a cuja infinidade quer escapar; 

como atalho no próprio processo de transcender, que ela interrompe 

arbitrariamente com informações apodíticas como se tivessem a 

confiabilidade dos fatos e dos números, a doutrinação destrói toda a atividade 

de compreensão. É perigosa porque brota primariamente de uma distorção, 

não do conhecimento, mas da compreensão. O resultado da compreensão é o 

significado, a que damos origem no próprio processo de viver, na medida em 

que tentamos conciliar com o que fazemos e sofremos. 

 

Tal definição demonstra que o lawfare consegue ir além da doutrinação por 

ser capaz de combinar a legislação, a mão de ferro individualizada e o sentimento 

de inimizade política numa única ferramenta. 

Arendt (1999), ao teorizar acerca da banalidade do mal a partir do exame do 

julgamento de Adolf Eichmann, vê um cenário dicotômico, em que de um lado têm-

se um assassino em massa do sistema totalitário e do outro alguém dotado da 

virtude da obediência aos líderes nazistas, sendo, portanto, alguém que cumpre 

ordens e segue as leis superiores. Então, questiona-se: seria Eichmann um 

assassino ou um cidadão? Ele teria sido apenas um bom cidadão que fazia parte 

de um Estado assassino? A desobediência aqui é diretamente proporcional ao 

salvamento de vidas humanas. Todas essas respostas decorrem da análise da 

banalidade do mal, onde, 

 

Há alguns anos, em relato sobre o julgamento de Eichmann em Jerusalém, 

mencionei a banalidade do mal. Não quis com expressão, referir-me à teoria 

ou doutrina de qualquer espécie, mas antes a algo bastante factual, o 

fenômeno dos atos maus, cometidos em proporções gigantescas – atos cuja 

raiz não iremos encontrar em uma especial maldade, patologia ou convicção 
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ideológica do agente; sua personalidade destacava-se unicamente por uma 

extraordinária superficialidade (ASSY, 2015, p. 145) 

 

Portanto, vê-se que a maldade advém após a instituição da condição de 

inimigo dentro da política. E, nos termos arendtianos o mal não pode ser explicado 

como uma fatalidade, mas como uma possibilidade dentro da liberdade humana, 

portanto, o mal é algo que sai do âmbito teológico, sociológico e psicológico e 

passa a ser focado na sua dimensão política, ou seja, é algo monstruoso, banal, 

burocrático, sistemático e eficiente, assim, a banalidade do mal não significa 

normalidade. Ademais, Arendt (1990, p. 510) menciona que, 

 

As grandes massas de pessoas constantemente se tornam supérfluas se 

continuarmos a pensar em nosso mundo em termos utilitários. [...] Os 

acontecimentos políticos, sociais e econômicos de toda parte conspiram 

silenciosamente com os instrumentos totalitários para tornar os homens 

supérfluos. 

 

Três teorias ainda podem ilustrar a possibilidade da maldade dentro do 

contexto de Hannah Arendt, sendo estas, a teoria do dente da engrenagem, a teoria 

da culpa coletiva e a teoria da voz da consciência.  

Na primeira, Arendt (1999), afirma que os pequenos dentes da engrenagem 

também podem cometer grandes crimes. Na segunda, admite-se a possibilidade 

de que quando todos são culpados ninguém o é. E, por fim, na terceira, questiona-

se se a partir de uma ação específica e de acordo com o caso concreto houve a 

possibilidade de se ter consciência do que está se fazendo.  

Ou seja, a prática do lawfare não pode ser banalizada pela mídia, tampouco 

pelos cidadãos, pois cada dente da engrenagem conta para a disseminação do 

ódio e da possibilidade política da maldade, assim ao instituir o inimigo político, 

institui-se também a formação de uma consciência coletiva de julgamento 

conforme a maioria. Para Assy (2015, p. 17) o que Arendt destaca é como “[...] as 

regras de comportamento poderiam ser radical e repentinamente alteradas”; 

principalmente dentro de um contexto político de acesso ao poder sem 

escrúpulos. 
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A banalidade do mal também pode ser sinalizada a partir da perspectiva 

sociológica de Bourdieu (1983) para quem uma estrutura social é resultado de uma 

condição estruturante, fazendo com que certos hábitos sejam desencadeados na 

rotina das pessoas, assim como a maldade ou a bondade, a amizade ou a 

inimizade. Nesse contexto teórico, a condição estruturante não poderá ser 

modificada em sua totalidade, mas a nova estrutura que se formará poderá 

impactar um novo contexto social. Para tanto, a prática de lawfare, para Bourdieu, 

deve sempre estar presente na sociedade, ainda que em doses homeopáticas, já 

que mesmo que se lute contra isso, faz-se necessário um estado de eterna 

vigilância para evitá-la. Assim, a banalização do lawfare é proveniente da 

manutenção do ódio na condição estruturante. 

Ademais, na teoria sociológica de Giddens e Turner 1999), tanto as 

estruturas como as condições estruturantes são passíveis de modificações, por 

meio de hábitos, que se integralizam nas relações sociais e são motivados a partir 

das ações das pessoas, ou seja, para ele é possível evitar a prática do lawfare e a 

disseminação do ódio, tendo como movimento simbólico o resgate ao pluralismo 

político e o aperfeiçoamento da democracia. 

Com tais condões sociológicos, vê-se que Skinner (1970), ao tratar sobre a 

ciência e o comportamento humano, uma abordagem tipicamente do século XX, 

momento de fundação da psicologia no campo da ação humana, ou seja, de 

iniciação da psicologia científica, menciona que a priori cada coisa no mundo se 

moveria devido à interação mecânica de outras coisas, ou seja, tudo era sujeito a 

um conjunto de forças.  

Tal explicação sofreu influências da física mecanicista e foi superada no 

século XIX por um caminho percorrido pelo conhecimento baseado nas questões 

empíricas, pois seria a partir da análise das sensações do homem que seria 

pautada a existência real de todas as coisas. Nestes termos, Skinner (1995, p. 176) 

aponta que, 

 

A ação de um estímulo em eliciar uma resposta era um bom exemplo de 

controle, e vários comportamentalistas permaneceram comprometidos com 

alguma versão do esquema estímulo-resposta por muitos anos; mas, de 
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acordo com meus experimentos, o que acontecia depois que um organismo se 

comportava e desempenhava um papel muito mais importante do que o que 

acontecia antes. 

 

Ciência, para Skinner (1974; 1995b) é um jeito de dar ordem ao mundo, 

portanto, seu pressuposto. Busca-se aqui, a verdade de como agir sobre o mundo, 

através de acumulações ordenadas de informações, pois a ciência, na perspectiva 

dele é “[...] antes de tudo, um conjunto de atitudes”. (SKINNER, 1970, p. 15). Isto 

seria possível por meio da ênfase nos dados empíricos, na honestidade intelectual 

e no afastamento de conclusões prematuras. Entrementes, Skinner (1970) parte 

do behaviorismo radical para perquirir acerca da análise do comportamento por 

meio de quatro pressupostos: a visão determinista, o otimismo, a causalidade e a 

genética e meio ambiente. 

Skinner (1974) prescreve que os homens agem sobre o mundo, 

modificando-o e sendo modificados pelas consequências de suas ações. E, é pelo 

agir no mundo, mais especificamente pela motivação, que as pessoas agem sobre 

o mundo, mas jamais sobre o mundo movido sobre suas causas internas e 

espontâneas, já que a informação, a instrução e a experiência fomentam o 

comportamento humano e demonstram que o que o homem possui é percepção 

ambiental e genética variáveis. 

No otimismo, Skinner (1974) corrobora que o reforçamento é capaz de gerar 

resultados satisfatórios que tendem a se repetir no futuro. Ademais, é com o 

somatório da causalidade que ele menciona que as pessoas não são boas por 

natureza, mas também não são naturalmente más, já que são flexíveis em sua 

adaptação ao ambiente, por meio de um reforço prévio que poderá alterar as 

variáveis ambientais de acordo com a obra Ciência e Comportamento Humano de 

1970, que preconiza que a evolução cultural nada mais é do que a história dos 

reforços vividos por cada pessoa. 

A partir de então, o último pressuposto da genética e ambiente formula, a 

partir das noções de Skinner (1970), que a genética é moldada pelo ambiente, 

portanto, é possível angariar condições mais satisfatórias de organização social, 

em virtude do condicionamento de pessoas mais tolerantes e empáticas. 
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Por fim, segundo as lições de Skinner (1970;1974) é possível observar no 

tocante à prática de lawfare no Brasil, que a operação externa ao organismo 

daqueles que a praticam é o acesso ao poder, a condição externa é a fome de poder 

e permanência e a resposta a isso é prática do mesmo, sem pensar nas 

consequências que isso pode ocasionar ao regime democrático. 



 

 

  



 

2. DIREITO PENAL DO INIMIGO POLÍTICO 

 

2.1 Histórico do Direito Penal do Inimigo 

 

Inicia-se esta parte do capítulo afirmando que a Teoria do Direito Penal do 

Inimigo sofreu inúmeras influências jusfilosóficas. Esta teoria, que se origina no 

Direito Penal Máximo, foi criada pelo alemão Günther Jakobs (2009). 

Jakobs (2009) trouxe junto a teoria uma distinção entre o Direito Penal do 

Cidadão e o Direito Penal do Inimigo. Para ele, o primeiro é tradicional, garantista 

e observador de todos os princípios fundamentais, já o segundo, é desvinculado 

do garantismo, pois não é praticado com os cidadãos e sim com os inimigos do 

Estado. 

Ao longo dos tempos, dentro da história da sanção penal, o delinquente foi 

tratado como inimigo do Estado, sem que houvesse qualquer perspectiva de 

ressocialização. Tal fundamento histórico é chancelado por autores como Hobbes, 

Rousseau e Kant, para quem a partir do momento em que o homem infringe a lei, 

ele desobedece ao contrato 1  estabelecido e passa a não participar mais das 

benesses do Estado. 

O contrato social nasce de um acordo entre os membros da sociedade, que 

passam a reconhecer uma determinada autoridade e a partir daí pactuam as 

regras advindas de um governante ou regime político, ou seja, as pessoas saem 

de um estado de natureza sem nenhuma ordem social para um estado civil e 

político, em que o papel dos contratualistas é explicar de onde nasce o interesse 

de renunciar a liberdade para aderir a ordem sociopolítica.  

Entre os séculos XVI e XVIII os teóricos do contrato social tentam 

desmistificar a origem dos governos legítimos e as obrigações políticas daqueles 

que serão governados e durante este período algumas teorias contratualistas 

passam a fomentar alguns aspectos do Direito Penal do Inimigo2. 

                                                     
1 Registra-se que o contratualismo enseja uma classe teórica onde se expõe os motivos segundo 
os quais as pessoas optam por constituir um Estado e buscam a manutenção da ordem social. 
2 A abordagem dos autores contratualistas nesta tese será construída para servir de base para a 
teoria de Jakobs. 
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A primeira teoria contratualista a ser mencionada neste aparado histórico é 

a de Thomas Hobbes (1985), a partir da obra Leviatã, onde menciona que no estado 

de natureza todas as pessoas possuem direito a tudo, o que ocasiona a escassez 

e a consequente guerra de todos contra todos e, por isso, o homem necessita do 

contrato social para formar a sociedade. 

Para Hobbes (1985), a natureza possui três maneiras de disputa: a 

competição, a desconfiança e a glória. Na competição as pessoas lutam para 

conseguirem um benefício, na desconfiança elas garantem mais segurança e na 

glória a manutenção da reputação. Por estes motivos faz-se necessário um poder 

comum, que mantenha nos homens um comportamento de respeito e evite a 

guerra e o clima de guerra. 

Hobbes (1985) também alega que as condutas provenientes das guerras 

não podem ser consideradas pecados quando não há legislação que o defina 

como tal. Ou seja, é necessário o ato de proibição e enquanto não existir a lei 

tampouco existirá a injustiça. 

Assim, a situação de constante eminência de guerra em virtude da ausência 

da legalidade faz com que os homens tenham medo da morte, desejem os bens 

materiais e também a busca da paz. Desta situação, a razão humana sugere um 

acordo mútuo, proveniente das leis da natureza3.  

A transferência mútua de direito entre os homens é denominada por Hobbes 

(1985) de contrato4, momento em que quem cumpre a sua parte espera também 

pelo cumprimento da outra, assim, os pactos celebrados quando não cumpridos 

ocasionam a guerra, já que a aderência a situação pactuada faz da injustiça o 

motivo de rompimento deste contrato, conforme salienta Hobbes: 

 

Para que as palavras justo ou injusto possam ter algum significado, é preciso 

haver alguma espécie de poder coercitivo que obrigue igualmente todos os 

homens a cumprirem seus pactos, e esse poder deve infundir o temor de 

alguma pena superior ao benefício esperado com o rompimento do pacto e ser 

                                                     
3 As leis da natureza são as normas racionais que buscam a preservação da vida e o direito natural 
é a liberdade de poder para preservação da vida, ou seja, as leis da natureza vinculam a ação ou 
omissão do ser humano e o direito natural dá a liberdade de ação ou omissão. 
4 Tal contrato representa uma maneira de garantia do Estado para a manutenção da paz. 
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capaz de dar força à propriedade adquirida pelos homens por meio do contrato 

mútuo, como recompensa do direito universal a que renunciaram. Esse poder 

não pode existir antes da constituição do Estado (HOBBES, 1985, p. 106-107). 

 

Ao longo da obra Hobbes (1985) constrói uma lista de dez leis, ou seja, 

ditames da razão que são capazes de evitar a guerra e promover a paz, por meio 

do homem artificial que é o Estado ao fomentar os chamados cárceres artificiais 

que também podem ser denominados de legislações civis. 

Em resumo, a primeira lei diz respeito ao preceito fundamental da natureza; 

a segunda aborda a renúncia de direitos; a terceira lei chama atenção para a 

necessidade de cumprimento dos pactos celebrados; a quarta afirma que a 

gratidão depende diretamente de uma graça anterior que é diretamente 

proporcional a benevolência; a quinta afirma que os homens devem se esforçar 

para viver uns com os outros num estado de complacência; a sexta lei alega que 

deve-se procurar dar o perdão para quem ofendeu; a sétima diz que é possível 

existir a vingança, o castigo e a correção; a oitava veda as demonstrações de ódio; 

a nona lei menciona que todos os homens são iguais por natureza e a décima e 

não menos importante, afirma que não se deve usurpar direito de outrem (HOBBES, 

1985). E o que essas leis querem dizer? Que a lei civil é uma ordem e todos os 

homens, indistintamente, devem ser subordinados a ela, conforme receita-se: 

 

A lei civil é constituída, para todo súdito, pelas regras que o Estado lhe impõe, 

oralmente ou por escrito, ou por qualquer outro sinal suficiente de sua vontade, 

empregando tais regras para diferenciar o que é certo do que é errado, isto é, 

para identificar o que é contrário ou não é contrário à regra (HOBBES, 1985, p. 

188). 

 

Verifica-se que a partir do estudo de Hobbes (1985), as pessoas ao 

descumprirem uma lei desprezam o legislador e cometem um pecado, ou seja, 

ocorre a violação de todas as leis segundo as quais o homem deve se submeter, 

portanto, um delito e um crime são demonstrações da materialização daquilo que 

é vedado por lei, mesmo que estes sejam originários de ações ou omissões. 
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Os crimes, segundo a teoria deste autor, podem ser divididos entre aqueles 

que possuem menor e maior gravidade. As penas, servem para que os esforços 

das pessoas estejam voltados sempre para a qualidade da obediência. 

Ademais, Hobbes (1985) relata que a origem do crime é proveniente de três 

situações, sendo estas, a falha de entendimento, o erro de raciocínio ou a violência 

repentina das ações, que corroboram com a ignorância legislativa ou a opinião 

errônea. Diante deste cenário, o filósofo insere algumas garantias, momento em 

que discorre que a lei que deverá ser cumprida merece ampla divulgação, além 

disso, a pena deve ser anterior ao ato praticado e deve seguir a linha de 

proporcionalidade em relação a conduta. Neste momento, ele alega que é o medo 

e o temor que leva as pessoas a cumprirem as leis. Acresce-se que ao cometer um 

crime de alta traição, ou seja, de rebelião5, o súdito não gozará de nenhuma das 

garantias. 

Rebelar-se, portanto, é uma perspectiva contrária a racionalidade e os 

rebeldes que integram este movimento podem ser considerados inimigos do 

Estado. Nessa linha de orientação é que Jakobs (2009) é visualizado como um 

estudioso de base contratualista, já que as pessoas devem se submeter ao crivo e 

ao pacto estatal, conforme se verifica quando reflete que 

 

[...] Hobbes distingue entre el delincuente ciudadano y el autor de la traición; 

aquel es condenado conforme a las leyes promulgadas, este, em cambio, es 

combatido em cuanto enemigo, y la razón de esa diferencia es palmaria, 

puesto que aquél busca uma ventaja particular, lo que desde luego no debe 

tolerarse, pero no cuestiona el todo, mientras que ése, el traidor, combate el 

principio, y el principio em Hobbes queda corporizado em el domínio concreto 

(JAKOBS; NAVARRETE; POLAINO-ORTS, 2008, p. 23)6. 

                                                     
5 Para Hobbes (2002) aquele que comete crime de alta traição deve ser tratado como inimigo do 
Estado. E acresce-se que rebelião é diferente da resistência, sendo a última legítima e a primeira 
não, pois decorre apenas da pretensão do direito. 
6 Em tradução livre: “Hobbes distingue entre o cidadão delinquente e o perpetrador de traição; o 
primeiro é condenado de acordo com as leis promulgadas, o segundo, por outro lado, é combatido 
como inimigo, e o motivo dessa diferença é óbvio, já que o primeiro busca uma vantagem particular, 
que é claro não deve ser tolerada, mas não questiona o todo, enquanto ele, o traidor, luta contra o 
princípio, e o princípio em Hobbes está incorporado no domínio concreto”. 
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Hobbes entende que os crimes devem ser elencados pela lei civil e os 

castigos em caso de violação são aplicáveis aos cidadãos que podem conservar 

essa qualidade, assim, com os inimigos, na perspectiva Jakobsiana, não haveria 

adequação desta possibilidade, pois eles nem sequer estiveram sujeitos à lei e se 

estiveram, em seguida passaram a não estar mais, por isso, “Não obstante, [...] 

talvez seja em Hobbes que possamos identificar um Direito Penal do Inimigo com 

traços tão definidos que permitiram inclusive antever uma antecipação do 

discurso presente” (MARTÍN, 2007, p. 101).  Sob tal contexto, a punição para os 

inimigos não é a pena, haja vista que estes não estiveram sob os ditames legais 

ou deixaram de estar, negando a si mesmos a possibilidade de agir em 

desconformidade com a lei. 

A segunda teoria contratualista que fará parte deste momento de ensaio 

histórico desta tese é a de Jean-Jacques Rousseau (2010), em sua obra clássica, 

O Contrato Social, haja vista que a partir dela o estudioso propôs que os homens, 

a partir do pacto, vivessem uma atmosfera de consenso no intuito de garantir os 

direitos de todos. 

No Contrato Social de Rousseau (2010) ilustra-se que os homens nascem 

livres e ao se sujeitarem ao pacto perdem a sua liberdade submetendo-se a um 

poder. A situação é a resposta à necessidade de controle, ou seja, do surgimento 

de uma autoridade capaz de reger a sociedade, pois, na contextura do estudioso, 

deve-se “Encontrar uma forma de associação que defenda e proteja com toda 

força comum a pessoa e os bens de cada associado, e pela qual cada um, ao unir-

se a todos, obedeça somente a si mesmo e continue tão livre quando antes”. 

(ROUSSEAU, 2010, p. 33).  

A solução para este problema é o contrato social, já que a partir dele, as 

pessoas alienam os seus bens a favor da coletividade, bem como se submetem a 

uma vontade geral7, denominada de Soberano. Este por sua vez, sendo a vontade 

geral e representando as pessoas que a compõem, não poderá apresentar 

interesses divergentes da coletividade e oferecer garantias aos súditos no intuito 

de evitar que estes sejam prejudicados de maneira coletiva ou particular. 

                                                     
7 O soberano, portanto, é o detentor da vontade geral, que por sua vez não é semelhante a vontade 
da maioria, mas sim, da finalidade de promover o bem comum, que é capaz de gerir uma sociedade. 
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Rousseau (2010), tem preferência pelo estado de natureza, mas reconhece 

que ao ser pactuada a sociedade civil, haverá uma autoridade suprema engajada 

em dirimir os conflitos, portanto, faz-se necessário que o pacto surja a partir do 

compromisso entre soberano e súditos, obedecendo à vontade geral. 

A passagem do estado de natureza para a sociedade civil é instrumento de 

transformações na vida do homem, pois é acrescentada a moralidade às suas 

ações, a partir do momento em que o instinto é substituído pela justiça. Assim, a 

liberdade natural limitada pela força é substituída pela liberdade civil limitada pela 

vontade geral. Portanto, a igualdade natural é convertida em moral e legítima, já 

que as pessoas se tornam iguais, haja vista que as pessoas se tornam iguais a 

partir de uma convenção que é fato gerador de direitos. 

Com o pacto, os cidadãos alienam parte de seus poderes e de seus 

interesses em prol da harmonia coletiva. A soberania faz parte do exercício do 

interesse comum, que por sua vez reflete a noção segundo a qual a vontade geral 

não poderá ser alienada, ou seja, o que se transmite é o poder e nunca a vontade, 

por isso, se diz que a soberania é inalienável e indivisível. 

Com tais direcionamentos, a lei passa a ser, por meio de sua generalidade e 

impessoalidade, o remédio rousseauniano para as arbitrariedades, 

transformando-se em expressão genuína da vontade geral, que funciona como um 

trato social de apoio a preservação daqueles que o contratam e quando um dos 

contratantes coloca a vida dos demais em risco, acolhe-se a ação estatal, já que 

“[...] sua vida não é mais um favor da natureza, mas uma doação condicional do 

estado”. (ROUSSEAU, 2010, p. 51). Ou seja, protege-se a vida e aceita-se os 

resultados de tal medida. 

Rousseau 8  (2010) por meio dos seus ensinamentos deixa claro que ao 

contradizer um direito social, o malfeitor estatal pratica um crime, sendo 

considerado traidor da pátria e inimigo, não possuindo mais direitos como 

membro do Estado por violar as leis, conforme se observa na passagem que segue: 

                                                     
8  A título ilustrativo, acrescenta-se que Fichte (1994), segue o mesmo propósito teórico de 
Rousseau, quando afirma que ao abandonar o contrato social o cidadão se encontra num processo 
de estado de ausência de direitos. 
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[...] todo malfeitor que ataca o direito social torna-se por seus crimes rebelde 

e traidor da pátria, cessa de ser seu membro ao violar suas leis e pratica 

inclusive a guerra contra ela. Assim a conservação do estado é incompatível 

com a dele, porque é preciso que um dos dois pereça, e é menos como cidadão 

do que como inimigo, que se faz morrer o culpado. Os processos, o julgamento, 

são as provas e a declaração de que ele rompeu o tratado social e, portanto, 

não é mais membro do estado. Ora, como culpado se reconheceu como tal, ao 

menos por sua residência, ele deve ser punido pelo exílio como infrator do 

pacto ou pela morte como inimigo público, pois tal inimigo não é uma pessoa 

moral, é um homem, e então o direito da guerra é matar o vencido. (ROUSSEAU, 

2010, p. 51) 

 

Tal linha de orientação permite a prescrição segundo a qual aquele que viola 

o pacto sofrerá os atos necessários a manutenção do mesmo. Essa perspectiva 

se coaduna com as lições de Jakobs (2009), mas este chama atenção para o 

abstracionismo de considerar todo delinquente como inimigo, portanto, ressalta 

que aquele que infringe a lei nessa situação deve ser mantido dentro do direito 

porque ele poderá retornar a se ajustar na sociedade e também possuir o dever de 

reparação ao transtorno ocasionado. Ou seja, para Jakobs (2009), não é todo 

criminoso que pode ser considerado como inimigo e não é todo delinquente que 

deverá ser excluído do pacto. 

Após o enlace entre Rousseau e Jakobs faz-se o fechamento desta 

contextualização histórica e filosófica com as lições de Kant (2010), que ao 

estudar o profundo conhecimento humano, os limites das faculdades cognitivas 

das pessoas, parte da premissa segundo a qual o conhecimento tem início com a 

experiência, mas ressalta que o mesmo não deriva dela, portanto, o filósofo situa 

no centro do mundo, a razão. 

Na obra, Kant (2010) deposita sua fé na paz perpétua, uma condição 

construída pela força da racionalidade em detrimento do poder, transformando a 

paz num dever imediato que assegurará o contrato dos povos entre si. Nessa 

contextura, o filósofo crê no estado de natureza como uma condição que merece 

ser ultrapassada pelo contrato elaborado pelo Estado, para que as pessoas 

passem a conviver dentro de um estado civil, ou seja, do estado de direito. 
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O estudioso colaciona como característica precípua do ser humano a 

“sociabilidade antissocial”, significando uma predisposição a sociabilidade 

acompanhada de um certo antagonismo em razão das suas vontades, momento 

de incidência do conflito de interesses com os demais membros da sociedade em 

que poderá ocorrer o cenário de violação de direitos. 

Registra-se que é no estado de natureza kantiano onde ocorrem as maiores 

instabilidades provenientes da sociabilidade antissocial do homem, por conta das 

guerras ou do risco que elas ocorram. Ao aparecerem, as guerras fazem emergir a 

necessidade de controle jurisdicional competente para garantir a segurança por 

meio de um sistema de direito público sob o viés coercitivo e que garanta direitos 

e fomente a justiça. 

Para Kant (2010), o contrato social é uma adesão de caráter obrigatório, 

haja vista a imposição do imperativo categórico. Tal contrato é chamado de 

originário e assenta um sistema de direito público, conforme já salientado, com a 

possibilidade de uso da coerção.  

Neste contrato, abdica-se da liberdade irrestrita para se tornar membro do 

Estado e aproveitar a liberdade condicionada às leis criadas sob a sua vontade. 

Assim, no estado civil as pessoas são controladas pelo sistema de coerção legal 

e desenvolvem as suas potencialidades sob o crivo da autonomia na criação de 

leis para elas próprias. Adita-se que quem faz parte do contrato poderá forçar 

aqueles que ainda não fazem parte a participarem ou serem retirados, conforme 

lê-se na passagem a seguir: 

 

Admite-se comumente que não se pode proceder hostilmente contra ninguém 

a não ser quando ele de fato já me lesou, e isso também é inteiramente correto 

quando ambos estão no estado civil-legal. Pois, pelo fato de que entrou nesse 

estado, ele dá àquele (mediante a autoridade que possui poder acima de 

ambos) a segurança requerida. Mas o homem (ou o povo) no puro estado de 

natureza tira de mim esta segurança e me lesa já por esse mesmo estado, na 

medida em que está ao meu lado, ainda que não de fato (facto), pela ausência 

de leis de seu Estado, pelo que eu sou continuamente ameaçado por ele, e 

posso força-lo ou a entrar comigo em um Estado comum legal ou a retirar-se 

de minha vizinhança. – O postulado, portanto, que serve de fundamento a 
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todos os artigos seguintes é: todos os homens que podem influenciar-se 

reciprocamente têm de pertencer a alguma constituição civil. 

 

Com tais pressupostos, Kant (2010) considera que os que vivem no estado 

de natureza não optam pela paz e sim pela guerra, portanto, poderão ser tratados 

como inimigos. Assim, o estado de paz, “[...] tem de ser portanto, instituído, pois a 

cessação das hostilidades ainda não é garantia de paz e, a menos que ela seja 

obtida de um vizinho a outro (o que, porém, pode ocorrer somente em um estado 

legal), pode um tratar o outro, a quem exorta para tal, como um inimigo”. (KANT, 

2010, p. 23). 

