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RESUMO 

 

O presente trabalho pretendeu propor parâmetros objetivos para aferir, no 

âmbito das redes sociais digitais, as hipóteses em que o indivíduo detentor de cargo, 

função ou mandato político está sujeito à responsabilização sob o regime jurídico dos 

agentes políticos ou do cidadão comum. Para tanto, adotou-se o método hipotético-

dedutivo, por meio do qual, exposta a lacuna no conhecimento científico que se 

pretende exaurir, passou-se a formular hipótese e inferência dedutiva, que comprovou 

a predição da ocorrência de fenômenos abrangidos pela referida hipótese. Valendo-

se do sobredito método, constatou-se que durante a era pré-digital os parâmetros de 

distinção das personas pública e privada do agente político se baseavam (i) na 

privacidade do espaço em que se davam as manifestações e atos do aludido 

indivíduo, bem como (ii) no teor do conteúdo manifestado; e (iii) a quem ele era 

destinado. Assim, transpondo os antigos parâmetros às peculiaridades das redes 

sociais digitais, concluiu-se que os critérios a serem utilizados, inclusive no ambiente 

digital, passaram a ser (i) a publicidade ou a privacidade do perfil em que se dão as 

manifestações dos indivíduos detentores de cargos, funções ou mandatos políticos, 

bem como (ii) o teor dessas manifestações; e (iii) a quem elas se destinam. 
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ABSTRACT 

 

 The present work intended to propose objective parameters to assess, within 

the scope of digital social networks, the hypotheses in which the individual holding a 

political position, function or mandate is subject to accountability under the legal regime 

of political agents or ordinary citizens. For that, the hypothetical-deductive method was 

adopted, by means of which, exposed the gap in the scientific knowledge that is 

intended to be exhausted, the hypothesis and deductive inference were formulated, 

which proved the prediction of the occurrence of phenomena covered by the referred 

hypothesis. Using the above method, it was found that in the pre-digital era the 

parameters of distinction between the public and private personas of the political agent 

were based (i) on the privacy of the space in which the manifestations and acts of the 

mentioned individual took place, as well as (ii) the content of the manifested content; 

and (iii) to whom it was intended. Thus, transposing the old parameters to the 

peculiarities of digital social networks, it was concluded that the criteria to be used, 

including in the digital environment, have become (i) advertising or the privacy of the 

profile in which the statements of the individual holders occur political positions, 

functions or mandates, as well as (ii) the content of these manifestations; and (iii) who 

they are for. 

 

Keywords: Political agentes; responsibility; social media. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O tema da responsabilização dos agentes públicos, aí se incluído os agentes 

políticos, há muito vem sendo destrinchado pela legislação, doutrina e jurisprudência 

pátria. Assim, dado o esmero e o tempo com que os operadores do Direito brasileiro 

se propõem a estudar o tema, poder-se-ia supor que esta matéria apresenta mais 

pacificidades do que embates. 

 Esta afirmativa, por si só, não se sustentaria em qualquer tema que tangencia 

o Direito, pois é sabido que onde há Direito, há ressignificação constante dos 

conteúdos normativos de acordo com as mutações sociais, bem como reiterado 

confrontamento de ideias e entendimentos. Mas, se assim não fosse, a noticiada 

assertiva estaria mais próxima da realidade contemporânea, caso não fossem as 

inovações tecnológicas.  

Com efeito, a partir do advento das redes sociais, a forma com que os agentes 

públicos, sobretudo os políticos, dão publicidade e praticam seus atos mudou 

drasticamente. Os antigos instrumentos públicos de veiculação de informação a 

respeito da atividade da Administração ou da propaganda eleitoral, tal como o diário 

oficial, propagandas em rádios ou televisão, ou até mesmo os sites dos entes públicos, 

tornaram-se obsoletos – apesar de ainda existirem e produzirem conteúdos –, dando 

as vezes a um meio de informação privado, mais capilarizado, dinâmico e efetivo: as 

redes sociais digitais. 

E isto porque, nas redes sociais digitais, os usuários agem ativamente para 

disseminar os conteúdos ali compartilhados. Desta forma, os conteúdos são 

compartilhados de maneira mais célere e efetiva, pois o usuário divulga uma 

mensagem a centenas de contatos, os quais compartilharão com outras centenas, de 

modo que a informação “bata à porta” de milhões de pessoas em instantes. E mais, 

nessas redes os usuários recebem as notificações acerca da publicação de conteúdos 

instantaneamente, ao contrário do que ocorre com os conteúdos veiculados em 

websites, rádios, televisões ou no diário oficial (ainda que digital), onde as pessoas só 

têm ciência do conteúdo quando efetivamente acessam aquela página, estação ou 

canal. 

Muito bem, que as redes sociais digitais se pulverizaram entre os agentes 

políticos e se tornaram o seu principal meio de comunicação com a sociedade, 

inclusive durante a campanha eleitoral, já ficou claro. Mas quais são os embates, 
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relativos à responsabilização desses agentes, decorrentes da implementação e 

aceitação das redes sociais digitais no meio político que deram ensejo ao desejo de 

realizar este estudo? Explica-se. 