Por fim, o inimigo rejeita a participação da vida em comunidade, não 

podendo ser tratado como participante desta, por ser uma ameaça à paz social, e, 

de maneira próxima a filosofia de Hobbes (1985), Kant (2010) restringe o inimigo 

como aquele que além da conduta criminosa é capaz de ameaçar a ordem social, 

portanto, a partir disso, Jakobs (2009) se identifica com essa tese e passa a 

diferenciar o Direito Penal do Cidadão e o Direito Penal do Inimigo. 

 

2.1 Conceito, velocidade e influência na legislação brasileira 

 

O Direito Penal do Inimigo nasce da sociedade pós-moderna em virtude do 

risco, da insegurança e da propagação destes pelos meios de comunicação e pela 

opinião pública, momento em que há o afastamento desta teoria do Direito Penal 

Clássico, pois a partir deste isolamento é que surgem instrumentos processuais 

não utilizados anteriormente para firmar a incidência do Direito Penal Máximo. 

O Direito Penal Máximo é uma família penal em que o Direito Penal do 

Inimigo é um parente daqueles mais agressivos e foi teorizado pelo alemão 

Günther Jakobs (2009), considerado um jurista polêmico ao idealizar o 

funcionalismo sistêmico a partir da Teoria dos Sistemas 9  de Niklas Luhmann 

(2006). 

                                                     
9  Esta teoria demonstra que a partir de definições biológicas seja possível compreender uma 
sociedade por meio das definições sociais sem a interferência da moral, da tendência da 
especialização disciplinar e da obsessão empírica (LUHMANN, 2006).  
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Tal funcionalismo sistêmico de Jakobs (2009) infere que o Direito Penal 

deve reafirmar a vigência da norma e, de maneira indireta, tutelar os bens jurídicos 

fundamentais, momento em que a pena é proveniente da autopreservação deste 

sistema jurídico. A partir de então, em 1985, o autor apresenta numa palestra a 

descrição da Teoria do Direito Penal do Inimigo a partir do funcionalismo 

sistêmico, o que gerou bastante ambiguidade no período e apenas em 1999 foi que 

ele conseguiu implantar uma tese mais legitimadora para esta teoria. 

Na oportunidade, Jakobs (2009) realocou seus pensamentos e afirmou que 

o Direito Penal do Inimigo é pautado na Teoria dos Sistemas Sociais, haja vista 

que parte da comunicação e da premissa segundo a qual as pessoas existem em 

razão das relações sociais que constroem. Nesse sentido, só é considerada 

pessoa um indivíduo que possua garantia cognitiva satisfatória, sem ela, o Direito 

Penal ao invés de significar uma reação social a um crime passará a significar uma 

reação contra um inimigo. 

Os sistemas sociais são capazes de fomentar o estado de cidadania das 

pessoas e quando as mesmas não participam dele significa que não serão 

acolhidas pelos seus benefícios e retornarão ao estado de natureza. Ser sujeito 

livre, requer responsabilidades e ser uma pessoa representa possuir uma 

competência socialmente compreensível. Assim, o indivíduo nasce da sua 

consciência e a sociedade de sua base comunicativa. 

Dessa situação, percebe-se a influência Luhmann na teoria Jakobsiana, 

pois o sistema social acontece por meio da comunicação, portanto, a mesma 

congloba a cognição, as expectativas cognitivas e normativas, que são o conteúdo 

necessário para a compreensão do significado de pessoa, que conforme os 

ensinamentos de Jakobs (2009), a pessoa não é algo fornecido pela natureza e 

sim uma construção social, diante disso, nem todo indivíduo é pessoa jurídico-

penal, portanto, não se deve considerar o inimigo como pessoa. 

Mas, afinal de contas, quem são esses inimigos? Jakobs (2009) afirma se 

tratar de criminosos econômicos, terroristas, delinquentes organizados, quem 

pratica delitos sexuais, e outras infrações penais de alta periculosidade. Estes, se 

afastam do Direito e não apresentam em suas condutas garantia cognitiva de que 

vão ser fiéis a norma no futuro, ou seja, não se adequam ao propósito da cidadania 
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e por isto não devem se beneficiar do conceito de pessoa por não se amoldarem 

ao processo penal legal e sim ao processo de guerra. 

O inimigo abandona o direito por agir em desconformidade com a 

segurança cognitiva que ele exige. Entrementes, a aplicação do Direito Penal do 

Cidadão e do Direito Penal do Inimigo ocorre apenas em sociedades democráticas, 

pois estas são capazes de reconhecer as liberdades e os direitos fundamentais do 

Estado de Direito, já que “Ao meu ver, um debate e uma indagação acerca desse 

denominado Direito Penal do Inimigo não poderiam ser feitos, nem teriam sentido, 

em relação à legislação de um regime totalitário”. (MARTÍN, 2007, p. 79). 

Disso resulta o conflito entre personalidade real e periculosidade fática que 

surge a partir do momento em que há uma violação de uma ordem estabelecida 

pelas normas, já que os delitos ocorrem em sociedades ordenadas e as 

transgressões quando as normas passam a ser desrespeitadas. 

O Estado moderno trouxe a diferenciação daquele que pratica um delito para 

o outro que se transforma em inimigo. Para que haja a restauração deve-se aplicar 

uma pena que esteja munida de todas as garantias, mas, para Jakobs (2009) a 

situação só acontece dessa forma se o cidadão oferecer a correta atuação frente 

ao ordenamento jurídico, por isso, a confirmação cognitiva se torna um traço 

essencial deste desfecho. 

Mas, nem sempre o plano normativo (teórico) é confirmado no plano fático, 

já que em algumas situações pode-se verificar uma grande probabilidade de algo 

proibido por lei acontecer, pois “[...] a confiança no que não deve ser somente 

supõe uma orientação com a qual é possível sobreviver quando não é contraditória 

com tanta intensidade pelo conhecimento do que será10”. (JAKOBS, 2009, p. 33). 

Nessa linha de orientação, Jakobs (2009, p. 35) também acrescenta que “Quem 

ganha a guerra determina o que é norma, e quem perde há de submeter-se a esta 

dominação”. 

Verifica-se a existência de dois polos antagônicos nesta relação penal, de 

um lado o tratamento do cidadão, que ao ser exteriorizado implicaria na ação 

reativa e normativa do Estado, pois o cidadão não se afastou de maneira definitiva 

                                                     
10 Rememora-se a noção kantiana segundo a qual o homem que não admitir o estado de cidadania 
não poderá gozar dos benefícios do conceito de pessoa. 
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do ordenamento jurídico e de outro lado, o tratamento do inimigo, que deverá ser 

abatido pelo estado a fim de evitar a sua periculosidade, funcionando como uma 

espécie de custódia de segurança antecipada com vistas a evitar que este aniquile 

o ordenamento. 

Para Jakobs (2009) estes dois tratamentos podem coexistir dentro do 

ordenamento, mas o perigo disto é quando um deles é utilizado na seara 

equivocada. Para tanto, a régua que mede esses tratamentos é aquela onde as 

pessoas que não apresentarem segurança cognitiva satisfatória ao 

comportamento social, seriam tratadas como inimigos, já que essas pessoas 

prejudicariam a segurança dos demais membros da sociedade. Assim, é fácil 

perceber que o autor não considera inimigos como pessoas. 

Inexistindo a segurança cognitiva satisfatória, o Direito Penal se transforma 

de uma reação para com seus cidadãos numa reação contra seus inimigos, de 

acordo com a abordagem de Jakobs (2003a, p. 55): 

 

Além da certeza de que ninguém tem o direito de matar, deve existir também 

a de que com um alto grau de probabilidade ninguém vá matar. Agora, não 

somente a norma precisa de um fundamento cognitivo, mas também a 

pessoa. Aquele que pretende ser tratado como pessoa deve oferecer em troca 

uma certa garantia cognitiva de que vai se comportar como pessoa. Sem essa 

garantia, ou quando ela for negada expressamente, o Direito Penal deixa de ser 

uma reação da sociedade diante da conduta de um dos seus membros e passa 

a ser uma reação contra um adversário. 

 

Neste cenário, firma-se que o conceito de pessoa não sofre um 

determinismo natural, mas segue uma construção social, momento em que nem 

todos podem ser englobados nessa dinâmica como pessoas, tornando-se 

inimigos, que na perspectiva de Zaffaroni (2007, p. 18), “[...] quando se propõe 

estabelecer a distinção entre cidadão (pessoas) e inimigos (não pessoas), faz-se 

referência a seres humanos que são privados de certos direitos individuais, motivo 

pelo qual deixam de ser considerados pessoas [...]. 

E quem se enquadraria nesse contexto de acordo com a teoria de Jakobs 

(2003b, p. 11), é quem, “[...]abandonou o direito e, por conseguinte não garante o 
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mínimo de segurança cognitiva do comportamento pessoal e o manifesta por meio 

de sua conduta”. Ademais, complementa que, “[...] poderiam ser combatidos já os 

mais prematuros sinais de perigo [...]”. Sánchez (2002, p. 149) cuida em ser mais 

específico quando apresenta a noção segundo a qual o inimigo é alguém que “[...] 

não garante a mínima segurança cognitiva de seu comportamento pessoal e 

manifesta esse déficit por meio de sua conduta”. Portanto, “Uma vez inimigos, não 

participarão dos benefícios concedidos pelo Estado aos cidadãos, fazendo jus ao 

procedimento de guerra”. 

A lesão da garantia cognitiva do Direito apresenta três consequências, 

sendo estas, o desrespeito a confiabilidade da norma; a insegurança produzida 

pelo indivíduo e a despersonalização do inimigo (POLAINO-ORTS, 2008). 

A Teoria de Jakobs (2009) possui algumas características normativas, 

sendo elas, a antecipação da punibilidade, a ausência de redução da pena e a 

alteração do Direito Penal para uma legislação de combate à delinquência.  

Portanto, refletindo-se a respeito disso, verifica-se que esta diferencia 

cidadãos de inimigos e confere um tratamento rigoroso a estes; pune o inimigo 

com custódia de segurança e de acordo com o seu grau de periculosidade; as 

medidas aplicadas aos inimigos ocorrem a partir do perigo que ele representa para 

o futuro, portanto, trata-se de um direito prospectivo; ademais, é uma modalidade 

penal de autor e não de fato, onde o inimigo não é considerado pessoa, e sim objeto 

de coação. 

O que ocorre a partir daí é a flexibilização do princípio da legalidade; a 

inobservância dos princípios da ofensividade, da exteriorização do fato e da 

imputação objetiva; além do aumento de maneira desproporcional das penas, da 

criação de novos delitos, do recrudescimento da execução, da antecipação da 

tutela penal e da supressão de direitos e garantias processuais fundamentais 

(SILVA, 2016, p. 92). E, mesmo com isso tudo e as críticas ferrenhas, o Direito Penal 

do Inimigo continua sendo adotado em muitos países como o Brasil. 

A antecipação da ingerência penal estatal contraria o Direito Penal Clássico, 

ao adiantar a punibilidade sob o viés da prevenção, já que Jakobs (2009) acredita 

que a tendência à subjetivação e os argumentos preventivos-policiais são os 

maiores argumentos da antecipação. Com tal linha de raciocínio, verifica-se uma 
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categoria de infração autônoma e preparatória a outra infração, podendo, em 

alguns casos, significar uma mera cogitação. 

Dentro da Teoria do Direito Penal do Inimigo, acontece uma demasiada 

aplicação dos tipos de perigo abstrato, pois a estes possuem a ampla necessidade 

de políticas de segurança mais intensas, nos termos de Jakob (1997). Roxin (1997, 

p. 407), define estes tipos de delito como sendo “[...] aqueles em que se castiga a 

conduta tipicamente perigosa como tal, sem que no caso concreto tenha que 

ocorrer um resultado de exposição e perigo”. Tal tendência encontra justificativa 

por meio do critério preventivo dedicado ao direito penal na contemporaneidade, 

por preferir diminuir riscos; já que a conduta perigosa em si mesma é fato gerador 

do tipo de perigo abstrato.  

Destas diretrizes é possível observar que para a consumação desta 

natureza delitiva basta que ocorra a feitura de um ato proibido pelo legislador sem 

que haja dano ou perigo, pois aqui a punibilidade ocorre necessariamente em 

virtude da violação à ordem jurídica, e, conforme a visão de Jakobs (2003c, p. 27), 

pune-se os delitos de perigo abstrato por perturbarem a ordem pública e 

lesionarem um direito à segurança, já que “[...] nesses crimes de perigo abstrato, o 

tipo de comportamento se define como não permitido por si mesmo é dizer, 

centralizadamente, sem atender a especialidades não centrais”. 

Com tais premissas, ele acaba por justificar que o Poder Legislativo garante 

ao Judiciário uma maior amplitude de atuação e punibilidade, em virtude da 

ausência de prova, risco e nexo de causalidade entre conduta e resultado, 

destacando que,  

 

Parece manifesto que, nesta medida, inclusive a olhos de muitos críticos 

algumas proibições parecerão perfeitamente legitimáveis, inclusive, como 

completamente imprescindíveis; pois sem segurança cognitiva nos âmbitos 

esboçados, dificilmente cabe imaginar uma sociedade ordenada. (JAKOBS, 

2004, p. 29) 

 

Para tanto, observa-se que os tipos abstratos são passiveis de problemas 

de interpretação, já que ao contrário do Direito Penal Clássico, possibilitam a 
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criminalização de condutas ao presumir a existência de perigo. Este precedente 

ocasiona a supressão de garantias penais e processuais, ou seja, não se aplica o 

devido processo legal neste procedimento sem limites estreitos e pode ainda ser 

definido tanto pelo judiciário quanto pelo executivo. 

Jakobs (2009, p. 23) acresce a este fato a necessidade de implementação 

de uma custódia de segurança como elemento substitutivo da pena. A perspectiva 

“[...] não só comtempla retrospectivamente o fato passado que deve ser submetido 

a juízo, mas também se dirige – e sobretudo – para frente, ao futuro, no qual uma 

tendência a cometer fatos delitivos de considerável gravidade poderia ter efeitos 

perigosos para a generalidade”.  

Localiza-se aqui o inimigo, contra quem o Poder Público deve lutar sem 

esquecer que a custódia de segurança é uma coação para aqueles que não 

possuem mais a qualidade de pessoa, justificando-se esta mudança em virtude 

do aumento da criminalidade e da ineficiência da clássica política criminal. 

A segregação do inimigo disposta por Jakobs (2009) não é delimitada e nem 

benéfica como as mencionadas nos artigos 96 a 99 do Código Penal Brasileiro, 

devendo prescrever que a diferenciação entre cidadãos e inimigos terá uma dupla 

função social, a primeira delas é de respeito aos cidadãos e a segunda é de 

prevenção.  

Soma-se a isto a necessidade de mencionar que o Direito Penal como 

resposta aos terroristas possui a finalidade de manter a segurança ao invés do 

ordenamento jurídico, pois o que se deseja neste caso em específico é conter a 

fonte de perigo para garantir a segurança social. 

Desce contexto, nasce retomada de um direito penal do autor em detrimento 

de um direito penal do fato, já que Jakobs (2009), baseia toda a sua teoria no 

conceito de inimigo, como se pode perceber anteriormente e desta concepção 

nasce a insegurança jurídica e a consequente violação do princípio da lesividade11. 

                                                     
11  Tal princípio reflete que o Direito Penal deverá punir como crime apenas as condutas que 
lesionam ou expõem um bem jurídico tutelado pelas vias penais. 
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Moraes (2009, p. 230) apresenta a necessidade de dividir o Direito Penal em 

três velocidades, encaixando o Direito Penal do Inimigo numa delas, conforme lê-

se a seguir: 

 

1) Primeira Velocidade: pautada no modelo liberal clássico, traduz a ideia de 

um Direito Penal da prisão por excelência, com manutenção rígida dos 

princípios político-criminais iluministas; 

2) Segunda Velocidade: comtempla a flexibilização proporcional de algumas 

garantias penais e processuais, conjugada com a adoção de penas não 

privativas de liberdade – pecuniárias ou restritivas de direitos; 

3) Terceira Velocidade: representaria um Direito Penal da pena de prisão 

concorrendo com uma ampla relativização de garantias político-criminais, 

regras de imputação e critérios processuais, que constituem o modelo de 

Direito Penal do Inimigo. 

 

As velocidades refletem as várias perspectivas adquiridas pelo direito penal 

ao longo dos tempos em consonância com as modificações sociais advindas da 

industrialização, da globalização, do crime organizado, do terrorismo, dentre 

outros, que fomentam a elaboração de novos mecanismos de combate típicos de 

uma legislação de guerra, portanto, aglutinou-se as velocidades para que 

houvesse o surgimento do Direito Penal de Exceção. Este modelo já percorre 

inúmeros países do globo desde o século XIX, conforme ilustra Silva (2016, p. 106-

107), por meio das informações que serão elencadas a seguir em formato de 

quadro para fins didáticos: 
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Quadro 1: Influências do Direito Penal do Inimigo no Exterior 

 

PAÍS ÉPOCA INFLUÊNCIA 

França 2001 Lei sobre segurança cotidiana ampliou o poder policial de 
intervenção na esfera de liberdade pessoal dos cidadãos, assim 
como estendeu a competência dos estados para intervir e 
controlar a comunicação de possíveis terroristas. 

Estados 
Unidos 

2001 Após os atentados do 11 de setembro, o país reforçou as 
medidas de segurança, o que fez ressurgir novos valores 
patrióticos que foram rebaixados pelo consumismo e pelo 
multiculturalismo. Intensificou-se o poderio do complexo 
industrial-militar, além de romper vários tratados com países 
para recriar o Projeto Guerra nas Estrelas, reativando a corrida 
armamentista com bastante sofisticação tecnológica. Frisa-se 
também a manutenção da prisão de Guantánamo em Cuba, 
onde ocorrem diversos abusos e que esta não foi desativada no 
governo Obama em razão da ausência de apoio republicano sob 
a justificativa de que a prisão é essencial para a manutenção da 
política antiterror do país. 

Espanha 2003 Penas desproporcionadas nos casos de tráfico de drogas e 
terrorismo, delitos contra os direitos dos cidadãos estrangeiros, 
novo regime de prolongação de penas para até 40 anos que 
entrou em vigor no mesmo dia, para os delitos de terrorismo, 
antecipação da intervenção do Direito Penal, como, por exemplo, 
apologia ao genocídio. 

Inglaterra 2005 Após os atentados terroristas deste ano, conferiu poderes à 
polícia britânica para matar com o intuito de proteger, 
resultando na morte do brasileiro Jean Charles de Menezes. 

Fonte: Silva, 2016, p. 106-107. 
 
 
 

Verifica-se que algumas vezes a aplicação do Direito Penal do Inimigo 

implica na supressão de algumas diretrizes constitucionais nestes países, como o 

direito à vida, a vedação à pena de morte e o devido processo legal, que no Brasil 

são atributos arrolados como cláusulas pétreas, portanto, a adoção dessa política 

criminal demonstra que a sociedade moderna vem se transformando, 

principalmente no tocante ao tratamento estatal para com os membros da 

sociedade. 

 

 2.2 Impasses na Era da Hiperconectividade 

 

O Direito é modificado a partir das transformações sociais que evoluem das 

políticas sociais no intuito de elevar a eficiência da prática jurídica perante o novo 
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modelo de sociedade. Mas, para que sociedade e estado estejam engajados na 

adequada transformação social, faz-se necessário que um mecanismo de 

controle, a exemplo de uma legislação transdisciplinar, seja aplicada de modo a 

garantir a segurança jurídica e diminuir a criminalidade desenfreada e não como 

critério de punibilidade ao bel prazer do fenômeno da indignação seletiva e do 

discurso de ódio no cotidiano atual, como vem acontecendo com o caso em 

questão. 

Moraes (2009, p. 35)  reflete que as novas demandas sociais “[...] tem 

permitido que uma legislação com sinais de Direito Penal do Inimigo se infiltre, de 

forma contumaz, no direito pátrio e estrangeiro, sem a clara delimitação com o 

Direito Penal clássico, pautado por garantias e prerrogativas típicas de um Direito 

Penal do Cidadão”. Ou seja, não se pode buscar metas no Direito que vão além dos 

seus limites, já que isto é ocasionado por uma visão distorcida da realidade que 

vem à tona em virtude de inúmeros fatores e alguns deles se tornam objeto central 

desta tese, como é o caso da ampliação da sensação de insegurança das 

informações trazidas pelos meios de comunicação e o combate aos riscos 

advindos da tecnologia que também fomenta a propagação de desinformação e 

discurso de ódio no ambiente de rede, pontos chave na execução da prática do 

lawfare. 

Ressalta-se que alocar tais circunstâncias na nova dinâmica do direito 

implica numa evolução histórica que merece atenção, mas em nada quer dizer que 

este trabalho seja favorável a prática de censura no ambiente de rede, pois o 

objetivo é evoluir da defesa de interesses particulares para a prática dos interesses 

difusos e transindividuais, que possuem seu nascedouro na quarta dimensão, 

quando se preocupam politicamente com as imposições que os avanços 

tecnológicos trazem para a nova realidade social em que afeta a cultura, a 

economia, o direito e passa a abranger a democracia, a informação, o pluralismo, 

dentre outros direitos de segunda e terceira dimensões. 

Note-se que ao se buscar proteger os direitos de quarta dimensão, significa 

estar inserido numa seara complexa, já que em algum momento será necessário 

efetuar escolhas provenientes da Teoria do Direito Penal do Inimigo, a exemplo da 

antecipação de tutela. Portanto, os novos bens jurídicos buscados pelos 
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movimentos sociais em rede demonstram um elevado entusiasmo punitivo na 

opinião pública, no poder legislativo, no judiciário, no executivo, bem como nos 

operadores do direito. A partir daí surgem os novos interesses sociais sob o falso 

véu do cunho preventivo, o que, na prática, é exatamente o oposto, pois o 

sensacionalismo midiático influencia o legislativo a produzir ilusoriamente para o 

clamor das pessoas a fim de atingir objetivos eleitoreiros e pessoais, que no dizer 

de Silva (2016, p. 24) não passa de um “Direito Penal de Aparência, onde a ilusão 

de paz pelo excesso de atos normativos se sobrepõe ao equilibrado e razoável 

arcabouço legislativo”. O que acarreta uma grave crise de sentido ético trazida 

pelas soluções que apenas aparentam conter a insegurança social, momento em 

que Sánchez (2002) informa de maneira lúcida que a sociedade já não mais é 

comunidade, mas sim uma gama de atomização e narcisismo inclinados a 

satisfazer apenas os seus próprios interesses. 

A globalização mesmo se tratando de um fenômeno econômico possui 

ingerência sobre os aspectos sociopolíticos de uma comunidade, ocasionando a 

interdependência entre todos os povos e países e trazendo inúmeras 

consequências como é o caso da redução dos espaços geográficos em razão da 

Revolução Comunicacional e Tecnológica, momento em que não existe um 

sistema jurídico global para ser aplicado a tudo que acontece nesse contexto, 

gerando o enfraquecimento do sistema político, o que ocasiona inúmeros 

problemas democráticos, a exemplo da segurança pública e do bem-estar social. 

Desse ponto, nasce o despreparo para as novas demandas jurídicas 

agravadas pela modernidade e pela globalização “[...] E, onde há incerteza ou 

indeterminação, não pode haver democracia” (CAMPILONGO, 2002, p. 124). Diante 

disso, é inaugurada a sociedade de riscos, incertezas, inseguranças e medo, 

trazida pelo sociólogo alemão Ulrich Beck (2002), que se baseia na condição 

evolutiva do direito em várias esferas, principalmente penal, elencando como 

características desse modelo a ampliação das fronteiras da punibilidade, o 

aumento da prevenção e a transformação do papel de controle penal de conflitos, 

ou seja, com tais atributos, busca-se o aumento da intervenção visando a 

prevenção dos riscos, ainda que isso custe transformações estruturais e de 

garantias penais, portanto,  
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Designa um estágio da modernidade em que começam a tomar corpo as 

ameaças produzidas até então no caminho da sociedade industrial, 

importando-se a necessidade de considerar a questão da autolimitação do 

desenvolvimento que desencadeou essa sociedade. A potencialização dos 

riscos da modernização caracteriza, assim, a atual sociedade de risco, que 

está marcada por ameaças e debilidade que projetam um futuro incerto. 

(BECK, 2002, p. 14) 

 

Com o avanço tecnológico, novas demandas foram criadas e muitos 

indivíduos que se utilizam das redes sociais se tornaram fontes de risco 

estimuladas pelo progresso digital, que em parte significa um avanço e de outra 

sorte recaem no descrédito lastimável dos perigos e das ameaças virtuais, como 

os crimes contra a honra, o discurso de ódio, a indignação seletiva, a 

desinformação e também o lawfare. Ou seja, dentro da sociedade de risco a 

evolução tecnológica apresenta um viés de ameaça, pois em grande medida há a 

aparição de riscos ainda maiores, que apresentam consequências 

socioeconômicas e políticas. 

Raciocina-se no tocante a algumas questões que precisam ser refletidas 

diante da potencialidade dos riscos, a primeira delas diz respeito a 

(im)possibilidade de controle desses eventos, ou seja, qual seria o mecanismo 

mais viável para exercer a prevenção e o controle dos perigos tecnológicos dos 

distúrbios em rede; em seguida, infere-se como é possível prescrever a 

responsabilidade dessas relações virtuais, pela dificuldade em seus 

esclarecimentos em razão da baixa sensação de responsabilidade frente as 

práticas degenerativas propagadas na internet, pois ao se propagar uma fake news 

que é uma atividade meio da prática do lawfare afeta-se de maneira involuntária 

uma série de usuários de uma plataforma, assim, as pessoas produzem os riscos, 

aqui chamados de distúrbios ciberdemocráticos em rede, e, elas mesmas são as 

maiores vítimas dessa prática, pois colocam em risco o próprio regime 

democrático. 

É neste sentido, que Silva (2016, p. 33) corrobora que “[...] na sociedade 

moderna as pessoas estão produzindo para si mesmas o seu próprio perigo. O 
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atual nível de desenvolvimento tecnológico da sociedade não é compreendido de 

maneira completa, fazendo com que o futuro seja imprevisível”.  Disso resulta a 

sensação de insegurança que paira no ar independente dos perigos existirem ou 

não, para tanto, o Direito Penal do Inimigo Político surge, nesta tese, para ilustrar 

que a sensação de insegurança propagada pelo lawfare é fonte de convencimento 

social no sentido de que as pessoas ao aderirem a prática sentem a brisa da 

ausência de temor, o que está longe de ser real, mas que é um cenário 

perfeitamente elaborado pela teoria da comunicação e pelo marketing digital e 

necessita do combate do Direito Digital. 

Atenta-se que o binômio risco e segurança são capazes de despertar nas 

pessoas uma cobrança fervorosa para com o Estado, no sentido de que ele seja 

um mutante que vai livrar todas as pessoas dos perigos oriundos da globalização 

das informações, momento em que a mídia e a redes sociais clamam por justiça e 

expandem a necessidade de controle de novos perigos. Tal intervenção excessiva 

aporta o Estado preventivo, mas gera inúmeras fissuras nos aspectos garantistas 

e democráticos. 

A sociedade de risco aplicada ao lawfare gravita à orbita dos riscos 

ocasionados pela prática deste distúrbio ciberdemocrático, haja vista que isso 

implicará nas ações humanas individuais e coletivas, bem como na qualidade da 

democracia brasileira. Assim, a busca pela proteção do direito penal do inimigo 

político acontece, em alguns casos, não para efetivar a segurança que tanto se 

almeja, mas para aniquilar politicamente uma pessoa por meio da prática do 

lawfare. Este é o momento em que se percebe que o termo “sociedade de risco” de 

Beck (2002) necessita ser modificado pelo termo de Bauman (1999), haja vista que 

ele o chama de “sociedade da incerteza”, porque ao se praticar o lawfare com o 

aval do direito penal do inimigo político, transmuta-se a busca da segurança pela 

atmosfera de incertezas democráticas no futuro da sociedade. Desta situação 

resulta a aplicação do Direito Penal do Inimigo Político, o que antecipa a 

intervenção punitiva, por vezes suprimindo as garantias penais e processuais. 

Os riscos dessa realidade são cada vez mais acentuados pela evolução dos 

meios de comunicação e da tecnologia, mas estes não são de todo a raiz do mal, 

já que também são responsáveis pela democratização da informação e pelo 
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menos, em alguma medida, pela transparência nas informações desde que essas 

não apareçam no cotidiano com a roupagem de distúrbios em rede. Silva (2016, p. 

40), nesse sentido, faz uma pertinente observação quando diz que “A sociedade de 

risco e a globalização propiciam o surgimento de um sentimento generalizado de 

insegurança. Quando maior o avanço da ciência e da tecnologia, maior é o medo 

pelos riscos e inseguranças que surgem a cada dia”. Em seguida, a autora 

complementa que “A influência da mídia é, em grande parte, negativa, pois acaba 

divulgando informações incompletas, tendenciosas, obscuras e sensacionalistas, 

que trazem um grande malefício aos julgamentos e a prática legislativa”. 

Estudiosos como Wermuth (2011) e Bourdieu (1997) também alertaram que 

os meios de comunicação potencializaram os perigos sociais, mobilizando as 

camadas populares. Para Wermuth (2011, p. 29), a sociedade globalizada sobre 

influência da mídia, por ser formadora de opinião e neste tino, 

 

A busca do sensacional e do espetacular, do furo jornalístico, é o princípio da 

seleção daquilo que pode e daquilo que não pode ser mostrado, o que é 

definido pelos índices de audiência – ou seja, pela pressão no campo 

econômico, do mercado, sobre os jornalistas. E as imagens, aliadas as 

legendas que dizem o que é preciso ler e compreender, produzem o efeito de 

real, ou seja, fazem ver e fazem crer no que fazer ver. [...] O perigo decorrente 

disso é justamente o fato de que a mídia de massa impõe ao conjunto da 

sociedade uma forma bastante peculiar de enxergar os problemas sociais, 

fruto de uma lógica mercadológica que busca, a todo custo, a audiência, ou 

seja, o sucesso comercial. A potencialização desse perigo ocorre em virtude 

do fato de que o poder de evocação exercido pela mídia tem efeitos de 

mobilização. (WERMUTH, 2011, p. 29) 

 

Estas lições em nada se distanciam dos ensinamentos de Bourdieu (1997, 

p. 67) para quem, a mídia é capaz de  

 

[...] fazer existir ideias ou representações, mas também grupos. As variedades, 

os incidentes ou acidentes cotidianos podem estar carregados de implicações 

políticas, éticas, etc., capazes de desencadear sentimentos fortes, 
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frequentemente negativos, como o racismo, a xenofobia, o medo-ódio do 

estrangeiro, e a simples narrativa, o fato de relatar, como repórteres, implica 

numa construção social da realidade capaz de exercer efeitos sociais de 

mobilização (ou desmobilização). 

 

Os prejuízos ocasionados por esta situação acarretam o aparecimento de 

novas legislações, que criminalizam as condutas sem que haja um estudo mais 

aprofundado do aporte sociológico e jurisdicional, já que a sociedade passa a 

clamar por uma justiça imediata, fazendo com que novos tipos penais surjam do 

clamor do momento, ou seja, dos fatos que estão na moda (SILVA, 2016, p. 41).  

Neste momento, poderiam ser citados inúmeros casos de legislações com 

este condão, mas como um dos objetos teóricos dessa tese é a ciberdemocracia 

e as teorias da comunicação do direito digital, fez-se a escolha de ilustrar esta 

perspectiva por meio da Lei n. 12.737/2012, comumente chamada de Carolina 

Dieckmann, cuja previsão é o artigo 154-A, do Código Penal Brasileiro, que aponta 

a invasão de dispositivo informático como foco de sua elaboração a partir do 

motivo segundo o qual  tal personalidade, uma atriz global, teve as suas fotos 

íntimas copiadas de seu dispositivo eletrônico e propagadas no ambiente de rede. 

Ripollés (2007), costuma salientar que o sistema jurídico vem sendo construído 

não com o direito, mas a partir da pressão social e que incorre na perda da sua 

consistência. O que justifica, portanto, o posicionamento de Batista (2004), 

quando discorre que a mídia possui características de agências do sistema penal 

e age com base na liberdade de expressão e no direito à informação esquecendo 

que a democracia, que é um direito coletivo, tem mais importância neste contexto.  

A visão de Mollina (1989), aponta riscos nos excessos defensivos que 

geram comportamentos não solidários, perigo às práticas humanitárias e 

manipulações políticas através da instrumentalização de mecanismos 

psicossociais, ou seja, atrai-se a atenção de um fato e desvia-se de outros 

problemas mais graves. Não se questiona a usuabilidade do direito penal do 

inimigo político, mas sim a noção segundo a qual este seria ou não o instrumento 

certo e eficiente para uma sociedade cuja prática do lawfare é desmedida e chega 

a prejudicar o viés democrático da constituição do país, haja vista que o avanço 
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tecnológico trouxe inúmeros ganhos civilizatórios, mas também uma explosão de 

ignorância advinda da propagação da desinformação.  

Ao inserir uma legislação no contexto social, deve-se raciocinar a respeito 

de três questões fundamentais, a primeira é a verificação de necessidade, a 

segunda questão advém da busca de soluções eficazes para o problema e a 

terceira é se há uma intervenção legítima para o caso concreto. Tal situação, 

diante de um cenário de prática de lawfare é ainda mais importante, haja vista que 

a pessoalidade das decisões costuma superar os atributos coletivos. Nesse 

sentido, a legislação caminha com seus efeitos meramente simbólicos, pois para 

alguns é eficaz e para outros não. Tudo dependerá dos apelos midiáticos e virtuais 

de cada questão. Para Silva (2016, p. 55-56),  

 

[...] é inquestionável que nessa conjuntura da sociedade pós-industrial, a 

busca pela prevenção tem conferido uma política criminal que vem 

criminalizando infrações meramente administrativas, tipificando meros atos 

preparatórios e abusando do uso dos tipos omissivos impróprios e de normas 

penais em branco. 

 

Registra-se que a utilização apenas do Direito Penal Clássico não é a saída, 

o que não pode acontecer é o legislador, o judiciário ou o executivo se utilizarem 

desmedidamente do Direito Penal do Inimigo para autorizar mudanças 

desacertadas, com a desculpa dos avanços tecnológicos, portanto, é de extrema 

necessidade a utilização do princípio da precaução12 diante deste cenário, assim, 

 

Neste contexto de hipertrofia legislativa, é importante considerar que não é 

mais possível diferenciar, com absoluta autonomia e independência, 

“esquerda e direita”, existindo confusão de linguagem no discurso político, 

pois tanto a “direita”, assim como a “esquerda” postulam a edição de novas 

leis diante das demandas da modernidade (SILVA, 2016, p. 60). 

 

Tal  realidade  é  agravada  na  política brasileira, já que o Estado não é capaz 

                                                     
12 Nesta situação assinalada, significa agir sob a presunção de certeza sem averiguar os riscos 
futuros. 
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de entregar políticas públicas mínimas e essenciais, fazendo com que a 

democracia seja ladeada de injustiças sociais, o que eleva a cobrança de uma 

política criminal e legislativa que sustente o mínimo de racionalidade, para que não 

se desacredite ainda mais na democracia e proteja os criminosos de colarinho 

branco; um evidente paradoxo desse contexto, trazido por Campilongo (2002, p. 

57-59) 

Nossas instituições representativas caracterizam-se pela completa 

irresponsabilidade política. Fogem de todas formas de controle e prestação de 

contas. Sustentam um sistema de dominação privatizado, de troca de favores 

com o Executivo e de partidos oportunistas. Em última análise, a negação de 

todos os princípios republicanos. O correlato social dessa irresponsabilidade 

institucional é a ruptura de identidades. Nas palavras de O’Donnell, temos uma 

cidadania de baixa densidade”, onde os direitos políticos são respeitados às 

custas do não reconhecimento dos direitos liberais à maioria da população. 

 

Com isso, o que se verifica na realidade brasileira é um sistema 

representativo irresponsável, capaz, diante da pressão midiática, de deliberar 

sobre questões inéditas e urgentes, com soluções rápidas apenas para alcançar 

benefícios eleitoreiros, o que aqui possui a denominação de terrorismo político, 

haja vista que a disseminação do medo dentro do contexto político é capaz de 

originar o fenômeno da indignação seletiva, o maior responsável pela polarização 

política em que hoje se vive, e, tanto a mídia como os algoritmos das redes sociais 

se aproveitam do terror para elevar suas audiências e horas de uso, por meio do 

sensacionalismo dos movimentos políticos, que apresentam fórmulas infalíveis de 

combate a corrupção, que são capazes de abrir os olhos das pessoas para aqueles 

que são amigos e aqueles que devem ser considerados inimigos; instaurando-se 

um clima de guerra na sociedade, cujo tecido é desgastante para qualquer 

democracia que se preze.  
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 2.3 Visão atual e criticidade 

 

Atualmente, é notório que o Direito Penal do Inimigo é observado como 

excludente, pois dentro desta teoria é possível perceber algumas controvérsias. A 

primeira delas é a desigualdade, ocasionada pela divisão social entre cidadãos e 

inimigos, portanto, questiona-se até que ponto a teoria é capaz de seguir ditames 

principiológicos importantes como os princípios da igualdade e da razoabilidade. 

Assim, como se pode perquirir acerca da diferença de delinquentes dentro do 

Estado de Direito? 

O artigo 5º, caput da Constituição Federal de 1988 aborda que todos são 

iguais perante a lei, portanto, em conformidade com a norma constitucional é 

possível prescrever que a legislação não ser capaz de atuar em desconformidade 

com tal princípio, sendo isto também abordado na doutrina de Mello (1993, p. 10) 

 

A Lei não pode ser fonte de privilégios ou perseguições, mas instrumento 

regulador da vida social que necessita tratar equitativamente todos os 

cidadãos. Este é o conteúdo político-ideológico absorvido pelo princípio da 

isonomia e juridicizado pelos textos constitucionais em geral, ou de todo modo 

assimilado pelos sistemas normativos vigentes. 

 

Mas, como identificar, de acordo com Mello (1993), o critério “legitimamente 

manipulável”, que autoriza a distinguir as pessoas por meio de tratamento 

diferenciado? De acordo com o doutrinador, primeiro deles diz respeito a 

investigação adequada do critério discriminatório; o segundo, parte da análise de 

uma justificativa razoável para aplicação da desigualdade; e, o terceiro, verifica a 

correlação entre os fundamentos e os valores do sistema normativo constitucional 

perante o caso concreto. Para Silva (2016), isto significa que “O Estado pode tratar 

seu cidadão de forma diversa se for estritamente necessário e utilizando os meios 

adequados e razoáveis para sanar ou reduzir as diferenças”. Portanto, faz-se 

necessário verificar o tratamento discriminatório, e, a partir disso, traçar uma 
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justificativa racional para que o elemento desigualador13 seja condizente com o 

tratamento jurisdicional adequado. 

Ocorre, que a perspectiva atual demonstra uma necessidade exacerbada de 

fazer os operadores do direito e a sociedade perceberem que o direito penal 

anterior já não cabe mais no agora, pois as demandas mudaram, mas a dificuldade 

está justamente em traçar os limites entre essas formas do direito o que vem 

corroborando para as práticas abusivas que ocorrem principalmente no ambiente 

político, desta feita, Santos (2019) afirma que “[...] a proposta do direito penal do 

inimigo promove um modelo autoritário de controle social, que acaba por 

inviabilizar mínimas promessas constitucionais de democracia real para o povo”. 

A classificação das pessoas em cidadãos ou inimigos, soa dicotômica e 

descritiva, ensejando presciência e uma futura criminalidade, já que o cidadão é 

aquele que pratica delitos normais e o inimigo pratica delitos de alta traição, ou 

seja, o primeiro continua sendo portador de direitos e o segundo não. No dizer de 

Lascano (2006), o que acontece é a demonização do inimigo, advém de uma 

técnica ideológica capaz de fazer com que a influência pública com o governo e os 

meios de comunicação de massa sejam capazes de elevar o descrédito no intuito 

de estimular um grupo a se voltar contra quem foi demonizado.  

Esta situação mencionada, parece muito próxima da realidade política do 

lawfare, cuja máxima que se verá no capítulo a seguir é proveniente da 

demonização de um inimigo político e da aplicabilidade legal a mãos de ferro, 

portanto, o direito penal do inimigo político se comporta como um atributo de 

legitimação do lawfare. O que se detém destes ensinamentos, a partir do 

posicionamento científico deste trabalho, é que o tratamento dos inimigos 

políticos como ervas daninhas não corrobora com os ideais iluministas, com as 

premissas constitucionais adequadas, maculando dois grandes princípios 

constitucionais como a isonomia e a razoabilidade. 

Nesse sentido, parece mais viável o posicionamento de Meliá (2009) 

quando contradiz Jakobs em sua obra em parceria, mencionando que o direito 

penal do inimigo não constitui um direito, haja vista que neste o Estado não fala 

                                                     
13 Este elemento deve se adequar aos critérios de razoabilidade, bem como a solução adequada 
deve sanar as distinções provenientes das desigualdades. 
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com os seus cidadãos, ele ameaça os seus inimigos, e, dentro dessa realidade, o 

tema fere o direito constitucional e não contribui para a prevenção de delitos, 

opinião também ilustrada por Martin (2007, p. 85), para quem “[...] seria um Direito 

distanciado dos fins próprios do direito penal. [...] Tratar-se-ia, na verdade, de uma 

legislação de luta ou de guerra contra o inimigo, cujo único fim seria a exclusão de 

inocuização deste”. 

Ao racionar acerca disso, outra problemática vem à baila, a da comprovação 

da destituição do nível de pessoa para que seja considerada um inimigo. Tal 

destituição deve se submeter a um processo penal munido de todas as suas 

garantias e direitos até que se verifique a mutação de cidadão a inimigo, e, 

acresce-se que o lawfare se aproveita deste caminho para burlar o processo, 

instaurar a condição de inimigo e destituir o cidadão da condição de pessoa, ou 

seja, desvirtuando a incidência das garantias como a presunção de inocência e 

degenerando uma gama de direitos, situação não condizente com o processo 

democrático no qual o Brasil faz parte. 

Uma política criminal que não se utiliza do auxílio da criminologia passa a 

ser um perigo para a sociedade, pois nega-se o direito penal de fato e foca-se na 

instituição do direito penal do autor, suprimindo as ciências sociais para exercer 

controle social através da violência autoritária e de programas repressivos que 

nascem da falta de tolerância. 

Disso, surgem mecanismos de controle como a custódia de segurança, que 

ocupa o lugar da pena de modo desarrazoado, já que as condutas são 

criminalizadas previamente sem que sejam seguidos os parâmetros 

constitucionais e de devido processo legal, fazendo com que o ato preparatório se 

torne algo de extrema periculosidade para a sociedade.  

A tal incriminação não é inserido um limite temporal para o cumprimento 

das medidas de segurança, momento em que se verifica o desrespeito ao princípio 

da legalidade, haja vista que ao Estado se coloca a atribuição do pleno poder de 

definição, neste caso, inserindo o autor num processo cíclico de guerra contínua, 

sob as vestes de supervaloração da pena privativa de liberdade, firmando o retorno 

da Lei de Talião em pleno ano de 2021. 
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A criminalização das condutas em certa medida passa a ocorrer antes do 

ato delituoso, alegando que a segurança cognitiva é fato gerador dessa 

necessidade. Mas não se pode esquecer que o Estado Democrático de Direito deve 

firmar o horizonte de atuação do princípio constitucional da lesividade14, que é 

condicionado ao amparo da constituição. Ademais, o Supremo Tribunal Federal já 

mencionou por meio do Informativo nº 583 (STF, 2010), que a antecipação de 

tutela penal deve oferecer plena correlação com a proporcionalidade entre a pena 

e o perigo causado pela conduta do agente a terceiros. Portanto, ao invés de 

simplificar, passa-se a dificultar os limites do legislador e torna-se ruim a 

verificação do que deve ser incriminado para o que é exposto apenas para 

prejudicar a vida daqueles que se quer atingir, conforme se observa em diversas 

questões políticas da atualidade. 

Esta situação desencadeia uma série de legislações restritivas que 

possuem apenas efeito alegórico frente ao direito penal, e, a mídia e as redes 

sociais fazem uma simbiose dessa situação com o cenário de desinformação para 

potencializar as características do direito penal do inimigo e justificar a prática do 

lawfare, sob o falso véu de se tornarem os verdadeiros super-heróis da 

criminalidade política. Na oportunidade, acrescenta-se o posicionamento de 

Franco (2007, p. 32), para quem 

 

Os meios de comunicação de massa começaram a atuar, movidos por 

interesses políticos subalternos, de forma a exagerar a situação real, formando 

a ideia de que seria mister, para removê-la, uma luta sem quartel contra 

determinada forma de criminalidade ou determinados tipos delinquentes, 

mesmo que tal luta viesse a significar a perda de tradicionais garantias do 

próprio Direito Penal ou do Direto Processual Penal.  

 

Ademais, a adoção de medidas robustas penalmente, que foram 

desencadeadas pelo direito penal do inimigo, quando disseminadas pela impressa 

e pelas desinformações propagadas no ambiente de rede, promovem a falsa ilusão 

                                                     
14 Reflete que a conduta só poderá ser punida quando a infração lesionar ou expor a lesão um bem 
jurídico que esteja sendo tutelado pelo direito penal. 
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de que o crime será dissipado do planeta, mesmo que isso signifique a adoção de 

medidas capazes de ceifar direitos e garantias fundamentais. Ou seja, a 

antecipação excessiva da tutela penal e a precoce tipificação passa a ocorrer não 

porque as condutas devem ser criminalizadas, mas para que elas sejam 

impróprias para toda a sociedade. É neste sentido, que Silva (2016, p. 158) reflete 

que a “[...] segurança que deveria ser utilizada como um mecanismo para a 

obtenção da dignidade humana converte-se em verdadeiro obstáculo à 

preservação desta”. 

Extrai-se disto, a noção segundo a qual a teoria formalista é capaz de se 

autodenominar como um instrumento de coação que possui poderes ilimitados 

por parte do Estado, agindo de maneira agressiva para iludir a sociedade com as 

vestes da segurança, assim, tudo passa a ser permitido sob o argumento da 

segurança (SILVA, 2016). A banalização dos ataques midiáticos e dos 

cancelamentos nas redes sociais, portanto, são ocasionados, em grande parte, 

pelo uso desmedido e inadequado desta teoria, fator que não resolve as 

dificuldades trazidas pela nova realidade social e política do direito. 

O surgimento dos direitos fundamentais15 foi uma medida combatente ao 

Estado Absolutista, para que houvesse o reconhecimento de direitos 

imprescritíveis, invioláveis e inalienáveis para os cidadãos e optar pelo direito 

penal do inimigo político é uma via de retrocesso a todo este cenário de luta, pois 

isto significaria que o Estado poderia cometer abusos contra toda a população, 

bem como para a configuração democrática do país, já que alguns princípios só 

existem na perspectiva acadêmica e na realidade não. 

Vê-se que em decorrência da constante evolução social e tecnológica o 

direito penal enfrentou dias de vasta expansão, que o direcionou para uma 

configuração de tolerância zero, com o surgimento de políticas criminais intensas 

de exclusão. Advoga-se a favor do liberalismo, e, portanto, pela conexão de 

princípios e garantias ao direito. Mas, como limitar as novas demandas sociais 

trazidas pela globalização? Mesmo que a atividade ilustrada pelo direito penal do 

inimigo demonstre resolver todos os problemas sociais como que por encanto, 

                                                     
15 Para Sarlet (2007), os direitos são vantagens previstas constitucionalmente e as garantias são 
os instrumentos de exercício dessas vantagens. 
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essa realidade pode desmoronar como um castelo de cartas com um sopro, haja 

vista que este mesmo direito não é capaz de suprir as lacunas advindas da aldeia 

digital e tampouco possui legitimidade para sanar as inúmeras querelas políticas 

da ciberdemocracia. 

O Direito Penal do Inimigo político, portanto, passa a ser percebido com 

estratégia do menor esforço, haja vista que ao invés de admitir que soluções 

administrativas poderão ser viáveis para a contenção da corrupção, se utiliza do 

flagelamento do indivíduo em praça pública e virtual para que o Estado – diga-se, 

os que ele representam – sejam dotados de atributos incalculáveis, cena que 

jamais terá ligação direta com o Estado Democrático de Direito, conforme lembra 

Zaffaroni (2007), o direito penal de exclusão não pode ser aplicado aos estados 

democráticos, mas apenas aos absolutos. Portanto, não se concorda com o 

posicionamento de Polaino-Orts (2008), para quem a teoria merece ser averiguada 

em cada tribunal competente para analisar a sua legitimidade. Martins Filho 

(2020), por sua vez, alerta que o positivismo deve ser criticado, principalmente, 

quando suas propostas não encontram fundamento na democracia, e, legitimam 

sistemas injustos, que se afastam da legalidade, à exemplo do objeto central deste 

capítulo. 

Por fim, o Direito Penal do Inimigo é capaz de reduzir aquele que é 

considerado inimigo de ocasião política a uma não-pessoa, tornando-se, portanto, 

uma teoria dotada de ilegimitidade ante aos ditames da teoria da comunicação e 

do direito digital ciberdemocrático, haja vista que as democracias frágeis poderão 

ser vítimas de opressão, conforme será abordado nos capítulos a seguir. 



 

 



 

3. LAWFARE POLÍTICO: UMA NOVA MODALIDADE 

 

3.1 Conceito e recorte 

 

Sabe-se apontar uma determinada situação e denominá-la de lawfare, mas 

quando se questiona acerca do significado deste conceito, das abordagens e 

perspectivas em que ele ocorre muitas dúvidas pairam na cabeça dos brasileiros. 

A denominação teve seu nascedouro em duas palavras de origem 

estrangeira, sendo estas, law (direito) e war (guerra), originando o neologismo 

lawfare, que primeiro apareceu na escrita de Carlson e Yeomans (1975), momento 

em que afirmaram que o lawfare é uma espécie de duelo com palavras e não com 

espadas. 

Liang e Xiangsui (1999) trazem à baila que o lawfare é uma atividade 

alternativa, haja vista que participa ao lado de outras estratégias de guerra, como 

a guerra psicológica, a tecnológica de informação, a econômica, dentre outras. 

Quando se soma o instituto com outros mecanismos de guerrilha, vê-se o 

nascedouro de um propósito ainda mais perigoso do lawfare, a manifestação 

deste na seara política. 

Dunlap (2001, p. 2) fez nascer a conceituação mais popular de lawfare como 

“[...] o uso da lei como arma de guerra”, afirmando ser esta a “[...] a mais nova 

característica do combate do século XXI”; criticando, portanto, o uso estratégico 

deste no Direito. Não se pode olvidar, que esta definição tem como ponto de 

partida o uso do lawfare nos direitos humanos internacionais, ou seja, nas práticas 

que envolvem os mecanismos de guerra entre países. 

Ademais, com uma proposta de definição mais pautada nos aspectos da 

neutralidade Kittrie (2016) verifica que a legislação é ponto de partida, funcionando 

como uma arma empregada nas práticas de combate, sejam os resultados 

positivos ou negativos, portanto, é uma “[...] estratégia de usar – ou abusar – da 

lei como um substituto aos meios militares tradicionais para alcançar um objetivo 

operacional “. 
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Kittrie (2016) ao observar todas essas conceituações consegue chegar a 

um denominador comum, uma definição mais próxima da realidade que hoje se 

vive, abordando que este conceito parte de dois elementos essenciais, o primeiro 

deles é a utilização da lei como arma e o segundo é a motivação dessa ação que 

deve partir do propósito de enfraquecimento ou destruição de um adversário. 

Desses elementos, é que Gloppen (2019), define o instituto a partir de “[...] 

estratégias de mobilização jurídica que incluem alguma forma de litígio e que são 

motivadas por um objetivo de transformação social que vai além da vitória em um 

processo judicial individual”, que para Martins, Martins e Valim (2019, p. 20), “O 

Lawfare é caracterizado como o legítimo uso de litígios estratégicos para 

promover objetivos políticos e sociais”. 

Esta tese é de cunho eminentemente teórico, portanto, não se mencionará 

qualquer partido, candidato ou ideologia, mas, se abordará o instituto do lawfare e 

os entraves ocasionados para a democracia do Brasil, quando este é utilizado de 

maneira degenerativa e se aproveita de elementos como o direito penal do inimigo 

político e o marketing digital para esta prática nociva à qualidade democrática, e, 

ao final, a teoria do direito digital oportunizará uma perspectiva de controle dessa 

estratégia política, sem cercear a liberdade de expressão para que a política seja 

praticada no país longe das amarras e oportunismos que se alavancam com tais 

precedentes. 

A persecução penal contra alguns atores políticos, configura uma vasta 

modificação no direito e no sistema de justiça brasileiro, já que neste momento 

não se pode verificar os erros de procedimento ou de julgamento por parte do 

poder judiciário, e, sim, o intento claro de institucionalização do direito em prol da 

dilapidação de alguém que num determinado momento é considerado inimigo. O 

direito deixa de ser uma esfera de resolução pacífica de controvérsias para se 

transmutar de maneira perversa e vil numa arma legal para abater inimigos, que 

no dizer de Martins, Martins e Valim (2019, p. 21), o “[...] lawfare passa a significar 

o uso estratégico do Direito para fins de deslegitimar, prejudicar ou aniquilar um 

inimigo”. 

Esta é a realidade política, principalmente, da América Latina, em razão da 

disseminação de inúmeras operações que visam o combate às práticas 
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corruptivas. Tal realidade incomodou até o Papa Francisco no ano de 2019, 

quando suas palavras foram proferidas em desfavor deste instituto: 

 

Aprovecho esta oportunidad de reunirme con ustedes para manifestarles mi 

preocupación por una nueva forma de intervención exógena en los escenarios 

políticos de los países a través del uso indebido de procedimientos legales y 

tipificaciones judiciales. El lawfare, además de poner en serio riesgo la 

democracia de los países, generalmente es utilizado para minar los procesos 

políticos emergentes y propender a la violación sistemática de los Derechos 

sociales. Para garantizar la calidad institucional de los Estados es 

fundamental detectar y neutralizar este tipo de prácticas que resultan de la 

impropia actividad judicial en combinación con operaciones multimediáticas 

paralelas (VATICANO, 2019)1.  

 

O Direito desperta no cotidiano inúmeros saberes transdisciplinares e com 

a prática do lawfare ficou mais do que claro que atualmente ele bebe da fonte da 

ciência da estratégia, segundo Fernandes (1998). Deste cenário, parece óbvio 

perquirir que esta é uma dialética de vontades, cuja decisão tem cunho psicológico 

latente no intuito de diminuir o potencial ofensivo do adversário.  

Utiliza-se dos meios mais eficientes para que os objetivos sejam atingidos 

a serviço de interesses econômicos e políticos sem esquecer que o grande 

diferencial a ser utilizado nesse processo é a hostilidade nas ações e nos 

expedientes coercitivos, e, conforme Clausewitz (2014, p. 7), a maior eficiência 

estratégica advém de “abater o adversário a fim de torná-lo incapaz de toda e 

qualquer resistência”, ou seja, “a estratégia é a arte de controlar e utilizar os 

recursos de um país – ou de uma coligação – inclusive as suas forças armadas a 

fim de promover e assegurar efectivamente os seus interesses vitais contra os 

inimigos, actuais, potenciais ou apenas supostos”. (FRANÇOIS, 1984, p. 109). 

                                                     
1 Em tradução livre: “Aproveito esta oportunidade para manifestar a minha preocupação com uma 
nova forma de intervenção externa nos cenários políticos dos países através do uso indevido de 
procedimentos legais e tipificações judiciais. O lawfare, além de colocar a democracia dos países 
em sério risco, é geralmente usado para minar processos políticos emergentes e tende à violação 
sistemática dos direitos sociais. Para garantir a qualidade institucional dos Estados, é 
imprescindível detectar e neutralizar esses tipos de práticas que resultam da atividade judicial 
indevida em combinação com operações midiáticas paralelas”.  
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Mesmo com uma definição bastante clara de estratégia, em alguns 

momentos é preciso diferenciá-la do conceito de tática. Compreende-se que que 

a estratégia é mais abrangente e a tática mais pontual. Nesse sentido, para que a 

compreensão do lawfare seja também efetivada, faz-se necessário entender que 

um tema como a política está subordinado à estratégia e esta subordina-se à 

tática, portanto, o “[...] lawfare é o uso estratégico do Direito para fins de 

deslegitimar, prejudicar ou aniquilar um inimigo”. (MARTINS; MARTINS; VALIM, 

2019, p. 26).  

Tal uso estratégico advém da noção segundo a qual as normas jurídicas 

podem, em determinados casos, desempenhar o papel de armas para que se possa 

atingir um inimigo. De um lado verifica-se que o direito pode ser utilizado a partir 

da força mencionada por Kelsen (2011) e de outro lado ele deve ser instrumento 

de paz, de acordo com a perspectiva de Ferrajoli (2004), essa dicotomia leva à 

percepção essencial de que escolher o caminho da guerra é uma negação ao 

próprio direito, portanto, afirma-se que a prática de lawfare na atmosfera política 

sempre ocorrerá de maneira negativa por oferecer riscos concretos à democracia. 

Qualquer norma nascida por meio de atos legislativos, jurisdicionais ou 

administrativos e quaisquer aplicadores jurídicos, podem fomentar a prática do 

lawfare, estrategicamente, para destruir um inimigo. 

 O grande problema disso, é que ao se optar pelo lawfare, abre-se mão da 

democracia constitucional que tanto se lutou para adquirir, já que a amplitude 

desta não condiz com a institucionalização de inimigos, pois todas as pessoas 

merecem igual tratamento do poder público, assim, quando se trata uma pessoa 

como inimigo “introduz de contrabando a dinâmica da guerra no estado de Direito” 

(ZAFFARONI, 2007, p. 160), não apenas isso, como também traz à tona a realidade 

de Schmitt (1992), do capítulo inicial deste escrito, quando menciona que os 

direitos fundamentais são ofertados aos amigos, já aos inimigos retira-se a 

própria condição de pessoa, haja vista que “No lawfare, sob uma aparência de 

juridicidade, comete-se todas as atrocidades, sem qualquer limite” (MARTINS; 

MARTINS; VALIM, 2019, p. 28). 

O lawfare, a partir da estratégia de manipulação política e institucional, 

permite observar como as normas jurídicas podem ser utilizadas para os tortuosos 
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fins da guerra, além de se articular com categorias2 como o estado de exceção, o 

ativismo judicial e as guerras híbridas. Proner (2018), preleciona que, “O lawfare é, 

nesse sentido, uma estratégia central na combinação de meios e métodos de 

combate jurídico para tornar possíveis os planos geoestratégicos de disputa 

econômica e política, valendo-se da produção da instabilidade implacável. 

O estado de exceção apresenta alguns pontos de contato com o lawfare, 

portanto, é importante prescrever quais são estes. Isto diz respeito aos casos 

concretos em que as autoridades competentes escapam dos limites do Estado de 

Direito para agir. Tal perspectiva se assemelha ao soberano de Schmitt (2005b), 

que decide acerca do estado de exceção e este apresenta bastante proximidade 

com a figura do inimigo, para quem é devida a hostilidade, o combate e a luta 

contra a própria condição de pessoa, de acordo com a leitura de Hobbes (1985, p. 

265), em que, “[...] todos os danos que lhe possam ser causados devem ser 

tomados como atos de hostilidade. E numa situação de hostilidade declarada é 

legítimo infligir qualquer espécie de danos”. Mesmo com a proximidade no tocante 

aos limites do Estado de Direito e o conceito de inimigo, não se acredita ser correto 

confundir o estado de exceção com o lawfare. 

Em relação ao ativismo judicial, a primeira lição que se pode extrair dele é a 

diferenciação do mesmo com a judicialização da política, momento em que a lição 

mais oportuna é a de Streck (2017, versão Kindle), para quem  a judicialização da 

política decorre de condições sociopolíticas e consiste na interferência do 

judiciário quando há deficiência nos demais poderes, já o ativismo judicial, é a 

vontade daquele que julga, ou seja, a caracterização da corrupção entre os 

poderes, na medida em que o judiciário extrapola suas funções baseado em 

critérios não jurídicos.  

Nessa linha de orientação o ativismo se utiliza do critério de preferência de 

alguns textos normativos para agir sob o falso véu da voz do povo, representando 

um motim contra a democracia constitucional, portanto, não há que se falar em 

bom ou mau ativismo, pois esta conduta é sempre obscura, por decorrer de 

preferências ideológicas do intérprete. 

                                                     
2 Não é de competência deste estudo o aprofundamento destas categorias. 
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Com isso, verifica-se que o lawfare é dotado de atributos que decorrem do 

ativismo judicial por buscarem, no combate à corrupção, distorções fraudulentas 

que transformam indivíduos em santos e demônios na seara política, sem que isto 

confunda lawfare com ativismo. 

Por fim, as guerras híbridas, tiveram mais destaque a partir do ano de 2010 

ao atingirem os povos árabes, europeus e da américa latina, que levantaram 

bandeiras diversas como a liberdade, a democracia e o combate à corrupção. 

Lembra-se que tais episódios não nasceram de maneira espontânea, mas a partir 

da aglutinação de estratégias comunicacionais, jurídicas e psicológicas que 

tomaram o espaço das tradicionais estratégias de batalha. Para Korybko (2018, p 

71),  

[...] a guerra não convencional não acontece sozinha e espontaneamente; em 

vez disso, ela é a continuação de um conflito já existente na sociedade e a 

função da guerra não convencional é ajudar um movimento contra o governo, 

atuando dentro desse conflito a derrubar as autoridades.  

 

O estudioso também menciona que a guerra não convencional é o ultimo 

estágio da guerra híbrida, que nasce a partir de uma “revolução colorida”, ou seja, 

de uma semente plantada de maneira estratégica alegando lutar pela liberdade 

democrática, que se aproveita de mecanismos comunicacionais e psicológicos 

para se alcançar o que se pretende. Portanto, o lawfare e as guerras híbridas 

possuem relação, pois o primeiro é um forte instrumento para se obter resultados 

nas guerras híbridas. 

 

3.2 Dimensões e táticas 

 

Para Camaroff (2016), o lawfare possui três dimensões, a geografia, o 

armamento e as externalidades.  

A primeira dimensão, denominada de geografia há muito é conceituada por 

inúmeros estudiosos da guerra, a exemplo de Sun Tzu (2001), para quem a 

familiaridade com a geografia é capaz de dar condições para que o exército seja 

comandado em suas ações. No Direito, o campo de batalha representado pela 
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geografia advém dos órgãos aplicadores do mesmo, cujas interpretações podem 

desvirtuar os caminhos da justiça. 

Não se pode esquecer, entretanto, que o princípio do juiz natural é uma das 

principais garantias processuais e este, nos termos do artigo 5º, XXXVII e LIII, veda 

os tribunais de exceção e permite que as pessoas sejam julgadas, processadas e 

sentenciadas por autoridades competentes, previsões estas que já ecoam em 

tratados internacionais e convenções ao redor do globo, e, mesmo com tais 

direcionamentos, ocorrem manipulações na esfera de competência para que as 

normas sejam aplicadas dentro das guerras legais; o que faz do Brasil um país que 

descumpre recorrentemente este princípio, recaindo na primeira dimensão do 

lawfare. 

A segunda dimensão diz respeito ao armamento e nesta ocasião é que se 

decide a respeito da adequabilidade deste no combate aos adversários, pois, no 

lawfare, “o armamento é representado pelo ato normativo escolhido para vulnerar 

o inimigo eleito – ou, ainda, pela norma jurídica indevidamente extraída pelo 

intérprete do texto legal” (MARTINS; MARTINS; VALIM, 2019, p. 38). Diante deste 

cenário, é possível observar que as legislações mais utilizadas para a prática de 

lawfare são aquelas que apresentam conceitos vagos, como as oriundas de 

anticorrupção. Aqui, ocorre a o aditamento conceitual das legislações sob o falso 

véu de combate à corrupção. 

Não possui guarida nestes termos, a afirmação segundo a qual, esta 

pesquisa tem o viés de demonstrar que a corrupção3 não deve ser combatida, pelo 

contrário, ela deve ser confutada dentro dos limites do Estado Democrático de 

Direito, apoiado pelo devido processo legal, pela imparcialidade e independência 

jurisdicional. 

                                                     
3 Um clássico exemplo da utilização do lawfare em práticas anticorrupção abusivas acontece nos 
Estados Unidos por meio do FCPA (Foreing Corruption Practices Act), pois este funciona como uma 
arma legal de impacto devastador na economia, na política e na geopolítica, por descingir as leis 
de combate à corrupção. Atrelado a ele, a FISA (Foreing Intelligence Surveillance Act) em parceria 
com o Patriot Act ampliou a aplicabilidade do lawfare com a desculpa da necessidade de 
investigação dos inimigos americanos sobre empresas e pessoas localizadas dentro e fora dos 
Estados Unidos, mesmo com a substituição deste pelo Freedom Act. O maior problema disso tudo, 
é que os americanos se utilizam desta ferramenta para investigar seus rivais comerciais, e, dentre 
eles, o mais perseguido vem sendo a China; o que deixa claro que há a utilização de uma arma legal 
proveniente do lawfare geopolítico e comercial. 
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O combate à corrupção virou artigo de aculturação entre os países, a prova 

é tanta que os Estados Unidos chefiaram trinta e sete países por meio da OCDE 

(Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico), sendo esta 

multilateral. No Brasil, ela foi promulgada por intermédio do decreto no. 

3.678/2000 e isto reflete a importância da efetividade de instrumentos de combate 

à corrupção desde que estes não sejam armas convertidas na prática de lawfare, 

seja ela comercial, político ou geopolítico. O Brasil, por exemplo, realizou 

alterações legislativas relevantes após aderir a tal medida, como a positivação dos 

crimes de organização criminosa e a utilização da delação premiada. 

O crime de obstrução de justiça, presente na Lei nº 12.850/2013 foi um 

desses adendos legislativos, e, em seu art. 2º, parágrafo 1º, trouxe a definição 

deste crime de maneira muito vaga e incompatível com a legalidade estrita, mas 

ainda assim vem sofrendo bastante aplicabilidade no sentido de justificar a prisão 

cautelar e a condenação e facilitar os acordos de colaboração premiada dispostos 

no artigo 4º, que vem sendo utilizados pelo Ministério Público e a Polícia para 

sanar a lacuna proveniente da fragilidade e/ou ausência de provas. Com tal 

análise, não é difícil perceber que esta legislação fomentou a prática de lawfare no 

Brasil; assim como a utilização estratégica de procedimentos e leis relativos ao 

rito de impeachment. Ou seja, será que os inúmeros pedidos de impeachment que 

chegam ao Supremo Tribunal Federal são passíveis de reconhecimento ou são 

estratégias para facilitar a obtenção de inúmeras vantagens políticas ao eleger o 

inimigo da vez? 

Na Lei Complementar no. 135/2010, mais conhecida como Lei da Ficha 

Limpa, também é possível elucidar a prática de lawfare quando a mesma é 

utilizada para prejudicar de maneira indevida a candidatura de um adversário 

político, pois, no dizer de Martins, Martins e Valim (2019, p. 51), conclui-se que com 

o uso estratégico desta legislação “[...] é possível impedir o adversário político de 

participar do certame eleitoral”. Assim, verifica-se que atitudes legitimas passam 

a ser convertidas em práticas de lawfare contra determinadas pessoas eleitas 

como inimigas. 

A terceira dimensão da prática de lawfare advém das externalidades, que 

consistem em algumas técnicas manipulativas que fomentam um ambiente 



 

 

 
 

Júlia Maia de Meneses Coutinho  | 93 

 

aceitável para o uso desta arma jurídica letal contra os inimigos, portanto, se trata 

das estratégias externas que vão auxiliar no combate e na vitória, ou seja,  

 

Manipula-se a informação para desorientar o adversário e para criar um 

cenário irreal. Coleta-se informação para a obtenção de vantagem estratégica. 

Transmite-se a presunção de culpa e demoniza-se o oponente para a 

sociedade e para a opinião pública. Os meios de comunicação se tornam o 

meio mais eficaz para moldar a consciência de uma coletividade com esses 

objetivos (MARTINS; MARTINS; VALIM, 2019, p. 52). 

 

O que se percebe é que a mídia possui um alcance fundamental na 

persecução do lawfare, já que como um elemento de caráter externo ela 

impulsiona as suspeitas sobre um inimigo para que a descredibilização sobre ele 

seja imediata. Para Macdonald (2007), tanto a psicologia quanto a propaganda são 

ferramentas eficientes no cotidiano de práticas estrategistas. 

Nas duas grandes guerras mundiais o fluxo de informações também era 

considerado armas de combate tanto para provar fatos quanto para ocultar e 

manipular os mesmos, haja vista que nos termos de Macdonald (2007) a alteração 

de imagens e a propagação de fake news não é algo novo, pois remonta de meados 

do século XIX e teve início com alguns fotógrafos do período. 

O lawfare passa a ser potencializado por intermédio do apoio midiático e 

pelas técnicas comunicacionais que potencializam a lei no intuito de atingir um 

inimigo. Nessa linha de orientação, é criada uma atmosfera de legitimidade 

perante a perseguição, e, ao se engajarem nesta teia de controle, as pessoas 

acabam sendo impossibilitadas de raciocinar acerca de critérios como a 

punibilidade, preferindo culpabilizar o inimigo sem que haja sequer a presunção de 

inocência; ocasião em que se facilita a condenação sem provas por intermédio da 

opinião pública que passa a exigir que isto aconteça; o que Tiefembrun (2010, p. 

31) chama de “abuso de externalidades”, momento em que se abusa da legislação 

e com o apoio da mídia consegue-se o clamor público para a prática do lawfare. 

O poder comunicativo das inúmeras instituições midiáticas é bastante 

elevado, pois a comunicação que transborda dos mesmos pode influenciar e até 
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moldar a vida de inúmeras pessoas, portanto, a mídia, nos termos de Castells 

(2003), a comunicação é capaz de construir significados que podem ser 

redefinidos em razão de uma opinião pública abrangente, portanto, a mídia pode 

possuir um caráter de instituição, assim como o legislativo, executivo e judiciário 

ou um critério de funcionalidade, baseada na liberdade de imprensa4, mas o que 

Rowbotton (2018) traz à baila é o questionamento segundo o qual a mídia serviria 

hoje aos interesses públicos ou privados? Ao servir os interesses privados, há que 

se deixar claro o questionamento acerca da legitimidade das notícias veiculadas. 

Com este cenário, a conglomeração dos veículos de mídia pode apresentar 

interesses comerciais e políticos no tocante à deslegitimação de determinado 

inimigo político. 

O acesso instantâneo às informações foi possível com o estabelecimento 

da internet nos domicílios das pessoas, o que por um lado democratiza a 

informação e por outro lado promove o descontrole acerca das distorções. Neste 

segundo ponto, o lawfare aparece agora no cenário da guerra da informação, já 

que são construídos núcleos de tratamento das informações e estes 

desencadeiam campanhas para a obtenção de vantagem competitiva sobre um 

inimigo. A partir disso, alguns países, a exemplo da Dinamarca em 1992, criaram 

o Conselho de Imprensa, baseado na Lei de Responsabilidade e Mídia Social, que 

passou a verificar se a informação propagada é contrária a essas diretrizes e 

sofrerá retratação. 

No Brasil, é costume dos veículos informacionais tradicionais e em rede 

disseminarem campanhas para intimidar ou encorajar os magistrados a 

proferirem decisões, o que macula a justiça, a independência e a credibilidade, haja 

vista que a independência do judiciário não comporta o auxílio da opinião pública 

para o direcionamento das causas, pois isto pode ser capaz de suprimir o direito 

das minorias, ou seja, não há justiça eficiente quando pautada em paixões e 

ímpetos ideológicos sem qualquer fundamentação. 

O julgamento pela mídia, oriundo de coberturas suspeitas e acusações de 

irregularidades demonstra que o Brasil é um terreno fértil para a prática da 

                                                     
4 A liberdade de imprensa é justificada segundo os critérios de interesse público, portanto coletivo. 
Já a liberdade de expressão é de cunho privado e individual, portanto, é imperioso não confundir. 
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desinformação, das calúnias e das difamações, por ainda não contar com um 

Conselho de Imprensa ou outro mecanismo de combate às condutas 

degenerativas praticadas pelos veículos de informação, que coadunam com 

perseguições contra os inimigos da vez ocasionadas pela prática do lawfare, haja 

vista que a ampliação deste cenário prejudica o justo julgamento em razão da 

dimensão da externalidade. 

A dimensão de externalidade também é fato gerador da guerra de 

informações dentro da prática de lawfare. Tal guerra se apresenta com total 

complexidade, pois a informação passa por uma série de técnicas no intuito de 

prejudicar o inimigo. Estes métodos vão desde a manipulação, a deturpação e as 

nuanças psicológicas, a exemplo da elaboração da decepção dentro da proposta 

noticiada. 

Na dimensão de externalidade é possível notar a maneira como a coleta de 

informações se apresenta como arsenal estratégico para se aprender a respeito 

dos próximos passos do inimigo, a partir da possibilidade de neutralização do 

agente. Os advogados são os maiores prejudicados nesta etapa, e, por isso, devem 

estar em estado de alerta no tocante a possibilidade de ataques cibernéticos. 

Também desta condição de externalidade, é importante zelar pelo 

transporte das informações no período de guerra legal, pois os operadores do 

direito costumam se utilizar de e-mails, mensagens instantâneas de aplicativos e 

até dispositivos de coleta de dados como os pen drives, assim, faz-se necessário 

observar se a transferência de informações está ocorrendo de maneira cautelosa 

e caso haja deturpação dos mecanismos de legalidade, poderão ocorrer crimes 

oriundos da superlativa transferência ilegal de informações. 

Cada vez mais é importante conhecer sobre regras de segurança 

cibernética, como a utilização de senhas e criptografias, no intuito de proteger as 

informações sensíveis e vigiar o caso concreto, ou seja, dentro do cenário de 

lawfare faz-se necessário a prática de estratégias de defesa tanto quanto de 

ataque. 

Vídeos, áudios, fotos e textos se tornaram mecanismos de guerrilha, pois 

podem ser propensos a manipulações estratégicas na busca da demonização de 

um inimigo político, pois na concepção da Macdonald (2007, p. 9) “[...] uma 
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imagem vale por mil mentiras”. E, acresce-se a tal perspectiva a noção de Orwell 

(1997), para quem as imagens são capazes de deturpar até um contexto histórico. 

Prescreve-se que a manipulação também incentiva práticas comuns no 

lawfare como a deturpação e a negação de algumas informações, já que tais 

práticas maculam o acesso à informação de maneira transparente, pois são 

inseridas no cotidiano das pessoas mensagens falsas, que são conhecidas como 

spoof5, que em tradução livre significa paródia, ou seja, deturpa-se a informação, 

perde-se a qualidade informativa e cria-se uma atmosfera de indução ao erro. 

As operações de manipulação de dados são planejadas também sob o crivo 

de operações psicológicas, que são criadas para disseminar informações capazes 

de mexer com as emoções, as motivações e o próprio raciocínio de quem consome 

a mensagem; momento em que as fake news se ampliam cada vez mais em virtude 

da utilização das redes sociais. Cooke (2018), trouxe à baila a necessidade de 

diferenciar a misinformation da disinformation, onde a primeira é reflexo da 

incompletude de informações que obscurecem a verdade e a segunda se trata da 

malícia utilizada para macular uma informação, assim, a grande diferença entre as 

duas é o propósito de enganar. 

Grandes aliados nesse processo são o marketing e a propaganda, pois os 

dois funcionam como ferramentas dotadas de entretenimento, educação e 

persuasão. Para Macdonald (2007), a persuasão passa a ocorrer de maneira mais 

eficiente quando o interlocutor da mensagem é um especialista, pois a ligação 

desta com o prestígio é bastante intensa e gera credibilidade. Estes pontos da 

propaganda e do marketing serão tratados de forma mais eficiente no capítulo 

quatro. 

Ademais, como forma de estratégia de externalidades, também é possível 

observar as operações de ilusão ou decepção, oriundas da manipulação de 

informações aliada à psicologia, que geram o entendimento de uma realidade 

diferente por meio de algumas táticas, para que o inimigo chegue a uma conclusão 

errada da situação sob análise. Portanto, este cenário é prescrito a partir de uma 

                                                     
5 Além da paródia, é preciso ter cuidado com técnicas como o telefone sem fio, que consiste na 
interceptação entre duas comunicações, e, o sobrecarga, que se trata do envio de dados para travar 
o sistema do adversário, ocasionando um crash, que é o comprometimento na obtenção de dados. 
Tais mecanismos de ataque vêm sendo constantemente utilizados contra escritórios de advocacia. 
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informação verdadeira, que sofreu manejo em sua interpretação para que fosse 

concluída de uma forma diferente, ou seja, provocou-se um cenário de má 

interpretação para manipular a verdade, desorientar e descredibilizar o inimigo. 

Superadas as estratégias, é chegada a hora se se debruçar sobre as táticas 

envolvidas no mecanismo do lawfare. Vale ressaltar que cada uma delas é 

proveniente de uma das estratégias, portanto, a maneira mais didática para se 

compilar estas informações é por meio do quadro a seguir: 

 

Quadro 2: Táticas de lawfare 

TÁTICAS DA ESTRATÉGIA 
1: GEOGRAFIA 

TÁTICAS DA ESTRATÉGIA 
2: ARMAMENTO 

TÁTICAS DA ESTRATÉGIA 
3: EXTERNALIDADE 

a) escolha do foro ou 
jurisdição onde uma 
demanda vai ser 
proposta. 
 
b) manipulação das 
regras de competência ou 
abuso e má-utilização da 
escolha do foro ou 
jurisdição. 
 
c) ajuizamento de ações 
de difamação não na 
jurisdição onde ocorreu a 
ofensa, mas em tribunais 
amigáveis à acusação. 
 

a) denúncias sem 
materialidade ou sem 
justa causa. 

b) excesso de prisões 
preventivas para a 
obtenção de delações 
premiadas. 

c) uso de delações 
premiadas para aniquilar 
inimigos a partir de falsas 
incriminações. 

d) Excesso de acusação. 

e) Cenouras e porretes. 

f) Criação de obstáculos a 
acusação dos advogados. 

g) Propositura de ações 
para silenciar a liberdade 
de expressão e difundir o 
medo. 

h) Estados de Exceção. 

a) manipulação de pautas 
mobilizadoras para iniciar 
a perseguição do inimigo. 

b) promoção da desilusão 
popular. 

c) escritórios de 
advocacia como alvos da 
guerra da informação. 

 

Fonte: Martins, Martins e Valim, 2019, p. 73-98. 
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Após as informações esquemáticas do quadro acima, alguns pontos 

merecem destaque no tocante a essas táticas apresentadas. O primeiro deles, diz 

respeito a escolha do foro ou jurisdição, pois tal atitude possui como objetivos 

tanto escolher o armamento correto, ou seja, o direito, bem como o órgão ou 

geografia adequada e mais favorável. Mas, não se pode olvidar a exigência de 

competência adequada para a lide, sempre em paralelo com o devido processo 

legal e a boa-fé. Também não se pode esquecer de mencionar que perante uma 

estratégia de lawfare defensivo, a modificação jurisdicional é tarefa importante, 

pois por muitas vezes a parcialidade do magistrado deve ser neutralizada a partir 

desta tática, mas não se pode passar por cima das regras de competência, pois 

neste sentido, se estaria diante de um bloqueio abusivo. 

No segundo item das táticas relacionadas às estratégias de geografia, é 

possível verificar que alguns estrategistas de lawfare visualizam em determinados 

campos de batalha a possibilidade da vitória e por isto se utilizam de má-fé ao 

abusarem das normas jurídicas e de princípios essenciais como o da 

imparcialidade e do juiz natural, com o objetivo de burlar as regras de 

competência. Tal situação acontece quando determinadas pessoas são julgadas 

por fatos ocorridos em jurisdições incompetentes, ou seja, para se atingir o inimigo 

é imperioso que o campo de batalha seja dotado de condições que favoreçam a 

manipulação jurídica, para que seja possibilitada a condenação sem o uso 

adequado de provas. 

Já no terceiro item das táticas provenientes das estratégias de geografia é 

possível observar as práticas de ajuizamento de ações de cunho difamatório em 

tribunais que possuem uma tendência de proximidade da acusação, ou seja, 

aqueles em não é exigido que se prove a culpa do acusado, e, ainda, onde o 

acusado tem o dever de provar a sua inocência. 

Passa-se ao exame das táticas relacionadas à segunda dimensão 

estratégica do lawfare, aquelas que se relacionam ao tipo de armamento legal 

utilizado para transformar as normas jurídicas em verdadeiras armas de 

destruição de inimigos. 

Nas táticas de segunda dimensão, o que primeiro se verifica são as 

denúncias sem materialidade ou sem justa causa. Neste tino, no âmbito jurídico, 
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as ações persecutórias precisam esboçar justa causa, conforme o artigo 395, III, 

do Código de Processo Penal aportado pela Constituição Federal de 1988. Assim, 

não deve ocorrer apenas a descrição do fato, e, sim, haverem elementos que 

fundamentem as alegações acusatórias, para que se evite as denúncias 

infundadas e motivadas pela pessoalidade. A prova de materialidade e os indícios 

de autoria devem estar contidas na denúncia para provar legalmente que o crime 

aconteceu. Isto reflete a demanda de um juízo de probabilidade no momento em 

que se oferece a acusação, pois as denúncias sem qualquer materialidade são 

típicas na formação de táticas de lawfare em desfavor dos inimigos. 

O excesso de prisões cautelares, a situação forçosa das delações 

premiadas, tratam-se de exemplos clássicos de tática em estratégias de segunda 

dimensão. Neste momento, as prisões cautelares deixam de ter o cunho da 

especificidade e passam a auxiliar o esvaziamento do direito de defesa, aportando 

a postura de colaborador como uma tábua de salvação. Muitas operações que 

diziam deflagrar esquemas de corrupção, aconteceram munidas dessa tática no 

intuito de pressionar o possível colaborador e garantir que a abertura de novas 

investigações a partir da sua colaboração fosse o trampolim para o acesso aos 

benefícios.  

A ilegalidade de prisões preventivas baseadas neste modelo tático é um 

modo de tortura eficiente para conseguir a colaboração, ou seja, comtempla-se 

um fenômeno desproporcional, onde em um hoje a pessoa representa um grave 

risco à ordem pública e após a delação toda a sua dignidade será restaurada. 

Diante desse cenário, é possível mencionar que as prisões preventivas eram 

práticas similares às torturas psicológicas, haja vista que o uso indiscriminado 

trouxe confissões de pouca credibilidade, já que ao passar por uma tortura uma 

pessoa poderá dizer o que quiser para garantir o benefício de cessar a violência.  

A utilização de delações premiadas com o intuito de neutralizar os inimigos 

vem sendo utilizado por partidos de diversas ideologias políticas, pois, atualmente, 

estes procuram demonstrar para a sociedade que o combate à corrupção é uma 

pauta constante em suas demandas, quando na verdade isso não deveria fazer 

parte da propaganda do partido e sim da realidade política deste. As legislações 

de enfrentamento à corrupção trouxeram a colaboração como uma medida para 
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se eximir da condenação criminal e social, quando na verdade é uma prova 

fragilizada dentro do processo, já que o grande objetivo é a condenação do inimigo, 

uma tática recorrente do lawfare, momento em que ela normalmente irá ocorrer 

diante das proximidades de um pleito eleitoral, para se ganhar visibilidade 

midiática, onde alguém é considerado culpado mesmo com provas 

desencontradas, mas, que dão legitimidade na luta contra os inimigos. 

Outra tática muito comum na segunda dimensão é a do excesso de 

acusação, com vistas a garantir a incriminação do réu. Esta medida, de acordo 

com Lippke (2011), pode acontecer no sentido vertical, quando se aumentam os 

níveis de acusação e no sentido horizontal, quando se agregam muitos fatos ao 

incidente. Tal tática é comum no cotidiano dos promotores, no intuito de forçar o 

réu a aceitar uma demanda menos gravosa e negociar em troca de benefícios.  

Nos moldes de Fragoso (2018), nos Estados Unidos chega-se a 90% de 

acordos nesse sentido, mas o que advém dessa negociação é, em certa medida, a 

supressão dos direitos do acusado, diante da imparcialidade do juiz. Este modelo 

vem sendo transplantado para a realidade brasileira, por meio dos acordos de 

delação premiada, que aparecem como um braço do excesso de acusação 

horizontal, já que as denúncias são baseadas apenas nas informações dos 

delatores, assim, a denúncia sem justa causa e o excesso de acusação estão cada 

vez mais presentes no sistema processual brasileiro e tais abusos acontecem 

tanto com pessoas públicas que são noticiados pela mídia, quando com aquelas 

sem visibilidade alguma, por isso, é papel essencial da advocacia lutar contra 

estes excessos. 

Ainda acerca das táticas de segunda dimensão estratégica, o método 

cenouras e porretes, oriundo da prática de adestramento animal baseada em 

recompensas e punições, também pode influenciar na declaração de culpabilidade 

e ser um instrumento facilitador de acordos, conforme a sua latente utilização 

também nos Estados Unidos. Esse procedimento passa a impressão de que ao 

invés de ser condenada a pessoa está sendo beneficiada, já que a recompensa 

trazida pela cenoura ilustra que ao invés de ser punida, a pessoa estará 

resguardada de condenação penal e midiática. Este cenário indica uma 

preocupação latente em desenvolver acordos que não permitem ao acusado o 
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acesso ao contraditório e a ampla defesa, portanto, não se tem acesso a uma 

decisão imparcialmente justa, pois o maior problema é a ausência da revisão 

judicial e a falta de transparência do judiciário, ocasionada pelos acordos de 

leniência e as colaborações premiadas. 

Por conseguinte, uma outra demanda tática de segunda dimensão 

estratégica é a criação de obstáculos à atuação de advogados que lutam contra 

os contextos de arbitrariedade do Estado. Horton (2010) afirma que essa tática 

vem sendo amplamente utilizada no sentido de silenciar os advogados, prática 

comum em regimes autoritários. Neumann (2009), um dos grandes pensadores da 

Escola de Frankfurt, investigou o problema das instituições políticas, sob o viés da 

economia, da guerra e da psicologia política e prescreveu que uma organização 

autoritária sobrevive do colapso de ideologias, legislações e da racionalidade.  

Ademais, Fraenkel (2010) trouxe a diferença entre ditaturas e democracias, 

afirmando que nas últimas o Estado de Direito deve ser inflexível. 

Assim, diante do tino racional e democrático, para que os advogados 

desempenhem de maneira eficiente o seu papel devem existir garantias do devido 

processo penal nacional e internacional, e, não haver pressão por parte de 

promotores, dos juízes e da mídia, pois somente um sistema de justiça imparcial 

pode elevar a qualidade democrática no país, preservando os direitos 

fundamentais dos membros de uma sociedade. 

Ademais, a propositura de ações judiciais para silenciar a liberdade de 

expressão e difundir o medo é uma outra tática de segunda dimensão estratégica 

do lawfare, que consiste em grave ofensa à liberdade de expressão, já que 

comunicólogos que se posicionam contra o lawfare passam a ser alvos de 

cancelamento virtual e processos judiciais que resultam até nas retiradas dos 

conteúdos.  

A última tática da segunda dimensão estratégica é o Estado de Exceção, em 

que não havendo previsão normativa em vigor, cria-se uma de acordo com esta 

técnica, permitindo que os agentes criem suas próprias armas legais. “Sob o 

aspecto político, impõe-se recuperar o sentido da política como veículo de 

assimilação e resolução coletiva da conflitividade social, em que o outro é visto 

como um semelhante e não como um inimigo”. (VALIM, 2017, p. 54). 
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Neste momento, adentra-se nas últimas três táticas de lawfare que ocorrem 

de acordo com a terceira dimensão estratégica pautada nas externalidades, sendo 

a primeira proveniente da manipulação de pautas manipuladoras que fomentam a 

perseguição do inimigo. Nesta situação, a propaganda é uma aliada na 

sensibilização das pessoas, com o intuito de prejudicar o inimigo. É inegável que 

a corrupção tem se tornado uma das pautas de maior apelo midiático e o 

acompanhamento de sua investigação pelos veículos tornam este cenário ainda 

mais propício a prática do lawfare, já que a partir da mídia a corrupção toma uma 

proporção escandalosa no sentido de disseminar seus integrantes, suas práticas 

e apresenta-los como inimigos do povo. 

A segunda categoria tática que se refere à terceira estratégia de lawfare é a 

promoção da desilusão popular em relação a um inimigo eleito, mas esta tática no 

Brasil acontece de maneira seletiva, ou seja, funciona como uma prática de lawfare 

seletivo a partir de uma indignação ideológica sem qualquer critério de 

racionalidade democrática; o que facilita os ataques contra o inimigo político. 

A última categoria tática proveniente da terceira estratégia é posicionar os 

escritórios de advocacia como alvos constantes da guerra de informações. Isto é 

proporcionado pelo uso da inteligência artificial, que ocasiona uma assimetria 

entre o Estado e o Réu, além dos escritórios serem alvo da obtenção ilegítima de 

dados e informações confidenciais. Este é o resultado da guerra de informações 

que vem sendo travada na política brasileira, deixando os advogados encurralados 

e reféns da segurança da informação. Ademais, muitos também sofrem com a 

subtração de equipamentos tecnológicos que contém informações não 

criptografadas e este tipo de prática pode vir a acontecer a partir do próprio 

sistema de justiça, sendo esta uma forma de atuação ilegítima.  

 

3.3 Paradigmas 

 

No lawfare, a lei é utilizada como uma espécie de arma de guerra, cujo 

emprego de manobras jurídico-legais visa, em alguns casos, alcançar objetivos 

políticos e, conforme os critérios específicos desse tema, a discussão já foi 

alongada em termos táticos e estratégicos no tópico anterior. 
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Essa prática é comum há bastante tempo na ordem internacional, mas, no 

Brasil, o lawfare acompanha uma tendência assustadora de assédio político, 

extermínio da imagem pública e da busca por dizimar um adversário político. 

A estratégia consiste em desestabilizar e acusar, por meio de manipulação, 

de processos sem mérito, abuso de direito, incredibilidade, publicidade negativa, 

ativismo judicial, constrangimentos e acusações. 

Reverbera-se a noção de que a guerra travada ante um contexto de 

manipulação legal tem o objetivo de eleger um inimigo político, utilizando-se da lei 

como instrumento bélico para justificar os abusos. 

A prática de lawfare no Brasil ficou mais conhecida nos últimos tempos 

perante os fatos inventariados na atuação do Ministério Público e dos Juízes que 

se utilizam de argumentos, não só jurídicos, como também políticos.  

Após a tempestade na democracia brasileira ocasionada pelo lawfare, é 

preciso que o lado positivo diante de toda a onda negativa disseminada por ele 

tenha como ponto de partida a continuidade do fortalecimento dos “[...] alicerces 

jurídicos para o combate à corrupção” (AMORIM, 2016, p. 300). Caso contrário, 

estar-se-á perante uma iniciativa que extrapola os ditames da legalidade.  

Verifica-se que a ideia segundo a qual o jeitinho peculiar brasileiro, que 

também pode ser denominado de “jogo de cintura” nacional, malandragem e 

malemolência ufanada; atrasa e inviabiliza a segurança política cada vez que o 

Brasil tenta contornar questões de maneira improvisada e sempre no intuito de 

obter vantagens. 

O “complexo de vira-lata”, já apontado por Lima (2016), é o principal motivo 

pelo qual os interesses de grupos organizados e questões ideológicas sempre 

apresentam entraves na democracia brasileira. Para tanto, continua bastante atual 

o diagnóstico de Oliveira Vianna (1955, p. 380), quando salienta que “[...] ao povo 

brasileiro sempre faltou consciência nacional, um sentimento consciente e 

profundo da sua finalidade histórica, do seu destino como povo”. 

Ademais, com a clareza da lei penal no que diz respeito ao sigilo das 

comunicações telefônicas, como justificar um procedimento de interceptação 

ilegal, e a consequente divulgação nos meios de propagação coletiva? A única 
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resposta possível para esta pergunta é a utilização de táticas e estratégias 

proveniente de lawfare político. 

Bucci (2015) dissemina a noção de que, no Brasil, governar é travar o 

combate das palavras e das imagens, pois as manobras políticas tiram proveito 

das brechas legais em prol da propaganda eleitoral, da autopromoção partidária e 

da disseminação de informações persuasivas e midiáticas, com o fim de controle, 

promovido pelo narcisismo estatal. 

São latentes, portanto, as práticas de deslegitimação, manipulação legal, 

abuso de direito e influência da opinião pública por meio da prática do estigma de 

desilusão popular. 

Com tais apontamentos, é possível avaliar o tamanho da conspiração 

política presente na prática no lawfare, pois ao imaginar que numa primeira 

dimensão é possível escolher uma jurisdição mais favorável, numa segunda 

dimensão se permite a escolha de normas jurídicas que poderão ser aplicadas 

como armas legalizadas, fomentando as delações, as conceituações vulneráveis 

e o descrédito de imagem e, numa terceira dimensão pode-se verificar uma 

campanha midiática de grande alcance para disseminar hipóteses acusatórias 

degenerativas capazes de transformar o inimigo em um comandante de uma 

organização criminosa em poucos segundos. 

Repercute o pensamento de que o lawfare é contrário à busca pela justiça, 

já que os processos judiciais estouvados ocorrem com vistas a provar quem, 

naquele contexto, é o detentor de maior poder político e econômico. Bobbio (2013, 

p. 39) chama atenção para a possibilidade de desvirtuamento da política, haja vista 

que “Se a política não servisse para melhorar a expressão humana, seria pura 

expressão de poder”. De fato, é o que mais tem acontecido, haja vista que o lawfare 

impede a realização republicana da democracia. 

Todo o emaranhado teórico desta tese foi construído por meio de uma teia 

interdisciplinar consciente, pois os autores abordados no capítulo inicial foram 

escolhidos no sentido de dar o aporte necessário para que os capítulos 2 e 3 

fossem agrupados de maneira integrada. 
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Torna-se indispensável neste momento apresentar a estratégia de liga 

teórica entre os temas do direito penal do inimigo político e do lawfare político com 

a teoria da comunicação e do direito digital.  

Por oportuno, recapitula-se que o direito penal do inimigo político nasce a 

partir do momento em que um inimigo político de ocasião passa de uma condição 

cidadã para uma condição de "não pessoa" ou "cidadão de segunda classe", como 

preferir. Acontece que ao ser transmutado para esta condição, caem por terra 

muitos princípios constitucionais e penais que são basilares para que a condição 

de Estado Democrático de Direito seja mantida no país. Deste cenário, verifica-se 

que os instrumentos potencializadores deste efeito de mãos de ferro já ilustrado 

anteriormente são: a mídia, a propaganda e o marketing, portanto, não há como 

deixar de tratar da teoria da comunicação. 

Por sua vez, o direito penal do inimigo político pode ser percebido como uma 

das táticas acolhidas pelas estratégias de lawfare, qual seja, a de Guiddens Desta 

relação, o que se traz à baila é a noção segundo a qual é possível visualizar uma 

via de mão dupla desses dois institutos que maculam a democracia brasileira, haja 

vista que o primeiro passa a fazer parte do rol de táticas do segundo e que ao se 

fazer o caminho inverso é possível perceber que o segundo ganha fôlego de 

combate ao se munir do primeiro como tática estratégica essencial. 

As duas realidades, portanto, caminham na direção do retrocesso político e 

democrático do país e são encorajados pelos veículos de comunicação 

tradicionais e em rede, pela publicidade e pelo marketing digital 4.0. 

O embate histórico entre estrutura e ação, que ainda hoje marca e influencia 

as discussões dentro das ciências sociais no tocante a teoria social, também pode 

ser visualizado a partir da incidência do lawfare político na estrutura social em que 

se vive. 

Tal movimento teórico-metodológico realizado pelas Ciências Sociais 

trouxe uma condição de indagação em relação à perspectiva de alteridade, ou seja, 

da relação entre as pessoas de uma sociedade, que se insere tanto na estrutura, 

quanto na ação. 

Os avanços informacionais e tecnológicos trouxeram a necessidade de 

redefinição dessas teorias, conforme se observa nas lições de inúmeros autores 
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clássicos e este fundamento teórico agora em comento ficará adstrito ao 

sociólogo Anthony Giddens. 

Giddens (1999) preleciona que a alienação hoje também pode ser percebida 

tanto na alienação tecnológica, como na alienação de mercado, estrutura 

facilmente identificada quando se traz a baila o contexto de manipulação midiática 

em rede, que se verifica atualmente. 

Em seguida, Giddens (1999) traz outra observação pertinente em relação ao 

tema, quando aborda que as sociedades têm diferentes consciências coletivas que 

promovem algumas diferenças perante as organizações sociais. Por analogia, 

percebe-se que a consciência coletiva gerada pelo fenômeno da apatia política é 

resultado de uma organização social imposta pelas ondas persuasivas do quarto 

poder. 

Para Giddens (1999) o embate entre estrutura e ação deve dialogar com o 

funcionalismo, corrente que prega que cada instituição tem uma função na 

sociedade e seu mau funcionamento gera o desregramento, ou seja, se a 

funcionalidade da mídia está sendo deturpada em prol da institucionalização de 

inimigos políticos é pouco provável que a população fique próxima da verdadeira 

consciência política e democrática.  

A funcionalidade gera a dualidade da estrutura, pois a ação cria estruturas 

e só acontece nas estruturas, que constrangem e facilitam a intencionalidade 

necessária para o surgimento da ação, por meio de requisitos como o 

conhecimento (prático e discursivo), a reflexividade, a consciência prática e a 

motivação (LEME, 2017, online). Assim, a ação interfere nas estruturas, que são 

mantidas pelas rotinas, que são a junção da consciência prática (SUPEREGO) com 

a consciência discursiva (EGO), que fomentam as instituições sociais. Para o 

sociólogo (1999), o Superego gera o movimento reflexivo necessário para a ação 

coletiva do EU + NÓS. 

Nessa linha de orientação, a apatia política interfere na estrutura de 

consciência democrática social por conta das ondas persuasivas da mídia, em 

razão da instituição de inimigos políticos, de modo que a consciência prática e a 

consciência discursiva não conseguem dialogar e chegar a um acordo, o que gera 

a falibilidade de uma instituição social como a democracia. 



 

 

 
 

Júlia Maia de Meneses Coutinho  | 107 

 

Assim, a teoria da comunicação se torna essencial para a percepção desses 

instrumentos potencializadores e a teoria do direito digital, ao abordar a dinâmica 

do ambiente de rede, oferece uma possível solução para sanar os distúrbios 

ciberdemocráticos, a prática da inimizade política e o uso do lawfare. Esta liga 

teórica é indispensável para a compreensão do que vem no capítulo a seguir.



 



 

4. TEORIA DA COMUNICAÇÃO E DO DIREITO DIGITAL 

 

4.1 Construção e desconstrução da Teoria da Comunicação 

 

A transição do capítulo 3 para o capítulo 4 pode ser justificada em razão 

dos impactos estratégicos e táticos que a mídia, a propaganda e o marketing 

digital fomentam na causa do lawfare político, portanto, a Teoria da Comunicação 

é a mola mestra na efetivação destes preceitos, e, o a Teoria do Direito Digital 

aparece como uma linha tênue entre distúrbios em rede como as fake news e a 

possibilidade de combater o lawfare e o direito penal do inimigo político. 

Todo o arcabouço de atividades que impactam positivamente a sociedade 

é elaborado segundo pressupostos da Teoria da Comunicação por algumas razões 

que serão explanadas a seguir. 

Beltrão e Quirino (1986) apontam existir cerca de dez espécies de teorias da 

comunicação, dentre elas, a Hipodérmica, a Persuasiva, a Empírica, a 

Funcionalista, a Crítica, a Culturológica, a do Agendamento, a do Gate keeper, a do 

Modelo de Shannon e Weaver, além do Meio e Mensagem. O foco do estudo em 

questão pressupõe um recorte onde serão utilizadas apenas a Persuasiva e a 

Culturológica. 

Na Teoria da Comunicação Persuasiva, Beltrão e Quirino (1986) afirmam ser 

muito importante definir a mensagem ideal, o público-alvo, o meio a ser 

transmitida a mensagem e a definição dos efeitos que se deseja ter. Nessa linha 

de orientação o impacto que se deseja ter depende do repertório de cada indivíduo 

e quanto mais se divulga mais se tem interesse sobre determinadas questões.  

A partir de tais ensinamentos verifica-se que a mensagem ideal de 

intensificação das estratégias de lawfare na comunidade política, para que sejam 

geradas as práticas de direito penal do inimigo, vão depender do grau de 

instrumentalização na propagação de distúrbios ciberdemocráticos1, a exemplo 

                                                     
1  Considera-se distúrbio ciberdemocrático todos aqueles praticados no ambiente de rede que 
desvirtuam o real sentido da democracia, como, as fake news, o discurso de ódio, pós-verdade, a 
indignação seletiva, a polarização política, a injúria racial, o lawfare, dentre outros. 
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das fake news e do discurso de ódio, que servem para revigorar os aprendizados 

da prática de indignação seletiva na seara política. 

O público-alvo ao qual se destina a mensagem pode ser definido como os 

cidadãos, que geralmente se encontram dentro de um regime democrático. Por 

conseguinte, o meio a ser transmitido a mensagem é a mídia ou o ambiente de 

rede, locais em que a propagação ganha progressões geométricas, numa espécie 

de maiêutica socrática adulterada, pois os inúmeros usuários das redes sociais 

destilam o veneno do autoritarismo em seus comentários ao invés de zelarem pela 

consciência cidadã e a qualidade da democracia no país.  

É certo que a internet possibilitou o fluxo democrático de informações, mas 

também parece óbvio que a qualidade de informações das quais se consome no 

ambiente de rede, pode ter o seu nascedouro em estratégias de desinformação. 

“Aqui, uma vez mais, no entanto a complexidade e a novidade da sociedade em 

rede exigem precaução”. (CASTELLS, 2015, p. 82) 

 

Na história contemporânea podem-se apontar exemplos numerosos de 

mensagens culturais elaboradas e difundidas em um momento dado e que 

alcançaram êxito porque respondiam aos anseios do ambiente público geral 

captados inteligente e oportunamente pelo comunicador (BELTRÃO; QUIRINO, 

1986). 

 

Cialdini (2017), menciona que a comunicação por meio da violência sempre 

atraiu a atenção das pessoas. O estudioso também comenta que as provas disso 

estão por toda parte, haja vista que ao se visualizar na rua um acidente de carro, 

ao invés de optar por prosseguir viagem sem prejudicar o fluxo de veículos, as 

pessoas fixam o olhar e passam ainda mais vagarosas pela via. Esta é uma 

tendência da comunicação violenta, pois se dá ainda mais atenção aquilo que é 

potencialmente ameaçador, mesmo que isto seja incompatível com a real 

situação. 

Exatamente como ocorre nos casos de lawfare noticiados pela mídia 

tradicional e em rede. É importante prescrever que o Estado em Rede, expressão 

cunhada por Castells (2015), enfrenta um problema ideológico em razão da 
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incapacidade de coordenar uma política comum com um conjunto de valores 

compartilhados, ou seja, com o fomento da cultura do ódio, da indignação seletiva 

e da propagação de desinformação as práticas de lawfare geram uma tendência 

segundo a qual as pessoas passam a não mais respeitar um dos grandes 

princípios democráticos, quais sejam a pluralidade e a maioria, pois a cada 

governo a semente do impeachment é lançada a partir das estratégias de lawfare 

e da aglutinação do direito penal do inimigo político a estas, que são 

potencializadas pelas ações midiáticas tradicionais e em rede. 

O lawfare acaba lançando sobre a sociedade um protocolo de comunicação 

persuasivo, que determina as regras que serão aceitas no ambiente de rede, ou 

seja, o poder passa a ser exercido por essas regras que são potencializadoras da 

inclusão. A partir daí nascem as postagens de rebanho, sem qualquer resquício de 

racionalidade e pensamento crítico, que são capazes de superlativar os efeitos da 

desinformação e a validade errônea da pós-verdade. 

Petry (2016) traz à baila que o trabalho dos políticos é persuadir o eleitor e 

manipular para tirar proveito de vantagens próprias, haja vista que a sua 

sobrevivência no jogo político depende disso. Os políticos não vão abrir mão das 

técnicas de persuasão tão facilmente, portanto, a única saída dos cidadãos é a 

precaução. Tal preocupação com o raciocínio crítico das pessoas não é uma 

demanda nova lançada pela esfera digital. 

Adorno (2017), um dos filósofos representantes da Escola de Frankfurt, 

passou a se preocupar em parceria com os representantes deste movimento, com 

a crise da razão contemporânea, apontando a necessidade de autocrítica como 

parte da razão ameaçada pelo domínio da técnica, ainda na década de 1950. O 

estudioso, ao analisar a mídia norte americana, verificou que o lazer passou a ser 

dominado pela indústria cultural, para obter um comportamento dócil da 

população a partir da exploração de bens culturais. As produções dessa indústria 

de produtos e ideias buscavam a passividade dos consumidores e o conformismo, 

algo inversamente proporcional as ideias iluministas, o que despertou a 

consciência e a autoanálise neste período e continua sendo um diagnóstico atual 

para a os brasileiros, que vivem numa redoma de tentáculos políticos sutis, 
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construídas a partir de elementos antidemocráticos como o lawfare e o direito 

penal do inimigo político. 

Então, qual seria a possível solução para a diminuição da carga persuasiva 

utilizada nos distúrbios ciberdemocráticos das mensagens advindas da Teoria da 

Comunicação Persuasiva? Sugere-se a regulação destes mecanismos de 

comunicação sem que se esqueça dos princípios essenciais de uma sociedade 

democrática. 

Os riscos da Teoria Persuasiva encontraram um lugar comum nos embates 

políticos da atualidade, principalmente quando o assunto é comunicação social. O 

método mais eficaz para a prevenção das artimanhas comunicativas deve nascer 

de uma regulação eminentemente democrática, por meio de marcos legais que 

garantam a pluralidade de vozes e contenham os excessos. Aqueles que se 

utilizam do discurso proveniente da perspectiva segundo a qual um marco legal é 

sinônimo de censura, erram de maneira absurda e ainda se aproveitam da 

desregulação para implementar pressões que desencadeiam tumultos baseados 

em desinformação, e, portanto, censura velada do pensamento crítico. 

Garantir a pluralidade de vozes é saudável para a construção de consensos, 

que requerem adaptações conforme as mudanças tecnológicas e os seus espaços 

de influência. Um marco regulatório que se apresente segundo uma consciência 

plural e preserve a construção de consenso no cenário político, fortalece a 

democracia e gera condições para que novos talentos políticos tenham voz no 

cenário digital, como vem ocorrendo nos Estados Unidos e na Alemanha. A 

legislação que se tem ciência no Brasil, é ineficiente, conforme apontam os 

estudos de Bucci (2015, p. 96), para quem,  

 

O Código Brasileiro de Telecomunicações (instituído pela lei n. 4117, de 27 de 

agosto de 1962, e, mais tarde, complementado e modificado pelo decreto-lei 

n. 236, de 28 de fevereiro de 1967) não dá conta da complexidade tecnológica, 

social e econômica da atualidade. 

 

É importante dizer que tais dispositivos legais não contemplam a 

comunicação que acontece nas redes sociais a partir das tecnologias digitais. A 
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Constituição Federal de 1988, no capítulo V, artigos 220 e seguintes, trouxe 

parâmetros para a radiodifusão, prevendo lei complementar para que houvesse 

regulação eficaz. A título de exemplificação, o parágrafo 5º, do artigo 220 trouxe 

que “os meios de comunicação social não podem, direta ou indiretamente, ser 

objeto de monopólio ou oligopólio”, mas como definir os números dessas duas 

situações elencadas? Necessita-se de uma legislação infraconstitucional que 

mencione essas balizas, senão, a norma constitucional é inócua. 

Outro dispositivo regulatório da CF/88, é o artigo 54, momento em que a 

legislação brasileira tenta impedir que deputados e senadores tenham contratos 

com emissoras de comunicação, já que estas são consideradas concessionárias 

de serviço público. Essa diretriz é a mesma ocorrida na legislação eleitoral quando 

proíbe que candidatos a pleitos eleitorais não mantenham programações em 

emissoras no período do pleito, com o objetivo de não deixar que um serviço de 

utilidade pública vire um instrumento de interesses particulares, com finalidades 

partidárias. 

As relações entre políticos e emissoras são frequentes e beiram a 

promiscuidade, portanto quando se questiona sobre a eficiência do dispositivo 

constitucional mencionado anteriormente, já se sabe que a resposta gravita à 

órbita da palavra insignificância, haja vista que qualquer leitor deste escrito será 

capaz de lembrar ou apontar inúmeros deputados e senadores que possuem 

extrema proximidade com estes veículos. Inquieta-se no tocante a esses políticos 

serem os responsáveis por examinarem as concessões desse tipo de empresa, 

momento em que muitos dos donos e dos políticos possuem total interesse num 

denominador comum quanto a esta demanda. 

Outro fenômeno que também prejudica este cenário é a aderência de 

instituições religiosas dentro da política e dos veículos de comunicação. Isto torna 

o cenário ainda mais preocupante, pois a religião passa a conduzir questões 

políticas, jurídicas e econômicas. Este é um fator que contraria o Estado laico e a 

democracia, já que a CF/88 prevê a laicidade, portanto, se o estado não pode se 

deixar conduzir por interesses religiosos para que todas as religiões recebam igual 

tratamento no seio social e assegurem seus direitos, porque a comunicação 

radiodifusiva – e digital – poderia ser conduzida por interesses religiosos? A 
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orientação deve ser pautada por parâmetros laicos, a fim de evitar duas situações 

que geram intensos problemas. 

A primeira delas, diz respeito a possibilidade de confusão tributária a partir 

do momento em que os recursos das igrejas gozam de benefícios fiscais especiais, 

situação incompatível com a das emissoras comerciais. 

A segunda, tem a ver com o nascedouro de partidos políticos em que a 

ideologia tem identificação direta com as igrejas, ou seja, com doutrinas religiosas. 

Tais partidos, de modo ostensivo, veiculam suas mensagens em períodos 

eleitorais nas emissoras que possuem identidade direta com os partidos. 

Tanto no caso da inobservância das regras constitucionais, como no 

tocante aos partidos de ideologia religiosa, os governos iniciam e encerram seus 

debates sem resolver a situação. É como se o sistema de radiodifusão vivesse à 

margem da legislação. Esta situação facilita a dependência doentia entre partidos 

e emissoras sob o argumento de autoridade de fluxo contínuo e bilateral, 

facilitador da prática do lawfare, instrumento convidativo para a prática de 

distúrbios ciberdemocráticos. 

Outra Teoria da Comunicação que se deseja aplicar é a Culturológica, 

desenvolvida pelo comunicólogo Edgar Morin (1962), representante da Escola 

Sociológica Francesa de 1960, para quem os desejos, as aspirações e a 

autorrealização podem ser trabalhadas com atividades que unam o real e o 

imaginário como o cinema, a TV, e, por analogia, as ferramentas de comunicação 

tecnológicas, uma das grandes tendências na atualidade.  

Nessa linha de orientação, o que se pretende ao esmiunçar esta teoria é 

refletir a partir das lições de Morin (2003), para quem a comunicação deve ser 

pensada a partir de suas relações com a sociedade, que se encontra cada vez mais 

midiatizada. A tecnologia é capaz de aproximar as pessoas, mas também pode 

distanciar ao provocar um fenômeno como a indignação seletiva, momento em 

que uma pessoa que concorda com a ideologia de um partido no qual é filiada, 

passa a discordar de tudo que o partido adversário passa a propagar no ambiente 

de rede. A indignação seletiva, também é um dos distúrbios ciberdemocráticos que 

serão trabalhados no último tópico desta pesquisa. 
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Edgar Morin (2003), um dos teóricos mais importantes da comunicação, 

menciona ainda importância do cuidado com a sociedade cada vez mais 

midiatizada, conforme já se destacou (COUTINHO, 2017, p. 211); uma sociedade 

em que o senso crítico se reduz ao pó da espetacularização da mídia sem qualquer 

checagem das fontes. Para Morin (2003, p. 7) “O tema da comunicação permanece 

decisivo, mas só faz plenamente sentido quando é tomado em conexão com 

outros fenômenos socioculturais e políticos. O que significa comunicar? Como se 

comunicar”?  

Essa é uma tarefa difícil frente as inúmeras mensagens propagadas no 

ambiente de rede. O que se deseja é fomentar a habilidade de escuta consenso e 

pensamento crítico nas redes sociais frente ao cenário hostil da violência 

provocada pelos discursos de ódio ocasionados pela politica brasileira. 

Ademais, Noam Chomsky (2013) traz à baila que o maior atributo de 

manutenção de um regime democrático é a “engenharia do consenso”, exatamente 

o contrário do que acontece hoje com a polarização social (MOTA, 2017, p. 235). 

Por isso, verifica-se que as informações chegam até os consumidores finais não 

da forma como deveriam, mas no formato mais propenso à persuasão de ideias 

que contribuam para um determinado fim, que não o coletivo. 

Entrementes, McLuhan (1971), outro teórico que fundamenta esta pesquisa, 

trouxe o conceito de aldeia global, ou seja, a partir da inserção da tecnologia no 

cotidiano das pessoas, o globo foi contraído e se tornou uma vila (MARQUES, 2017, 

p. 170). Isso reflete diretamente na propagação, no conteúdo e no fluxo das 

informações que se deseja despertar na vida dos eleitores, que nem sempre é 

positivo. 

Para Horkheimer (2000, p. 154) “Não é a tecnologia nem a autopreservação 

que devem ser responsabilizadas em si mesmas pelo declínio do indivíduo; não é 

a produção por si, mas as formas que assume – isto é, as inter-relações dos seres 

humanos dentro do quadro específico do industrialismo”. Neste tino, verifica-se 

que o argumento baseado na premissa de que a internet é uma terra sem lei não 

mais possui fundamento. Não é a rede que deve ser combatida e sim as pessoas 

que desvirtuam a usualidade da comunicação em rede. Ou seja, não é a 
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democracia que deve ser combativa e sim quem propaga os distúrbios 

ciberdemocráticos para alcançar seus objetivos na prática de lawfare. 

Nos termos de Sandel (2015, p. 325) um dos maiores critérios de justiça 

advém da política do bem comum, que tem o condão de “[...] transformar o impulso 

moral e cívico de sua campanha em uma nova política do bem comum”, mas o que 

vem sendo feito para cunhar este espaço de qualidade democrática no Brasil? 

Para Bauman (2013, p. 51) a nossa cultura vive num “mundo de diásporas”, 

onde estamos sempre tentando enraizar o que foi desarraigado no intuito de 

fomentar a inclusão, o esclarecimento e o cultivo, mas as pessoas costumam ser 

resistentes às mudanças o que atrofia as condições sociais de empatia e 

solidariedade. Assim, também acontece com a democracia brasileira, que vem 

sendo atrofiada pelas práticas políticas abusivas oriundas do lawfare, do direito 

penal do inimigo e dos distúrbios ciberdemocráticos que são a tríade do 

autoritarismo na atual conjuntura política brasileira.  

 

4.2 Debate sobre mídia, propaganda e marketing na aldeia digital 

 

O uso inescrupuloso da mídia para propagar as ondas dessa temível guerra 

transforma argumentos imateriais em provas inequívocas num fechar de olhos. 

Isto porque o direito à informação foi uma conquista travada durante o nebuloso 

período ditatorial, e hoje é amparado pela liberdade de expressão, cuja previsão é 

constitucional. 

Os meios de propagação massiva são importantes para salvaguardar esses 

direitos, pois propalam acontecimentos nacionais e internacionais. Em 

contrapartida, porém, o objetivo primordial é deturpado e isso impossibilita o 

senso crítico de justiça do público-alvo das suas matérias. 

Aditam-se os motivos que ensejam uma decisão por parte daqueles que 

são expostos às estratégias persuasivas eleitorais do “quarto poder”: estratégias 

de marketing político + estímulos da situação x oposição + impulsos de 

sobrevivência + base racional e emocional = decisão do cidadão (TORQUATO, 

2014, p. 32). 
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Ao tratar da imprensa como o possível “quarto poder”, ladeando a 

tripartição de poderes de Montesquieu (2000), Moraes (2009 p. 67) ressalta que, 

“Embora os três poderes – Executivo, Legislativo e Judiciário – governem o país, 

nenhum deles está tão perto do povo quanto à imprensa”. Ela adentra os lares 

daqueles que têm capacidade eleitoral ativa para contar o que acontece no 

panorama político, econômico e social dos brasileiros, sem que haja ou não um 

filtro de veracidade mínima. 

Le Bon (2008) chama atenção para a “Era das Multidões”, a ideologia da sua 

alma, seus sentimentos e a moralidade, suas ideias, raciocínios e imaginações, 

opiniões e crenças; justamente porque os condutores delas empregam elementos 

persuasivos para tal fim, em busca de elevar o papel da vontade, de maneira que 

uma opinião popular, logo que possível, seja expressa como juízo geral. 

É notório o fato de que o interesse da mídia não se limita à veiculação de 

informações, mas ao manejo de comunicações que ampliem a audiência e 

ensejem repercussões, a exemplo das matérias criminosas e de cunho violento, 

propagadas antes mesmo do julgamento. 

As deliberações midiáticas vinculam a opinião do juiz ao apelo persuasivo 

dos meios para a difusão coletiva e impossibilitam a aplicação das medidas 

processuais e constitucionais pertinentes, como é o caso do contraditório, da 

presunção de inocência e da ampla defesa, diminuídos em consequência desse 

pretexto. 

Os juízes, por vezes, aderem às pressões sociais e se beneficiam da mídia, 

por conta do clamor da sociedade instaurado pelos meios de comunicação de 

massa. Assim, o desvirtuamento da função precípua do Judiciário, portanto, 

decorre, em grande medida, da influência desses meios, que em vez de auxiliarem 

o cidadão a preservar seus direitos e garantias fundamentais, prejudicam o Estado 

Democrático de Direito, preceituado pelo artigo 1º, da CF/88. 

A interferência midiática possui como ponto positivo a transparência, 

contudo, é inegável sua a influência no que diz respeito às decisões judiciais na 

atualidade, haja vista a exposição demasiada da sociedade e dos magistrados, 

conforme já salientado. 
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Existem três grandes teorias midiáticas que norteiam o desvirtuamento de 

condutas na atualidade. A primeira delas é a Teoria Hipodérmica, em que tudo 

aquilo expedido pela mídia é amplamente absorvido pela massa. A outra é 

denominada Teoria da Persuasão, contraposta à primeira, alegando que as ondas 

persuasivas devem ser disseminadas para um determinado grupo, chamado de 

público-alvo das matérias jornalísticas. A derradeira é a Teoria do Agendamento, 

que preceitua a noção de que a intensidade do alcance dessas matérias reflete na 

importância do fato para o público receptor. Os três sistemas mencionados 

denotam que a sociedade é perfeitamente manipulada pela mídia de maneira 

agrupada e o sistema organizado para tal fim cada vez mais tira proveito disso 

(SOUZA, 2010, p. 63). Nesse sentido, passaram-se longos anos do início de 

preparo do cidadão brasileiro e se aporta até aqui com uma sensação de aparente 

incompletude (CARVALHO, 2014). 

 Ressalva-se a noção de que a sociedade possui hoje todos os recursos 

técnicos, morais e materiais, necessários para atender as conveniências do 

homem, mas, ainda assim, não se pode falar, de maneira diretamente proporcional, 

no desenvolvimento de recursos morais e culturais contundentes com as 

modalidades democráticas de organização social (CHOMSKY, 2007). 

Amplia-se essa concepção desde quando Aristóteles (1999a) apontou que 

as tragédias promovem a catarse de audiência e o sofrimento dramatizado 

(LUHMANN, 2006). Exatamente, como ocorre no Brasil, em diversos casos, 

inclusive de lawfare. 

Bob Marley (2017), cantor de reggae jamaicano, em sua música Redemption 

Song2, sugere que o ser humano sempre busque se emancipar da “escravidão 

mental”. Esse é um tema também disposto na obra de Chomsky (2013a, p. 101), 

ao acrescentar que, 

 

[...] quando as pessoas quiseram ter liberdade suficiente para não serem 

escravizadas,  assassinadas ou oprimidas, desenvolveram-se naturalmente 

novos modos de controle, que tentaram impor formas de escravidão mental, 

para que elas aceitassem o quadro de doutrinação, sem fazer perguntas. 

                                                     
2 Em tradução livre: Canção da Redenção. 
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Tal estagnação pode ser contextualizada pela influência persuasiva da 

mídia nas inúmeras decisões diárias desde o consumo ao voto. 

Essa perspectiva é mais aclarada quando se tem acesso à obra de Chomsky 

(2013b), que, ao cuidar de temas como mídia, propaganda política e manipulação, 

acredita se viver numa democracia de espectadores, que buscam 

incessantemente o estabelecimento da opinião e transformam isso numa 

representação da realidade, gerada pelo obscurantismo das informações, em sua 

maioria. 

Preocupa-se, também, com a exposição massiva nas redes sociais, que 

propagam notícias de maneira gratuita e sem qualquer responsabilidade. Esse 

veículo chega a ser ainda mais perigoso do que a televisão.  

Desde o início dos anos 1990, a internet, também denominada de mídia em 

rede, supera os demais meios de comunicação coletivos, tornando-se o ambiente 

mais inspirador para a efetividade democrática, chamada por Savazoni (2013, p. 

106) de “democracia digital”, muitas vezes enganosa. Essa pertussis do momento 

teve o intuito de minimizar a crise de representatividade e utilizar um recurso 

midiático mais viável financeiramente para este fim. 

Na averiguação de Porto (2007), a televisão atual desenvolve 

potencialidades cidadãs e democráticas na sociedade, pois, por seu intermédio, é 

possível criar um cidadão interpretante, dotado de psicologia política e 

controvérsias interpretativas, que pode disseminar a informação - errada ou não 

– nas suas redes sociais. Mas, o que se percebe na atualidade é que tanto a 

televisão quanto as redes sociais são veículos midiáticos de propagação de 

distúrbios em rede. 

As redes sociais trilham agora imensas oportunidades no mercado da 

política e as campanhas tenderão ao crescimento do emprego desse arsenal 

tecnológico em virtude do baixo custo e da velocidade disseminativa da 

informação.  

Resta o questionamento sobre se a Era das infovias contribuirá para o 

aperfeiçoamento da democracia e a melhoria dos padrões políticos. A única 

certeza é a de que isso produzirá maior interação dos cidadãos e agentes políticos, 

em razão do acesso à informação. É possível que a sociedade digital seja uma 
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forte tendência no revigoramento da ética nas questões políticas, mas para isso, o 

brasileiro precisa se ater aos instrumentos de checagem e a prática da 

racionalidade e senso crítico. 

Avritzer (2016) é taxativo, ao dizer que as manifestações públicas e as redes 

sociais, são elementos que elevam o percebimento da corrupção. Resta saber, 

entretanto, até em que ponto confiar. 

No concernente à corrupção, Furlan (2014, p. 83) assinala que “Posições 

ecléticas que visualizam a corrupção, em determinadas situações, como 

fenômeno degradante, e, em outras, como fenômeno que fomenta o 

desenvolvimento também são encontradas”. Essa reflexão cristalina denota quão 

tênue é a linha entre política e princípio. 

Nesse tino, ao se questionar por que não se confia nos políticos e se ama o 

Estado, Garschagen (2016, p. 260) chega ao denominador comum de que as 

pessoas amam o governo não porque ele existe, mas sim pela sua áurea de 

instituição duradoura. Quanto aos políticos, a ausência de confiabilidade é 

proveniente das promessas não cumpridas e da utilização do governo para 

projetos pessoais que violam a Ética e o Código penal. 

João Ubaldo Ribeiro (2010, p. 169), um dos maiores romancistas brasileiros, 

ao escrever a respeito de algumas concepções ideológicas levantadas pela 

sociedade, questiona se há ideologia na afirmação “Peguei minha herança, vou me 

dedicar a viajar, não quero nem saber de política”.  

Observa-se como os rótulos são enganosos, principalmente com relação à 

democracia. Daí o surgimento da tecnocracia, o governo de técnicos e 

especialistas que sabem, além do bem e do mal, o que é melhor para toda a 

sociedade; situação amplamente disseminada pela mídia, em virtude do controle 

da informação e da disseminação tecnológica em largo alcance, que devem, antes 

de qualquer coisa, ser mais ponderadas pela coletividade, haja vista a manipulação 

decorrente dos meios de comunicação propagadas no convívio social, educação, 

tradições e aspirações.  

Essa manipulação desencadeia o surgimento de um fenômeno, que aqui se 

permite rotular de colonialismo midiático, ou seja, é o domínio exercido pela 

indústria da comunicação,- execrada à farta pelos frankfurtianos Adorno e 
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Horkheimer (1985) -, bem como de seus profissionais formadores de opinião, para 

com a sociedade política.  

Tal fenômeno, a seu turno, tende a se adaptar ou desagregar, de acordo com 

os seus interesses, com o colonialismo judicial, caracterizado pelo controle 

político e não principiológico das demandas jurisdicionais numa democracia. O 

embate é uma esfera que tem como ponto central o lawfare, diga-se, o inimigo 

midiático-jurisdicional; a “bola da vez”. 

Souza (2015, p. 11) evidencia a ideia de que o brasileiro vive hoje numa 

seara de “violência simbólica”, que se encobre pelas vestes de convencimento pelo 

melhor argumento. Significa exprimir que é um teatro de espelhos em prol da 

colonização midiática. 

Por fim, a mídia, em um sentido global, se esculpiu de apetrechos 

disseminadores de opiniões e valores para direcionar uma mensagem, sem que 

haja qualquer diálogo com o interlocutor. É evidente que não se intenta lançar 

qualquer tipo de amarra aos meios de comunicação, pois o que se sugere é o 

controle dos abusos para garantir que os princípios fundamentais do Estado 

Democrático de Direito sejam salvaguardados em sua totalidade. 

Nesse sentido, um candidato, ao buscar auxílio de um comunicólogo para 

construir a sua propaganda pode adquirir ainda mais munição para a propagação 

dos distúrbios em rede e oportunamente das práticas e lawfare e consequente 

direito penal do inimigo político.  

A utilização do termo propaganda não pode ser confundido com os outros 

termos que se relacionam a mesma, tais quais a publicidade e o marketing, haja 

vista que a propaganda é a divulgação de algo para que as pessoas pensem e 

fomentem uma causa, já a publicidade é a comunicação que anuncia um produto 

ou serviço para fins comerciais, e, o marketing é o planejamento global do antes, 

durante e depois de um processo de vendas de uma imagem, produto ou serviço. 

Ou seja, o marketing é mais abrangente e a propaganda e a publicidade são mais 

específicas. Jowett e O’donnell (2012, p. 289) afirmam que,  

 

A propaganda é uma tentativa deliberada e sistemática de moldar percepções, 

manipular cognições e direcionar comportamentos para obter uma resposta 
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que favorece a intenção desejada do propagandista. Sua natureza sistemática 

requer estudo longitudinal de seu progresso. Porque a essência da 

propaganda é a sua deliberação de propósito, é necessária uma investigação 

considerável para descobrir qual é o objetivo. 

 

Daugherty (1958, p. 39) chama atenção para os benefícios de se falar a 

verdade quando se propaga algo, já que,  

 

Na propaganda, a verdade compensa [...]. É uma completa ilusão pensar no 

brilhante propagandista como um mentiroso profissional. O brilhante 

propagandista é o homem que diz a verdade, ou aquela seleção da verdade 

necessária para seu propósito, e diz de tal maneira que o destinatário não 

pensa que está recebendo propaganda [...]. Se você possuir as informações 

corretas por sete anos, ele poderá acreditar nas informações incorretas no 

primeiro dia do oitavo ano, quando for necessário, do seu ponto de vista, que 

ele o faça. Seu primeiro trabalho é construir a credibilidade e a autenticidade 

da sua propaganda e convencer o inimigo a confiar em você, embora você seja 

o inimigo dele [...]. A arte da propaganda não é contar mentiras, mas selecionar 

a verdade que você precisa e misturá-la com algumas verdades que o público 

quer ouvir. 

 

A linha tênue entre falar a verdade e manipular é algo que a propaganda vem 

vivendo com as práticas de disseminação em rede ocasionadas pelo lawfare, pois 

embora a CF/88 não traga a obrigatoriedade de gerar visibilidade a tudo que é 

praticado dentro do governo, os gastos em propaganda continuam acontecendo 

de maneira desvirtuada e volumosa, pois as mesmas não levam para os cidadãos 

as demandas essenciais de uma sociedade e sim as divulgações que interessam 

apenas aos governantes para que a eleição de sucessores seja beneficiada. 

Muitas vezes, ao se divulgar uma campanha de vacinação ou a conclusão de uma 

obra como um hospital, o que se verifica é a propagação dos feitos realizados pelo 

Poder Executivo para que os cargos advindos dele justifiquem permanecer aonde 

estão. 
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A cultura política brasileira já cultiva este hábito, pois o dinheiro empregado 

na propaganda política é de intenso volume, já que o objetivo ao final da veiculação 

é o convencimento dos cidadãos antes da abertura do horário eleitoral. De acordo 

com dados trazidos por Bucci (2015), o governo é um dos grandes assinantes do 

país na TV aberta. O grande motivo disso, é que a população brasileira ainda vê 

em larga escalas as programações deste veículo, pois na fatia do mercado 

publicitário a TV ainda engloba cerca de 64,7% e a penetração da mesma nos 

domicílios chega a 97%. 

Estes dados trazidos por Bucci (2015) refletem que grande parte da 

população ainda busca informações pela TV sendo esta, o meio dominante nos 

domicílios, pois desde 1960 ela organiza os debates de espaço público ao longo 

dos tempos, haja vista que o brasileiro lê pouco, cerca de quatro livros por ano, e, 

deste resultado, apenas dois tem a leitura concluída, portanto, não gera indignação 

quando se menciona que a TV aberta é a grande fonte de informação de muitos 

lares brasileiros. 

Observa-se que a TV apesar de ter passe livre nos lares brasileiros, ainda é 

um meio de comunicação unidirecional, enquanto que as tecnologias interativas 

do ambiente digital tendem a mudar este cenário comunicacional. Conforme Bucci 

(2015) os brasileiros passaram a se tornar os maiores usuários de redes sociais 

do mundo e o acesso à internet no território nacional vem crescendo a cada dia. 

Tal mudança ocorreu em razão da aculturação de tendências globais em rede, e, 

uma das grandes tendências é o acesso a informação política em diversos países 

e isto reflete no panorama eleitoral do Brasil. 

É perceptível que a propaganda eleitoral televisiva é capaz de lograr 

resultados vantajosos para muitos candidatos, pois quanto mais elevado é o 

tempo de exposição, maiores serão as suas chances de obter sucesso no pleito. A 

maneira mais fácil de burlar o horário eleitoral e sair na frente nessa corrida é sair 

mostrando as maravilhas da gestão do partido à frente dos cargos executivos. 

Para Bucci (2015, p. 172), “Aqui se manifesta de modo irrefutável a mentalidade 

autoritária, que não hesita em instrumentalizar a informação em benefício do bom 

e velho proselitismo, travestido em interesse público. É o Estado de Narciso em 

sua mais perfeita tradução”. Com isso, é possível; verificar que a democracia da 
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Era narcisista e das redes sociais, passa a oferecer opções inesperadas no tocante 

à mobilização eleitoral (EMPOLI, 2020). 

O crescimento do uso da internet com o advento das redes sociais, implica 

também na dificuldade de estabelecer fronteiras entre os estados-nação, e isto, 

pulveriza alguns desafios dentro do campo político. Para Castells (2018a), “Essa 

dimensão tecnológica interage com as tendências mais abrangentes, 

características da sociedade em rede, como também com as reações comunais 

aos processos dominantes criados a partir dessa estrutura social”.  

Verifica-se que nas sociedades democráticas, os veículos de comunicação 

são representados por grandes forças empresariais interconectadas, nesse 

sentido, mas com um espaço contraditório, pois o que deveria ser algo 

desvinculado das amarras partidárias para que as informações disponibilizadas 

sejam verídicas, observa-se uma dobradinha entre os mesmos e algumas 

lideranças políticas, que em grande medida disseminam práticas abusivas à 

democracia como o lawfare. Um exemplo disso, é que a última década no Brasil 

esteve repleta de escândalos políticos que abalaram e destruíram a imagem de 

muitos políticos que pouco tempo depois se tornaram vítimas de lawfare. 

O cenário que se prega neste sentido é o de “satanização dos culpados”, 

conforme se apresenta na teoria de Charaudeau (2016), para quem o bode 

expiatório, nada mais é do que o inimigo que carrega consigo todos os males 

sofridos pelo povo. Então, o mesmo permite “[...] à coletividade libertar-se de seus 

próprios erros ou de seu mal: ele tem uma função de catarse (CHARAUDEAU, 2016, 

p. 111). A coletividade precisa, nestes termos, ser persuadida no sentido de que o 

bode expiatório é a razão desses males. Isto aconteceu muitas vezes ao redor do 

mundo, em momentos onde a mídia e a propaganda lançaram nos pastos políticos 

as punições necessárias para as vítimas de lawfare e o judiciário passou a se 

utilizar dessas aclamações para validar os seus excessos. 

Dentro dos discursos políticos, sejam eles construídos pela mídia, pela 

propaganda ou pelo marketing, o bode expiatório pode ser identificado de duas 

maneiras, conforme os estudos de Charaudeau (2016), a primeira delas diz 

respeito ao inimigo interior, que nasce a partir da representação política e 

midiática, e, o segundo, diz respeito ao inimigo exterior, que é mais difícil de ser 
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determinado, pois a sua figura, fica oculta nas sombras, como acontece, por 

exemplo, com os juízes que em determinados casos funcionam como o cérebro da 

operação de abusos de direito, tipicamente como ocorre com os casos de lawfare. 

Nas duas situações o desejo que se tem é o de erradicar todos os problemas e 

males por meio da sensação de reparação oriunda da técnica persuasiva e 

culturológica das informações repassadas pela mídia e pelas esferas de 

divulgação em rede. 

A manipulação no mundo midiático decorre de um fenômeno que será 

denominado de espetacularização das informações, cuja encenação aportada nas 

notícias costuma ser fato gerador das mídias serem o ponto central no jogo da 

desinformação que é lançado sobre a opinião pública. Geralmente, o impacto 

emocional das notícias, ocasionado pela tríade vítima – agressor – salvador é 

capaz de gerar um burburinho digital de extremo alcance e potencializador da 

polarização política no país. Sem esquecer, ainda, quando os candidatos se 

utilizam da mídia para lançar luzes sobre a sua agenda de campanha, ou seja, é 

possível perceber que a teia midiática é capaz de determinar o que é importante 

ou não dentro de um cenário que beneficie uma determinada candidatura 

(MANTOVANI, 2017). Assim, a manipulação midiática e propagandística também 

pode dar origem a um sentimento que mexe de maneira demasiada com as 

emoções humanas; o medo. A partir das lições de Castells (2018b), pode-se 

apreender que, 

 

Seus efeitos sobre a política são profundos, porque onde há medo surge a 

política do medo. A saber, a utilização deliberada do óbvio desejo que as 

pessoas têm de proteção para estabelecer um estado de emergência 

permanente. Que corrói e por fim nega na prática as liberdades civis e as 

instituições democráticas. 

 

O medo pode ter correlação direta com o grau de intensidade entre 

democracia e liberdade de imprensa – que se difere da liberdade de expressão, 

pois a última diz respeito ao direito de informar e ser informado; um dos grandes 

focos de problemas do século XXI, já que a mídia possui intensa disposição em 
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manipular, distorcer e ideologizar a realidade em torno de interesses e privilégios 

(SERRANO, 2013). 

Durante o período da Revolução Francesa, Serrano (2013) chamou atenção 

para o nascedouro da expressão “quarto poder” para se dirigir aos meios de 

comunicação, pois estes seriam os responsáveis pela fiscalização do cidadão no 

tocante aos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.  

Com o passar dos tempos, o que se observa é que os poderes 1, 2, e 3 

buscam auxílio do quarto poder, em razão da desmedida ambição para a 

manutenção do cenário político ou destruição deste. Esta perigosa influência 

transformou-se num fato fundamental do sistema político, sob as vestes de 

combate à corrupção, que em grande medida são táticas de lawfare não 

representam uma preocupação com a efetividade da democracia no Brasil, haja 

vista que o mais importante dentro deste contexto é formação da opinião pública 

a serviço da vaidade particular dos políticos para o exercício do poder que deveria 

ser coletivo; portanto, mídia e comunicação são atores políticos fundamentais no 

atual contexto. 

Ademais, ao contrário dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, que 

possuem a máxima de independência e harmonia entre eles, e, também de função 

fiscalizatória, a mídia não possui um contrapoder3 que regule os seus efeitos, haja 

vista que o governo possui a oposição para fiscalizar e os empresários os 

sindicatos, a mídia permanece como um recurso ilimitado na disseminação de 

práticas políticas e desserviço comunicacional sem que haja fiscalização. No dizer 

de Serrano (2013, p. 74), “[...] esses grupos de comunicação que tanto reivindicam 

a liberdade de imprensa e se apresentam como defensores e baluartes da 

democracia não estão preocupados nem com a verdade e nem com a democracia 

[...]”. 

Percebe-se que a liberdade de imprensa não é garantidora da liberdade de 

expressão dos cidadãos, já que para que os cidadãos possam ter com contato com 

as informações, é necessário que se garanta o direito de poder transmiti-las, mas 

tal direito advém de um oligopólio reduzido de empresas de comunicação, 

                                                     
3 Houve a tentativa de criação dos observatórios de comunicação, mas estes não obtiveram 
sucesso. 
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portanto, a mídia não exerce o direito de liberdade de expressão, e, sim, de censura 

das informações, pois esta tem o poder de decisão acerca do que será ou não 

divulgado, ou seja, do que será dado voz aos cidadãos. Na perspectiva de Serrano 

(2013, p. 78),  

 

Dessa forma, a mídia não exerce o direito à liberdade de expressão, mas o 

direito à censura, na medida em que decide o que nós, cidadãos, vamos 

conhecer e o que não. Em uma democracia de verdade, o cidadão não pode 

ficar nas mãos de empresas de comunicação privadas sem participação 

democrática, como acontece habitualmente. 

 

O que se considera razoável numa democracia é que o cidadão tenha o 

direito de informar e ser informado, o que não acontece em razão do sistema de 

mercado em que o país se encontra envolvido, já que quem aplica os parâmetros 

de regulação e fiscalização da censura não é o governo e sim os meios de 

comunicação. 

A sociedade vem funcionando a partir dos apelos midiáticos, o que é errado, 

já que uma democracia representativa deve ser guiada pela opinião pública e os 

meios de comunicação tiveram seu nascedouro para promover o acesso dos 

cidadãos às informações acerca dos acontecimentos políticos, das ações 

governamentais e das propostas de oposição que em grande medida são 

conduzidas pelos movimentos sociais, mas, a hipertrofia da mídia, transformou os 

cidadãos em meros interceptadores de informação, facilitando união do quarto 

poder com os demais, para a disseminação de distúrbios em rede como a 

desinformação, que facilita o emprego da prática do lawfare; prática contrária a 

liberdade de imprensa numa democracia. 

O Marketing, por sua vez, passou por diversas transformações ao longo dos 

tempos e estes avanços se deram, principalmente, em virtude da tecnologia. Esta 

convergência entre marketing e tecnologia trouxe para a sociedade a oportunidade 

de mesclar o marketing tradicional com o digital, haja vista, que sempre buscou se 

adaptar a mutabilidade dos caminhos que o consumidor percorre com a economia 

digital. A partir disso, estudiosos da administração de marketing como Kotler, 
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Kartajaya e Setiawan (2017) afirmaram que a sociedade está diante do marketing 

4.0, mas como se chegou até aqui? 

O Marketing 1.0 partiu da premissa de que este deveria ser centrado apenas 

no produto, o 2.0 buscou se voltar para o consumidor, o 3.0 veio mais centrado no 

ser humano e o 4.0 ampliou o anterior para dar ênfase a jornada do cliente 

(KOTLER; KARTAJAYA; SETIAWAN, 2017). 

Percebe-se que os antigos padrões civilizatórios como a política, a 

sociedade, a economia, a cultura e a religião, a partir do marketing 3.0 puderam 

experimentar a substituição por padrões mais horizontais e inclusivos 

socialmente, ou seja, a estrutura de poder vertical tem sido diluída por uma força 

mais horizontal, um exemplo disso, é quando uma pessoa recorre ao Instagram ou 

Twitter para saber de notícias, quando poderia recorrer a outras pessoas ou a 

grandes redes de televisão.  

Kotler, Kartajaya e Setiawan (2017, p. 20) ilustram que numa pesquisa “[...] 

encomendada pela revista Variety revelou que, na faixa dos 13 aos 18 anos, 

celebridades do Youtube são mais populares do que astros do cinema americano”. 

Isto é capaz de trazer à baila uma mudança de poder, que influencia as pessoas 

não a partir de um indivíduo, mas de grupos sociais digitais (comunidade de 

seguidores e inscritos) numa página ou canal. 

Os movimentos sociais que se formam no ambiente de rede, quer queira, 

quer não, alteram a dinâmica por trazerem à tona forças horizontais, inclusivas e 

sociais, que sobrepujam as verticais, exclusivas e individuais, trazendo mais poder 

aos apelos sociais, mas também ocasionam mais ruídos de comunicação, em 

razão de que, o compartilhamento de histórias, boas ou ruins, sobre experiências 

podem desencadear o acesso a desinformação. 

As conversas espontâneas no ambiente de rede constroem círculos sociais 

que são fonte de influência sobre as preferências das pessoas e são capazes de 

promover a liderança de seus pares, mas, o que se discute aqui é se essa interação 

protege ou expõe aqueles que são expostos. Por um lado, vê-se a possibilidade de 

democratização da informação e transparência, além da quebra de barreira entre 

setores econômicos e políticos como vertente positiva da interação digital e como 
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ponto negativo a possibilidade de disseminação de desinformação, discurso de 

ódio, indignação seletiva, injúria racial e a prática irrefreada do lawfare. 

Recortando a quebra de barreiras entre os setores políticos, eis uma 

qualidade excelente para oportunizar o debate democrático e tentar diminuir 

atitudes tiranas de governantes e esta é uma das qualidades do marketing digital 

político, pois aos partidos são concedidas as oportunidades de competir ou atuar 

em sinergia em prol do bem comum. Aqueles que não buscam a sinergia e 

resolvem navegar sozinhos tendem a possuir um comportamento mais tirano, 

assim como dos governantes que representam suas pautas. Portanto, cabem aos 

cidadãos também adotarem a inclusão, ou seja, viverem em harmonia apesar das 

diferenças, já que a tirania sempre lucra com o discurso de ódio e a polarização 

fomentados no ambiente de rede. 

Observa-se que a globalização ocasionada pelo ambiente de rede cria um 

campo de jogo nivelado, haja vista que aos partidos e aos políticos mais jovens é 

dada a chance de competir com os mais antigos e os maiores, ou seja, o fluxo de 

informações que antes era vertical se torna horizontal e facilita o 

compartilhamento de informações. Na perspectiva de Karnal (2017, p. 107), 

 

Se a globalização fez com que bobagens alcançassem escala global, a internet 

maximizou a expressão de ódio, de intolerância, de exacerbação de 

preconceitos e da violência da linguagem. Mas, a internet não cria o 

sentimento de ódio, talvez apenas torne mais evidente aquilo que só se daria 

no campo do relacionamento pessoal. 

 

Isto demonstra também que o conceito de confiança da população também 

passou a ser horizontal, já que ela não é mais influenciada por campanhas de 

marketing tradicionais, pois nos termos de Kotler Kartajaya e Setiawan (2017, p. 

27),  

[...] a maioria deles acredita mais no fator social (amigos, família, seguidores) 

do que na comunicação de marketing. A maioria pede conselhos a estranhos 

nas mídias sociais e confia neles mais do que em opiniões advindas de 

especialistas.  
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Portanto, a abordagem tradicionalista na política não será mais eficaz, pois 

os cidadãos se defendem dos políticos e dos partidos ruins dos quais são alvos, 

ou pelo menos deveriam, com a gama de circulação informativa nas redes. 

Enxerga-se que para os cidadãos em rede serem amigos dos políticos e dos 

partidos a informação entre eles deveria ocorrer de maneira horizontal, desde que 

estes atuassem de maneira autentica e honesta sobre o seu verdadeiro valor 

perante a democracia. Somente assim, haveria menos desconfiança na política e 

menos cidadãos com a síndrome da apoliticidade.  

Estes parâmetros levam à visão segundo a qual os cidadãos possuem cada 

vez mais desejo de conformidade social, compartilhando acervos de opiniões e 

avaliações que são compiladas online. A conectividade móvel é capaz de permitir 

que as pessoas tomem melhores decisões a partir de discussões e avaliações. 

Nota-se que elas não tendem mais a passividade dentro da comunicação na Era 

Digital, portanto, aqueles que disseminam alegações falsas e não apresentam 

mandatos contundentes com o bem-estar da coletividade não devem sobreviver, 

já que é impossível esconder falhas e isolar reclamações em rede num mundo 

transparente e digital. Portanto, o marketing digital é uma forma de influência 

direta na propagação de informações que possibilitam o nascedouro de distúrbios 

ciberdemocráticos a exemplo da desinformação, do lawfare e da polarização 

política, mas também pode ser um grande aliado na formação de movimentos em 

rede que combatam esta prática. 

 

4.3 O Direito Digital e os distúrbios ciberdemocráticos 

 

A sociedade em rede democratizou o acesso à informação e também gerou 

distúrbios sociais e jurídicos, a exemplo da desinformação, também chamadas 

comumente de fake news, conforme é abordado por Pinheiro (2019, p. 87): 

Não é novidade que a sociedade em rede, ao passo que democratizou o 

acesso à informação, também foi capaz de gerar inúmeros distúrbios sociais e 

jurídicos, a exemplo das fake news, que hoje aparecem mais comumente sendo 

nomeadas como desinformação, conforme registra-se:  
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Na aurora da internet, ali entre o fim dos anos 1980 e o início dos anos 1990, 

os profetas da nova tecnologia vislumbravam uma era de harmonia entre os 

homens. [...] Vinte anos depois, digamos que não foi bem isso que aconteceu. 

A informação de fato se democratizou, mas o resultado não foi um caminhar 

progressivo rumo ao centro e ao consenso; vivemos justamente o contrário: 

os polos se fortalecem, os discursos se radicalizam e a própria noção de 

verdade parece não importar mais tanto assim. Ainda por cima, não falta quem 

tente lucrar e obter ganhos políticos com a onda de desinformação e 

incredulidade que varre o planeta, insuflando teorias da conspiração, pintando 

mesmo fatos banais com tinturas pesadamente ideológicas e até, quando 

necessário, difundindo mentiras a um público mais do que disposto a engoli-

las. A era da informação pode com igual justiça ser chamada de era das fake 

news. 

 

Alguns estudiosos trouxeram uma breve noção de como se chegou até esta 

realidade, portanto, faz-se necessário uma caminhada sobre essa perspectiva 

histórica, para que se possa compreender de maneira mais assertiva o atual 

momento de pandemia desinformacional no cenário virtual.  

Nos termos de Toffler (1980), a sociedade em rede é um axioma que exige 

que os usuários realizem um grande número de atividades seguindo a velocidade 

do tempo digital. Nesse sentido, a tomada de decisão é o combustível essencial 

para o motor da sobrevivência no ambiente de rede (PINHEIRO, 2016). 

Castells (2017) trouxe à tona a noção segundo a qual a economia global 

hoje é caracterizada pelo fluxo e troca instantânea de informações. Tais fluxos 

regulam o consumo, a política e a produção de um país. A sociedade em rede 

reflete e cria novas culturas; os tráfegos de informações não se encontram 

perfeitamente regulados pelas legislações e as pessoas cada vez mais se 

encontram reguladas por quem detém o poder desse novo fluxo de informações 

digitais. O ritmo das descobertas de informações – verídicas ou não – e as suas 

aplicações no cotidiano da sociedade partem dos processos de globalização, que 

resultam da flexibilização da consciência política em razão da estrutura de 

polarização no ambiente de rede. 
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O que hoje se exige nessa realidade é a agilidade dos usuários, imposta 

pelas diversas empresas de economia digital, que cada vez mais ultrapassam as 

barreiras do ambiente virtual. Esta situação não é diferente na esfera jurídica, pois 

o Poder Judiciário, conhecido por sua extrema lentidão, vem se utilizando da 

tecnologia para modificar esta realidade, mas é verdade que muito ainda precisa 

ser aperfeiçoado para desenvolver a celeridade que se precisa ao contencioso 

brasileiro. 

Diante disso, a velocidade segundo a qual os meios de comunicação se 

modificam, acontece em prol da evolução da sociedade em rede, e esta realidade 

é espantosa quando se reflete acerca da quantidade de circulação de informações 

- verdadeiras ou não - atualmente. 

A sociedade da informação, por sua vez, teve seu surgimento na primeira 

metade do século XX, momento em que surgiram os veículos de comunicação de 

massa, também denominados de terceira onda de Alvin Toffler (1980), uma 

espécie de futurismo que se consolidou a partir do surgimento da tecnologia 

digital e a consequente disseminação da internet nos domicílios das pessoas, que 

ocasionou o aumento da velocidade na transmissão de informações. 

Mattelart (2006), possui um olhar severo sobre a sociedade da informação, 

já que de um lado apresenta que é necessário romper com a tecnofobia e de outro 

salienta a necessidade de questionar acerca da possibilidade de um mundo mais 

solidário e democrático a partir do uso da rede, pois esta sociedade iniciou com 

um projeto político de uma minoria dominante, baseada no mito de que a maioria 

viria a ser comtemplada com as informações, esquecendo de mencionar os 

problemas ocasionados pelas informações desvirtuadas nesta sociedade. Não é 

por acaso que os políticos se utilizam do discurso segundo o qual a sociedade 

global da informação amplia o dever político, quando na verdade, em alguns 

momentos, ela mascara as práticas abusivas dos distúrbios em rede que reduzem 

a qualidade democrática. Situação que se opõe ao pensamento de Casttels (2003, 

p. 128), já que, 

 

Esperava-se que a internet fosse um instrumento ideal para promover a 

democracia – e ainda se espera. Como dá fácil acesso à informação política, 
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permite aos cidadãos ser quase tão bem-informados quanto seus líderes. 

Com boa vontade do governo, todos os registros públicos, bem como um 

amplo espectro de informação não sigilosa, poderiam ser disponibilizados on-

line. A interatividade torna possível aos cidadãos solicitar informação, 

expressar opiniões e pedir respostas pessoais a seus representantes. Em vez 

do governo vigiar as pessoas, as pessoas poderiam estar vigiando o seu 

governo – o que é de fato um direito delas, já que teoricamente o povo é 

soberano. [...] 

 

McLuhan (1964), um dos teóricos da comunicação, já alertava para o 

surgimento de uma aldeia digital, em razão de que as pessoas se encontravam 

conectadas a uma rede global, que foi capaz de desencadear o over choice, ou seja, 

a possibilidade de encontrar infinitas escolhas no ambiente de rede, característica 

essencial da riqueza inesgotável de informações, que hoje é filtrada por meio do 

uso de inteligências artificiais. 

Já Pierre Lévy (2010a) trouxe uma denominação diferente para a aldeia 

digital, pois utiliza rede digital. É importante ressaltar que tais denominações 

partem da mesma ideia, mas Lévy (2010b) aplica a esta, um viés otimista, por 

acreditar na potencialidade das mídias digitais em razão da promoção da 

interatividade dos sujeitos e das infinitas possibilidades de escolha que os 

sistemas em rede podem proporcionar. Porém, a infinidade de recursos no 

ambiente de rede é também facilitadora da manipulação em diversos aspectos; 

um deles, é a desinformação. Deste cenário, o que se verifica é que uma sociedade 

em rede não pode ser resumida apenas a conexão dos indivíduos ocasionada 

pelos aparelhos eletrônicos e dispositivos informáticos, mas também pelas 

relações que as pessoas constroem através destes meios. 

O primeiro e grande desafio do Direito Digital é a quebra de paradigmas, a 

descentralização e a dificuldade de interpor limites territoriais e físicos, tendo em 

vista que a internet ocasiona o aparecimento de nações virtuais, ou seja, 

movimentos sociais em rede, que comportam pessoas, empresas e instituições de 

variados interesses. 
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Assim, o maior desafio é enfrentar a dicotomia entre globalização e 

individualização na Era Digital, pois a multicomunicação permite que a internet se 

torne o veículo transmissor que mais transforma os relacionamentos na 

atualidade. Importa prescrever quem deveria ser responsável pela conservação e 

segurança da aldeia digital:  

 

Se entendermos que a Internet é um lugar, então muitas questões do Direito 

devem ser redesenhadas, uma vez que o território ou jurisdição deveria ser a 

própria Internet. Se entendermos que a Internet é um meio, então voltamos a 

ter de resolver a questão da territorialidade para a aplicação da norma, já 

havendo como referência a atuação do Direito Internacional. [...] Se a Internet 

é um meio, como é o rádio, a televisão, o fax, o telefone, então não há que falar 

em Direito de Internet, mas sim em um único Direito Digital cujo grande desafio 

é estar preparado para o desconhecido, seja aplicando antigas ou novas 

normas, mas com capacidade de interpretar a realidade social e adequar ao 

caso concreto na mesma velocidade das mudanças da sociedade (PINHEIRO, 

2016, p. 71). 

 

Pinheiro (2016) também colaborou no tocante ao tema da Teoria do Direito 

Digital, quando afirmou que a internet proporcionou o surgimento de pessoas 

formadas numa geração totalmente digital, que ocorreu a partir da transformação 

do homem 1.0 em homem 5.0. O homem 1.0 (homo analogius) é aquele que 

apresenta fobia tecnológica e aos poucos vai migrando para o homem 2.0 (homo 

semi digitalis), que encarou  a transição tecnológica como um mal necessário até 

chegar ao homem 3.0 (homo digitalis), que cresceu com a tecnologia e se 

transformou no homem 4.0 (homo digitalis mobilis), aquele que não vive sem 

smarthphones e acredita que a lei não possui alcance direto sobre o ambiente de 

rede, e, por fim, o homem 5.0 (homo tecnologis seguro), é o futuro do Direito Digital, 

por ser um cidadão ético e consciente. 

Essa fase teórica do Direito Digital permite o entendimento segundo o qual, 

aquele que dissemina a desinformação e pratica o lawfare se encontra inserido no 

conceito 4.0 e o grande desafio da Sociologia e do Direito é transforma-lo em 5.0, 

para combater os distúrbios em rede e também estabelecer os limites entre 
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liberdade de expressão e crimes contra a honra, que ocorrem de forma ostensivas 

nas redes sociais. 

A partir das informações de caráter teórico e histórico, faz-se necessário 

neste momento da pesquisa conceituar o que seria desinformação. Para que uma 

notícia tenha cunho desinformativo é importante atentar para alguns requisitos 

como, a invalidade de contexto, conteúdo e conexão, que serão capazes de 

determinar a proporção positiva ou negativa que afetará uma pessoa, uma 

ideologia e uma opinião, já que permitirá uma maior visibilidade e foco sobre elas. 

As fake news não podem ser consideradas como erros jornalísticos, pois 

elas acontecem de maneira intencional, ao contrário dos erros. Portanto, a 

desinformação é advinda do desvirtuamento da informação e conta com o auxílio 

tecnológico para a sua disseminação.  

A Era das redes sociais empoderou os usuários com a promessa de 

libertação das vias informacionais, e, a partir desse momento, a disseminação de 

mentiras colocou à prova muitas instituições que eram detentoras da verdade, 

como a imprensa, as ciências e as elites intelectuais (BARBOSA, 2019, p. 07). 

As notícias falsas tiveram uma importante e decisiva participação nas 

eleições brasileiras, quando os eleitores passaram a dar credibilidade às 

mensagens que recebiam, em virtude da intensa produção de conteúdo, que 

alavancavam a credibilidade e a confiança. Mas, pensar apenas no grande déficit 

cognitivo e intelectual das pessoas é muito confortável diante do cenário 

catastrófico que a desinformação ocasionou no ambiente digital (BRUNO; ROQUE, 

2019). 

A viralização de informações a partir de aplicativos como o WhatsApp e a 

sua potencial conversão em voto, em concepções ideológicas e em formação de 

opinião vai depender do tipo de usuário que repassa as mensagens para pessoas 

e grupos. Alerta-se, que algumas campanhas se utilizaram de uma estratégica 

muito conhecida nas agências de propaganda, onde pessoas são contratadas para 

repassar mensagens para os seus grupos de afinidade na intenção de gerar 

confiabilidade, para que a propagação das mensagens ocorra a partir de pessoas 

das quais elas se identificam (CRUZ; VALENTE, 2018). 
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Tal estratégia encontra guarida na mangueira de fogo russa, um modelo de 

propaganda baseado na falsidade. Neste formato, um grande volume de 

mensagens passa a ser disparado por diferentes canais, com um ritmo intenso, 

contínuo e repetitivo, para que se tenha agilidade na criação de uma primeira 

impressão sobre o tema (PAUL; MATTHEWS, 2016). 

Este formato de propaganda é ilustrado nos estudos de psicologia 

desenvolvidos por Lewandowsky (2012), para quem uma informação tida 

inicialmente como válida, acaba por influenciar a vida de inúmeros usuários do 

ambiente de rede e ensejam o seu julgamento ainda que não comprovadas como 

notícias verdadeiras ou falsas, pois elas são difundidas em grande escala e por um 

grande volume de meios de comunicação de massa tradicionais e digital, que 

ocasionam a heurística multiplicidade das fontes; um fator decisivo na 

propagação e aceitabilidade da desinformação nos dias atuais. 

Para o espanto de muitos, existem aquelas pessoas que passam a acreditar 

no contexto de desinformação ainda que duvidem do mesmo e estas pessoas 

ainda assim repassam a informação e contribuem com a viralização. Ademais, há 

também um espectro de pessoas que sequer se importam se a notícia é verídica 

ou não. Este quadro reflete a complexidade de interpretar os motivos segundo os 

quais as pessoas repassam as fake news por serem ignorantes ou por serem 

manipuláveis (BRUNO; ROQUE, 2019). 

É sobre tal contexto, que as interações passam a ocorrer nas redes sociais 

e se tornam um terreno fértil para desvirtuar os processos cognitivos por 

intermédio de técnicas persuasivas, culturológica e da formação de consensos 

coletivos de validade, que derrocam na perspectiva de culpa coletiva advinda da 

teoria de Hannah Arendt (2000), autora que assevera que quando todos são 

culpados ninguém o é, ou seja, a notícia ao ser veiculada por uma série de pessoas 

e veículos, todos eles já não mais sentem culpa ou remorso de provocarem um 

enorme mal na vida em coletividade a partir da propagação de fake news.  

Isso estaria diretamente relacionado com a banalização do mal e traz 

consigo um questionamento que gravita à órbita da definição de quem seria a 

culpa da propagação, de todos os envolvidos ou de ninguém? Nessa linha de 

raciocínio, prefere-se o posicionamento de Bettina Stangneth (2014) para quem a 
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voz que propaga é passível de exercer sobre a sociedade as artimanhas da 

manipulação, e, apesar de querermos proteger o pensamento como algo belo, 

existe a possibilidade das pessoas se utilizarem do raciocínio para práticas 

abusivas e maldosas.  

A prova é tanta, que Mello (2020), trouxe uma informação importante desse 

contexto, pois afirma que são necessárias apenas duas horas para que uma fake 

news desconstrua a imagem de alguém nas redes sociais, pois hoje são 120 

milhões de usuários no WhatsApp. E depois disso? Como reconstruir uma 

imagem? É algo desafiador e quase impossível, haja vista que o direito ao 

esquecimento é uma utopia com o advento da internet, pois os usuários podem 

printar as suas telas e republicar a informação em qualquer que seja o momento, 

“Ainda que a internet tenha democratizado o acesso à informação e nos permita 

consultar fontes originais de notícias, paradoxalmente, desmascarar mentiras hoje 

pode ser muito trabalhoso, quando não irrealizável” (MELLO, 2020, p. 26). 

A avalanche de desinformação ainda pode ser ampliada com os recursos 

de marketing, conforme foi mencionado anteriormente, que proporcionam mais 

olhares para determinado conteúdo.  

Festinger (1957), demonstrou há mais de cinquenta anos que a pessoas 

tendem a aceitar de maneira mais fácil as informações que lhes são repassadas a 

partir de uma crença anterior, haja vista que o processamento delas acontece com 

maior fluência. Atualmente, um problema vem se agravando com a Era Digital, haja 

vista que o controle das informações é realizado por um grupo reduzido de 

pessoas e isto afeta diretamente na tomada de decisões das pessoas. Isto tudo 

porque tanto a desinformação como a pós-verdade mudam os consensos acerca 

de argumentações de caráter técnico e científico. Ademais, para D’Ancona (2018), 

a novidade não é a desonestidade dos políticos, mas a resposta das pessoas em 

relação a este fato, pois a indignação passa a ceder espaço para a indiferença, que 

em pouco tempo se transforma em conivência, ou seja, a regra é a mentira e a 

exceção é a verdade, quando deveria ser exatamente o oposto. 

Hermida (2016), trouxe uma informação importante dentro desse contexto, 

alegando que as mensagens passaram a exprimir fortes emoções e levaram as 

pessoas a repassarem os conteúdos repetidas vezes para os seus contatos e 
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seguidores, de modo que a familiaridade com o conteúdo fraudado é capaz de 

gerar uma maior aceitação, ainda que falsas. 

Um dos maiores desafios da Era Digital, na concepção de Cruz e Valente 

(2018), é a possibilidade de manipulação da vontade do povo, a partir da 

disseminação de fake news, já que, a polarização política, o discurso do ódio e a 

propagação de desinformação evidenciaram que um novo tipo de intermediação 

foi instaurado, para que boatos bem contados mediante uma engenharia 

sociodigital de larga escala fosse capaz de solapar a verdade, por meio da 

manipulação e da conspiração falaciosa. Por isso, informa-se que: 

 

As fake news - que agora vitimam o debate público no mundo todo como um 

vírus que inverte os vetores dos processos democráticos – constituem outra 

modalidade de mentira. Incrível como até agora essa noção não foi 

assimilada. [...] Antes de dizer uma verdade ou uma mentira, as fake news 

falsificam a sua condição: apresentam-se como enunciados produzidos por 

uma redação profissional, mas não são isso. [...] Com esse mimetismo 

comunicacional, as fake news enganam os sistemas de proteção naturais e 

informais do debate público e, aí sim, contando mentiras, produzem seus 

estragos (BUCCI, 2019, p. 38). 

 

Bucci (2019), também colaciona que as notícias falsas agem contra o 

ambiente democrático do país ensaiando uma nova modalidade de mentiras, 

provenientes de fontes desconhecidas, cuja autoria é na maioria das vezes forjada, 

com o propósito de lesar direitos públicos variados, e, dependem das tecnologias 

digitais para que a ação em larga escala de ampla velocidade passe a dar mais 

lucros aos negócios obscuros. 

Ainda sob o enfoque de Bucci (2019), a desinformação ganha mais 

notoriedade a partir do momento em que correspondam às emoções, pois uma 

grande estratégia das fake news é trocar argumento por sentimento, haja vista que 

as pessoas, ao se isolarem em suas muralhas de sentimentos, convertem as 

notícias em suas bolhas sociais e expandem as suas muralhas de egoísmo sem 

pensar na coletividade. 
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Acresce-se que a inteligência artificial é outro fator preponderante para a 

elaboração de fake news numa perspectiva automatizada, que comporta a 

intenção de manipular os comportamentos também na Era das deepfakes 

(KAUFMAN, 2019). As pessoas passaram a se alimentar de conteúdos 

disponibilizados pelas redes sociais e buscam interação acima de tudo, quebrando 

a distância e ampliando a exposição (BERGAMO, 2020). Enxerga-se, a partir disso, 

as fissuras ocasionadas a partir da tensa relação entre ética e democracia, que é 

colocada em xeque em razão das mentiras que compõem o universo da política 

nacional, portanto, um governo democrático deve ser reflexo da atitude dos 

cidadãos, pois para acreditar no exercício da democracia é preciso ter o sentido de 

coletividade como um bem maior (CORTELLLA et al, 2016). 

 A princípio, a internet garantiu a liberdade das pessoas que antes sofria 

ingerência da curadoria dos veículos de mídia. Atualmente, percebe-se uma 

modificação no fluxo de informações, já que a interferência da automação entrega 

a mensagem sob a manipulação de filtragem de conteúdo, deslocando o que 

deveria ser uma porteira de pessoalidade para o que é auferido pelos algoritmos4, 

e, assim, é possível direcionar, organizar e promover o acesso à informação digital. 

Esta dinâmica, facilita a disseminação das fake news. 

 Kaufman (2019), foi a principal responsável pela crítica no deslocamento 

das porteiras, já que a partir disso, foi possível verificar uma maior possibilidade 

de formação das “bolhas ou câmaras de eco”, que ampliam a homogeneização das 

relações sociais, ou seja, unindo aqueles que pensam da mesma maneira e 

facilitando a intolerância e polarização política na internet. 

Santaella (2018), afirma que esta demanda circular de informações 

ocasionadas pelas câmaras de eco, geram cada vez mais informações 

tendenciosas, já que limitam as pessoas a exposições seletivas, alimentadas pelo 

fluxo dos algoritmos, construindo sensos de concordância, sem tolerar qualquer 

tipo de discordância. O que se apresenta como uma opinião distinta da de Sunstein 

(2017), para quem as plataformas digitais são capazes de valorizar a 

                                                     
4 Conceitua-se algoritmo como um conjunto de instruções advindas da matemática no intuito de 
manipular dados e raciocínios. 
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personalização através da oportunidade de inovação em ambientes de 

convivência heterogêneos. 

Esta passagem dialética é de suma importância para o ambiente de rede, 

pois trazem e possibilitam a visualização de pontos positivos e negativos da Era 

Digital. Ademais, Frischmann e Sellinger (2018) discorrem que o uso de algoritmos 

de inteligência artificial para a coleta e análise de dados de comportamentos de 

usuários não ocorre apenas para fins comerciais, mas também para interferir na 

nossa conduta em todas as esferas da vida social, inclusive na vida política, 

conforme já verificado em alguns pleitos eleitorais. 

Compactua-se com a opinião de Scofield Jr. (2019), para quem a esfera de 

atuação política no ambiente digital é a que mais sofre com a “máquina de notícias 

falsas”, pois o Brasil é um país carente de pensamento crítico e as pessoas que se 

utilizam das redes sociais apresentam pouca proximidade com o debate 

democrático. Nos moldes de Macedo Jr. (2019), sobre a comunicação de massa é 

derramada uma estratégia elaborada a partir de fake news, cujo objetivo é violar 

inúmeros princípios democráticos, e, isto, é cada vez mais evidenciado com o 

lawfare. 

A partir deste cenário, o número de compartilhamentos de notícias falsas 

vem crescendo e implica na necessidade do auxílio da ferramenta de checagem 

de fatos, ocasião em que os checadores passam a investigar a desinformação e 

fazem dos resultados de checagem uma nova história. Isto comprova que a 

imprensa vem perdendo a sua autoridade de definir aquilo que é notícia. 

Existem três categorias de checagem de acordo com Scofield Jr. (2019), a 

primeira delas é o fact-checking, ou seja, o momento de verificação de 

declarações; a segunda, é debunking, uma verificação de notícia que foi veiculada 

sem fonte oficial, a exemplo dos memes e das fotos adulteradas; e, por fim, o 

verification, momento de checagem de conteúdos de vídeos que são produzidos 

de maneira automatizada, como é o caso das deepfakes. 

Macedo Jr. (2019), passa questionar se a liberdade de expressão supõe que 

existe um dever de verdade por parte daquele que emite a notícia. A partir desta 

preocupação, a Alemanha disponibilizou a nova legislação de fake news em 2018. 

A Lei prevê sanção para os provedores de redes sociais, caso estes não retirem o 
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conteúdo criminoso dentro de 24 horas. A violação desta medida acarreta uma 

multa de até 50 milhões de euros para empresas e de até 5 milhões de euros para 

cidadãos. 

Cada usuário possui no exercício de sua liberdade de expressão, ser ou não 

fato gerador de notícias falsas. Neste caso, Pinheiro (2019), relata que não será 

mais possível calar vozes dissonantes, pois estamos diante da democracia da 

informação, um capítulo da história em que os campos de guerra são gritos e 

desconfianças, portanto, a tendência nessa linha de orientação é o crescimento do 

radicalismo e da intolerância, pois a abundância de informações permite que as 

pessoas escolham aquilo que é mais adequado para validar a sua opinião. 

Morozov (2020) chama atenção para o verdadeiro impacto das tecnologias 

sobre a vida das pessoas, já que junto com o seu nascedouro as dimensões 

culturais, sociais, econômicas e políticas também foram impactadas, portanto, a 

tecnologia se comporta como uma forma de exercício de poder cada vez mais 

valorizado e menos democrático, haja vista que a tecnologia, por vezes, passou a 

ser utilizada para manipular o exercício da democracia. Por fim, as mídias sociais 

se tornaram um campo de batalha onde curtidas e compartilhamentos são 

artefatos nefastos para disseminar mentiras, influenciar uma sociedade - em 

termos políticos, principalmente, e conquistar o poder. 

O período em que se vive é de intensa instabilidade no fluxo de informações, 

um terreno propício para a propagação de notícias falsas e discursos de ódio. 

Portanto, a autoridade policial amplia o seu dever de atuação para a rua digital, 

encontrando algumas dificuldades ao tipificar determinadas condutas. É fato que 

a sociedade digital vem evoluindo em progressão geométrica e o Direito possui a 

obrigação de acompanhar tais mudanças para garantir a segurança nas relações 

em rede. Esta nova realidade exige uma profunda mudança na forma de atuação 

jurídica. 

Ademais, faz-se necessário que o Direito Digital, ciência moderna e 

interdisciplinar, acompanhe a liquidez da propagação de fake news mediante o 

combate eficiente a partir das estratégias que se sugere a seguir. 

A primeira, gravita à órbita da salvaguarda da Constituição Federal de 1988 

seja garantida por meio do cumprimento do artigo 5º, incisos X e XII, onde são 
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tratados dos princípios da intimidade e do sigilo de dados, ambos, são gravemente 

feridos quando a desinformação é propagada. 

Em seguida, enxerga-se a necessidade da implantação da responsabilidade 

civil no ambiente de rede por danos morais, a partir da efetivação da combinação 

dos artigos 186, 197 e 927, do Código Civil de 2002, pois as fake news geram no 

ambiente de rede uma sensação de impotência ocasionada pelo utópico direito ao 

esquecimento, tendo em vista que o compartilhamento de um print pode fazer vir 

à tona novamente todos os prejuízos ocasionados. Sugere-se o acréscimo de 1/6 

a 1/3 no valor monetário a ser pago, a depender do livre arbítrio do juiz, sob a 

consciência segundo a qual a informação ao cair no ambiente de rede não pode 

mais retornar ao status anterior. 

No tocante ao direito penal digital, as fake news podem desencadear os 

crimes contra a honra previstos nos artigos 138, 139 e 140 (calúnia, difamação e 

injúria), além dos crimes de instigação ao suicídio (artigo 122) e vilipêndio a 

cadáver (artigo 208). Neste tino, assim como na esfera civil, sugere-se o aumento 

de pena de 1/6 a 1/3 pela prática na rede e pela extensão da propagação ser 

irreparável. 

Em se tratando do Código de Defesa do Consumidor, considera-se que o 

candidato é um produto, assim como o marketing cuida da embalagem de uma 

garrafa de água mineral, ele também cuidará da postura do candidato em suas 

redes sociais e o que ele passa para os seus seguidores pode ser considerado 

propaganda enganosa e abusiva, por analogia, ao artigo 30, deste dispositivo legal. 

No tocante às questões de cunho eleitoral, as fake news desencadeiam 

direito de resposta e retratação proporcional ao agravo e o que se sugere é que 

esses mecanismos sejam realizados no período de maior engajamento nas redes 

sociais de quem ocasionou o dano, já que é mais difícil mensurar quando se 

compara a um programa eleitoral em horário nobre numa televisão aberta.  

Por fim, acredita-se que com tais medidas, a prevenção e o combate às fake 

news estariam mais viáveis de acontecerem na atmosfera digital. Portanto, ao se 

precaver no tocante ao tema das fake news, é possível aniquilar um distúrbio 

ciberdemocrático que potencializa o lawfare no cenário político do país.



 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A lição de Arendt (2000) no tocante à alocação do verdadeiro sentido da 

política na liberdade é uma das bases conclusivas dessa tese, haja vista que a 

liberdade pode ser percebida por meio do recorte de referencial deste escrito como 

uma linha tênue entre a prática ou não do instituto do lawfare, que é potencializado 

por distúrbios ciberdemocráticos, a exemplo das fake news e da disseminação do 

ódio, além de ferramentas como a mídia, a propaganda e o marketing digital. 

Tudo que gravita à órbita de uma sociedade possui cunho político e a resposta 

antropológica para esta realidade é a adaptação ou desagregação social, e, em 

virtude da disseminação do ódio nas plataformas digitais, as pessoas se encontram 

mais propensas à intolerância, à indignação seletiva e à polarização dentro da 

política. 

A distinção entre o amigo e inimigo político nunca foi tão intensa no seio 

social, por isso, dedicou-se uma parte a este estudo que observou que a condição 

delimitativa entre eles é o status de extremismo, pois não se pode sequer elogiar os 

feitos de uma ideologia política que seja contrária a que se acredita, haja vista que a 

polarização ocasiona na percepção crítica o nascimento da indignação seletiva, 

sendo esta, uma contraposição ferrenha em relação aos erros daqueles que 

possuem uma forma de pensar diferente em termos políticos. 

Ao realizar um passeio dentre as noções de amizade e inimizade dentro da 

filosofia política, é possível prescrever que o tema não é novo, já que tanto Aristóteles 

(2000) quanto Schmitt (1999) trabalharam estes conceitos. O primeiro trouxe à baila 

a noção segundo a qual a amizade nasce do consenso dentro da política e o segundo 

afirma que a inimizade é algo natural do exercício político, pois este prioriza o 

conflito.  

O que se verifica perante o antagonismo desses estudiosos, é que a busca 

pela amizade também possui um fim político, qual seja, a necessidade de instituição 

de um convívio político passivo na vida civil. Assim, agir em conformidade com a 

busca de inimizade traria a precarização do sistema político, como vem acontecendo 

com a prática do lawfare político no Brasil, fato gerador de insegurança nas 

instituições democráticas do país. 
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O discurso, é algo valioso na vida de qualquer pessoa, já que é através dele 

que se pode viver uma situação de paz ou de conflito, portanto, alerta-se para a o 

cuidado na emissão destes, pois o justo e o útil devem acontecer sempre em prol da 

coletividade e jamais de interesses privados e escusos. A prática do lawfare, se 

baseia na satisfação do ego de uma parcela privilegiada da população, que prejudica 

a coletividade que necessita da efetivação dos seus direitos políticos sob a 

salvaguarda do princípio democrático da maioria. 

Assim, aquele que é intitulado de inimigo sofrerá as consequências da 

legislação num contexto singular de mãos de ferro, ou seja, o que servirá para o 

inimigo não servirá para o restante da população, condição que transforma o inimigo 

em cidadão de segunda classe motivo segundo o qual o lawfare político é uma 

situação preocupante dentro de uma sociedade democrática. Portanto, o que se 

observa é que a mesma lei que é instrumento de efetivação do princípio da igualdade 

de todos é a mesma que será aplicada aos inimigos, transformando-os em seres que 

não podem ser considerados como pessoas, mas podem ser combatidos a partir de 

uma injustiça armada, como já apregoava Aristóteles (2000). Com isso, o 

denominador comum a que se chega é o de que a lei funciona como um instrumento 

de acesso à maldade quando acontecem fenômenos como o lawfare. 

Schmitt (1988), ao trazer a informação de que a exceção é sempre mais 

importante que a regra, lança luzes sobre a maneira segundo a qual o direito penal 

do inimigo é capaz de, com suas vestes de estado de exceção, transfigurar uma 

cidadania e fomentar práticas de ódio da sociedade que são propagadas 

rapidamente no ambiente de rede, ocasionando cancelamentos e linchamentos 

virtuais que podem chegar até a vida real. 

Neste ponto do texto, fica claro que o direito penal do inimigo é um gênero, do 

qual o lawfare político se fundamenta como uma de suas espécies e os distúrbios 

ciberdemocráticos funcionam como instrumentos de potencialização do lawfare, e, 

consequentemente do direito penal do inimigo. Aqui, consciência do político passa a 

não ter mais vínculos morais. 

Diante disso, os políticos e as política podem ser considerados como grandes 

potencializadores da maldade no contexto social, e, a partir disso, verifica-se a 

necessidade de instituição da sociedade civil de Hobbes (1985), para quem o Estado 
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é capaz de diminuir a sociedade, mas em contrapartida aumenta a igualdade, e, 

conforme se verifica, dentro da temática do lawfare a igualdade passa a ser um 

princípio desvalorizado. O lawfare deturpa o contrato social, pois transforma uma 

pessoa em inimigo, caindo por terra o quesito igualdade advindo deste pacto. 

Os grupos políticos passam a se enfrentar em nome da prerrogativa de 

organizar a vida em comunidade, mobilizando os conteúdos que julgam mais 

adequados de acordo com os seus referenciais. A experiência histórica demonstra 

nas atuais democracias, que a política deve ser um espaço para a promoção do 

consenso e da tolerância e não para a instituição de inimigos políticos, mas o que se 

vê na prática é o agir do homem na busca da autopreservação de um posicionamento 

ideológico e político em prol o desenvolvimento próprio e não da coletividade. 

Portanto, a instituição de um inimigo político sob as vestes de divulgação 

tendenciosa da mídia e das redes sociais são capazes de alienar o homem 

individualmente e formalizar uma sociedade hostil do eu encolhido, que se nutre pela 

incompreensão do outro que não é seu semelhante. 

Disso resulta a negligência de valores como o bom, o justo e o verdadeiro, 

sendo difícil encontrar pessoas comprometidas com a validade em nome de todos, 

já que o lawfare não se preocupa com a coletividade e que o seu fim é a implosão do 

regime democrático. 

A partir de Arendt (1999) é possível prescrever que a prática do lawfare não 

pode ser banalizada pela mídia, tampouco pelos cidadãos, pois cada dente da 

engrenagem conta para a disseminação do ódio e da possibilidade política da 

maldade, assim ao instituir o inimigo político, institui-se também a formação de uma 

consciência coletiva de julgamento conforme a maioria. 

Concorda-se com a perspectiva de Bourdieu (1983) quando este desenvolve a 

condição estruturante dentro de uma sociedade, ou seja, a prática do lawfare deve 

sofrer constante vigilância, porque ela não será dizimada da sociedade, mas com a 

fiscalização é possível diminuir a sua incidência. 

Tal perspectiva pode se apresentar como uníssona a Skinner (1974), já que ele 

prescreve que os homens agem sobre o mundo, modificando-o e sendo modificados 

pelas consequências de suas ações, já que é possível observar no tocante à prática 

de lawfare no Brasil, que a operação externa ao organismo daqueles que a praticam 
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é o acesso ao poder, a condição externa é a fome de poder e permanência e a 

resposta a isso é prática do mesmo sem pensar nas consequências que isso pode 

ocasionar ao regime democrático.  

As práticas intolerantes do cenário social, trouxeram como desfecho o Direito 

Penal do Inimigo, uma espécie do Direito Penal Máximo, havendo a existência de dois 

polos antagônicos nesta relação penal, de um lado o tratamento do cidadão, que ao 

ser exteriorizado implicaria na ação reativa e normativa do Estado, pois o cidadão 

não se afastou de maneira definitiva do ordenamento jurídico e de outro lado, o 

tratamento do inimigo, que deverá ser abatido pelo estado a fim de evitar a sua 

periculosidade, funcionando como uma espécie de custódia de segurança 

antecipada com vistas a evitar que este aniquile o ordenamento. 

Para Jakobs (2009) estes dois tratamentos podem coexistir dentro do 

ordenamento, mas o perigo disto é quando um deles é utilizado na seara equivocada. 

Para tanto, a régua que mede esses tratamentos é aquela onde as pessoas que não 

apresentarem segurança cognitiva satisfatória ao comportamento social, seriam 

tratadas como inimigos, já que essas pessoas prejudicariam a segurança dos 

demais membros da sociedade. Assim, é fácil perceber que o autor não considera 

inimigos como pessoas. 

O que ocorre a partir daí é a flexibilização do princípio da legalidade; a 

inobservância dos princípios da ofensividade, da exteriorização do fato e da 

imputação objetiva; o aumento de maneira desproporcional das penas, a criação de 

novos delitos, o recrudescimento da execução, a antecipação da tutela penal e a 

supressão de direitos e garantias processuais fundamentais. 

Verifica-se que algumas vezes a aplicação do Direito Penal do Inimigo implica 

na supressão de algumas diretrizes constitucionais, assim, a adoção dessa política 

criminal demonstra que a sociedade moderna vem se transformando, principalmente 

no tocante ao tratamento estatal para com os membros da sociedade. Mas, tal 

transformação não é positiva para a qualidade democrática no país, pois se utilizar 

do direito penal do inimigo tem significado de extrapolar da razoabilidade e extinguir 

os princípios da igualdade e da legalidade. 

Com tais premissas, ele acaba por justificar que o Poder Legislativo garante 

ao Judiciário uma maior amplitude de atuação e punibilidade, em virtude da ausência 
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de prova, risco e nexo de causalidade entre conduta e resultado. Para tanto, observa-

se que os tipos abstratos são passiveis de problemas de interpretação, já que ao 

contrário do Direito Penal Clássico, possibilitam a criminalização de condutas ao 

presumir a existência de perigo. 

Em razão do avanço da tecnologia, outras demandas foram criadas e as 

pessoas passaram a se utilizar das redes sociais, que em parte significa um grande 

avanço e de outra sorte recaem sobre os perigos de ameaças virtuais como a 

desinformação e o lawfare, que apresentam consequências políticas e sócio 

econômicas. 

O binômio risco e segurança despertam nas pessoas uma maior cobrança no 

Estado, um momento crucial para que a mídia e as redes sociais interfiram no 

controle desses perigos, gerando fissuras nos aspectos garantistas e democráticos. 

A prática do lawfare implica em ações individuais e coletivas, bem como na 

qualidade democrática brasileira, por isso, o direito penal do inimigo passa a 

acontecer, sob o falso véu da segurança, com o intuito de aniquilar politicamente 

uma pessoa. Os riscos deste acontecimento evoluem por intermédio dos meios de 

comunicação tradicionais e digital, mas, é importante prescrever que eles também 

são responsáveis pela democratização da informação. 

Para tanto, utilizar-se do Direito Penal Clássico não é o caminho, o que não 

pode acontecer é o legislativo, o judiciário ou o executivo se utilizarem do direito 

penal do inimigo político para autorizar mudanças incompatíveis com a democracia 

sob a desculpa dos avanços tecnológicos. 

O Direito penal do inimigo político, deve ser percebido como uma estratégia 

do menor esforço, pois ao invés de admitir soluções administrativas viáveis no 

combate à corrupção, se utiliza da exposição e da penalidade excessiva do inimigo, 

indicadores que jamais terão ligação direta com o Estado Democrático de Direito. 

Noutro ponto da tese é possível perceber que os impactos do lawfare no 

ambiente político vão depender das estratégias (mais abrangentes) e das táticas 

(mais pontuais). Utiliza-se dos meios mais eficazes para que sejam atingidos os 

objetivos que derivam da política e da economia, sem esquecer que o ponto crucial 

é a hostilidade dos expedientes coercitivos. Aqui as normas jurídicas, por meio de 

estratégias e táticas passam a ser utilizadas como armas legais, portanto, a prática 
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do lawfare político sempre oferecerá riscos à democracia; já que é neste momento 

que se cometem atrocidades sem qualquer limite. 

O estado de exceção possui uma certa proximidade com o lawfare, pois nele 

as autoridades competentes escapam dos limites do Estado de Direito para agir, e, 

apesar de tal proximidade não se deve confundi-los. 

Um instrumento que auxilia na pratica do lawfare é o ativismo judicial, tendo 

em vista que a vontade daquele que julga extrapola os limites jurisdicionais, já que 

transmitem os ideais de preferência dos juízes e não da democracia constitucional. 

Os episódios de prática de lawfare no cenário político não nascem de maneira 

espontânea, mas a partir da junção de estratégias de comunicação, jurídicas e 

psicológicas, capazes de auxiliar nas dimensões de geografia, armamento e 

externalidades. Em relação à geografia, os órgãos aplicadores do direito passam a 

ser escolhidos para desvirtuar os caminhos da justiça.  

No tocante ao armamento, este é o preceito legal escolhido para vulnerabilizar 

o inimigo, que geralmente acontece por meio de legislações com conceitos vagos, 

que abrem muitos precedentes interpretativos.  

No que diz respeito à estratégia de externalidades, estas consistem em 

algumas técnicas manipulativas que fomentam um ambiente aceitável para o uso 

desta arma jurídica letal contra os inimigos, portanto, se trata das estratégias 

externas que vão auxiliar no combate, a exemplo da mídia, da publicidade e do 

marketing digital. A sugestão para que esta estratégia perca a sua efetividade, é o 

exemplo da Dinamarca, país em que o Conselho de Imprensa, baseado na Lei de 

Responsabilidade e Mídia Social, passou a verificar se a informação propagada é 

contrária a essas diretrizes e sofrerá retratação. Este é um dos grandes motivos 

pelos quais o Brasil se torna um terreno fértil para tal prática, haja vista que não 

possui este freio necessário à imprensa. 

Ademais, o lawfare também apresenta uma série de táticas abusivas, que 

partem das estratégias acima elucidadas que foram elencadas no capítulo 3, e dentre 

elas, a que mais vulnerabiliza o inimigo é a tática de propositura de ações para 

silenciar a liberdade de expressão e difundir o medo, que consiste em grave ofensa 

à liberdade de expressão, já que comunicólogos que se posicionam contra o lawfare 



 

 

 
 

Júlia Maia de Meneses Coutinho  | 149 

 

passam a ser alvos de cancelamento e linchamento virtuais e processos judiciais 

que resultam até nas retiradas dos seus conteúdos.  

Repercute o pensamento de que o lawfare é contrário à busca pela justiça, já 

que os processos judiciais estouvados ocorrem com vistas a provar quem, naquele 

contexto, é o detentor de maior poder político e econômico. De fato, é o que mais tem 

acontecido, haja vista que o lawfare impede a realização republicana da democracia. 

O último capítulo desta tese buscou avaliar como a teoria da comunicação e 

a teoria do direito digital podem prejudicar e auxiliar na melhora da qualidade da 

democracia no Brasil. 

A Teoria da Comunicação chama atenção do leitor para o problema segundo 

o qual ainda não é possível traçar rumos definitivos no combate à propagação de 

distúrbios ciberdemocráticos, já que a tecnologia se encontra em constante 

evolução, podendo ser utilizada em contextos positivos, como a democratização das 

informações e negativos, a exemplo da evolução das fake news e deepfakes. É 

necessário investigar o que se passa nos meios de comunicação tradicionais e 

virtuais e o que eles veiculam, sem que isto se torne censura. 

A Era da pós-verdade é uma época perigosa onde a mentira ruiu as fundações 

da democracia brasileira, pois as pessoas passaram a desprezar a realidade e 

defender a verdade no seio das novas tecnologias pode ser uma atividade exaustiva. 

O grande elemento de tensão desta relação é o conflito instaurado entre a 

liberdade midiática e o Estado Democrático de Direito, e, a partir de um critério de 

razoabilidade a primeira deve ceder para que prevaleçam os direitos e garantias das 

pessoas envolvidas. Ou seja, a mídia é detentora de liberdade, mas esse princípio 

não possui caráter absoluto quando ladeado pelos demais direitos salvaguardados 

pela CF/88, no intuito de garantir a efetividade das questões democráticas. 

Não se pode lançar, portanto, amarras aos meios de comunicação, mas sim, 

controlar seus abusos, para assegurar que os princípios fundamentais sejam 

salvaguardados em sua integralidade. 

Importa também prescrever um juízo de limitação e/ou harmonia, malgrado a 

atuação midiática ética para acautelar uma sociedade democrática. A saída para 

certificar esse compromisso é a fiscalização e a punição dos meios de propagação 

midiática, quando forem extrapolados os limites éticos de preservação da 



 

 
 
 
150 | Lawfare e mídia: sobre democracia, teoria da comunicação e direito digital 

democracia constitucional, pois a imprensa exerce um valimento sobre a sociedade 

ao ponto de transformá-la em mais justa ou não. 

A partir desses pressupostos, é possível notar que se vive um período de 

instabilidade informacional, um terreno propício para a disseminação de fake news, 

portanto, a autoridade policial estende o seu dever das ruas para o ambiente virtual, 

encontrando inúmeras dificuldades para tipificar determinadas condutas, pois a 

aldeia digital vem evoluindo e o direito precisa acompanhar essas mudanças para 

garantir a segurança das relações sociais, modificando a sua forma de atuação. Para 

isso, sugere-se uma estratégia de guerrilha contra a propagação de notícias falsas 

que fazem parte da estratégia de terceira dimensão, chamada de externalidade, que 

é praticada através da tática de manipulação de pautas mobilizadoras para iniciar a 

perseguição do inimigo. 

A primeira delas é garantir o cumprimento da Constituição Federal de 1988, 

frente ao artigo 5º, incisos X e XII, respectivamente o princípio da intimidade e o sigilo 

de dados, que são gravemente feridos quando as fake news se propagam. 

Segundo, é possível enxergar a necessidade de responsabilidade civil por 

danos morais no ambiente de rede, momento em que os artigos 186, 187 e 927 do 

Código Civil de 2002 necessitam de salvaguarda, já que o direito ao esquecimento, a 

partir de ferramentas como print  e os compartilhamentos passa a ser algo utópico, 

portanto, sugere-se o aumento do valor monetário de 1/6 a 1/3, a ser estipulado sob 

o livre arbítrio do juiz. 

Na esfera penal, as fake news podem desencadear os crimes contra a honra 

previstos nos artigos 138, 139 e 140 (calúnia, difamação e injúria), além dos crimes 

de instigação ao suicídio (artigo 122) e vilipêndio a cadáver (artigo 208). Neste tino, 

assim como na esfera civil, sugere-se o aumento de pena de 1/6 a 1/3 pela prática 

no ambiente digital e pela extensão da propagação ser irreparável. 

Ademais, com a Lei nº 14.155/2021, denominada de Nova Lei dos Crimes 

Digitais, o código penal sofreu alterações no sentido de oferecer penas mais severas 

aos praticantes de crimes cibernéticos. De acordo com as novas definições de 

invasão de dispositivo informático por meio da nova redação do artigo 154-A, do 

Código Penal, o dispositivo só precisa ser de uso alheio e não necessariamente da 

vítima, ou seja, o celular invadido pode ser o advogado de quem está sofrendo com 



 

 

 
 

Júlia Maia de Meneses Coutinho  | 151 

 

a prática do lawfare, que haverá prática criminosa. Ademais, para que o crime ocorra, 

poderá ou não, haver a quebra do mecanismo de segurança, a partir dessas 

mudanças a pena também foi elevada de 1 a 4 anos, e, caso a invasão traga prejuízos 

econômicos para a vítima, haverá um aumento de pena em até 2/3. E, caso os 

conteúdos obtidos sejam privados e necessitarem de sigilo, a pena passa a ser de 2 

a 5 anos. Estas modificações realçam, a partir do prisma do direito digital, que a 

internet já não é mais terra de ninguém e que as condutas de propagação de fake 

news para potencializar a prática do lawfare também devem ser combatidas. 

No tocante ao Código de Defesa do Consumidor, considera-se que o candidato 

que concorre ao pleito é considerado um produto, pois assim como o marketing se 

preocupa com o rótulo de um produto, ele também se preocupa com a imagem e a 

postura de um candidato, e principalmente, com as suas falas diante das redes 

sociais e o que ele propaga para os seus seguidores pode ser considerado 

propaganda enganosa e abusiva, por analogia, ao artigo 30, deste dispositivo. 

Já em relação as questões de cunho eleitoral, as fake news devem possibilitar 

o direito de resposta e retratação proporcional ao agravo e o que se sugere é que 

esses mecanismos sejam realizados no período de maior engajamento nas redes 

sociais de quem ocasionou o dano, já que é mais difícil mensurar quando se compara 

a um programa eleitoral em horário nobre numa televisão aberta. Por fim, acredita-

se que com tais medidas, a prevenção e o combate às fake news estariam mais 

viáveis de acontecerem na atmosfera digital, o que diminuiria os danos ocasionados 

pelo lawfare e elevaria a qualidade democrática no Brasil. 
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