A responsabilização dos agentes políticos, na medida em que são observadas 

ações e omissões concretizadas de modo ilícito no bojo do exercício de suas funções, 

eis que a aludida responsabilidade decorre – obrigatoriamente – do descumprimento 

de deveres ou do abuso de prerrogativas imbuídas no regime jurídico do agente 

político. Assim, uma pessoa física, ainda que ocupe cargo, mandato ou função de 

agente político, não pode ser responsabilizada, para a finalidade a que se pretende 

investigar no presente trabalho, por atos (omissivos ou comissivos) perpetrados no 

seu âmbito privado, nos momentos e locais em que não está exercendo o seu ofício. 

A não ser, é claro, que os atos praticados na seara privada atentem contra a 

imagem, o decoro ou a credibilidade do cargo, função ou mandato ao qual está 

vinculado o agente político. 

É bem verdade que esta diferenciação de personas que contemplam um 

mesmo indivíduo não é nada fácil, sobretudo quando esse indivíduo ocupa um cargo 

ou mandato no qual as suas funções não são desempenhadas em um espaço físico 

restrito, ou em horário e datas fixos. Tal como ocorre, precisamente, com os agentes 

políticos, que têm como função primordial representar da população, com a qual deve 

manter interlocuções periódicas, inclusive em dias não úteis e fora dos prédios 

públicos. 

Na era pré-digital, a definição a respeito da materialização das personas 

(pública ou privada) do agente político baseava-se, precipuamente, no espaço físico 

onde o detentor de cargo ou mandato político se manifestava, bem como no teor dessa 

manifestação e a quem ela se destinava. 

Não fosse a aludida subjetividade de diferenciação suficiente, o advento das 

redes sociais digitais fez com que a estratificação entre o âmbito privado e público dos 

agentes políticos se tornasse ainda mais subjetivo, eis que essas redes transferiram 

tanto as relações profissionais, como as íntimas, para um mesmo ambiente: o digital.  

Nessa toada, como na internet não há diferenciação entre os espaços onde as 

dimensões pública e privada do indivíduo detentor de função, cargo ou mandato 

político costuma se manifestar, evadiu-se – ao menos até o presente momento – 

parcela considerável da pacificação acerca das circunstâncias em que uma persona, 
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ou outra, estava agindo.  

Assim, diante da pulverização da identificação, no âmbito digital, das personas 

(pública e privada) – que, aliás, apresentam deveres e direitos distintos –, resta 

evidente que também houve pulverização do consenso a respeito das circunstâncias 

passíveis de responsabilização por uma, ou por outra, ante conteúdos compartilhados 

em redes sociais digitais. 

É este o contexto, decorrente do advento das redes sociais digitais, que ruiu 

com o antigo parâmetro fixado para discernir as hipóteses em que são cabíveis a 

responsabilização dos agentes políticos. E, pretendendo liquidar o aludido hiato 

deixado pelas redes sociais digitais no que concerne à responsabilização daqueles 

agentes, tentar-se-á, neste trabalho, fixar parâmetros de distinção entre as aludidas 

personas, aplicáveis ao universo digital. 

Para tanto, adotar-se-á o método hipotético-dedutivo, por meio do qual, exposta 

a lacuna no conhecimento científico que se pretende exaurir, passar-se-á pela 

formulação de hipótese e inferência dedutiva, que revelará a predição da ocorrência 

de fenômenos abrangidos pela referida hipótese. 
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2 O DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO E O ADVENTO DAS REDES          

SOCIAIS DIGITAIS 

 

Embora existam divergências acerca do momento histórico em que se deu o 

surgimento do termo liberdade, não se tergiversa que os seus contornos jurídicos 

foram encunhados primeiramente durante a Revolução Francesa de 1789, momento 

em que a burguesia francesa aspirava, precipuamente, pelo trinômio liberdade, 

igualdade e fraternidade1.  

De lá para cá, além da consignação dessa expressão no ordenamento jurídico 

como um direito, tem-se visto subsequentes conquistas que, paulatinamente, 

dilataram a extensão e o alcance desse direito. Com efeito, o direito à liberdade se 

transformou em direito às liberdades, no plural, e os seus titulares passaram a 

abranger um grupo cada vez maior de cidadãos (SILVA, 2020, p.236-237). 

Na medida em que o direito à liberdade, em todas as suas nuances, foi se 

tornando um desejo e, posteriormente, um direito de todos – ainda que, 

inegavelmente, na prática uns ainda tenham mais direitos do que outros –, essa 

expressão foi sendo incorporada à linguagem popular, política e científica (SILVA, 

2020, p. 234).  

No entanto, embora o termo liberdade seja amplamente utilizado, com 

traduções correspondentes nas mais diversas línguas – o que significa dizer que é 

mundialmente utilizado –, não há uma definição pacífica que o contemple, seja no 

criterioso âmbito da ciência, ou mesmo na informalidade do vocábulo popular (SILVA, 

2020, p.234-235). 

É curioso notar, todavia, que, a despeito das controvérsias a respeito da sua 

decodificação em outras palavras, dificilmente se encontrará alguém que afirme não 

saber do que se trata, tendo em vista a popularidade desse termo e o fato de que ele 

se consubstancia, por si só, na sua própria definição.  

Sem prejuízo disso, não faltam estudiosos que pretenderam delimitar o seu 

conteúdo por meio do uso de outras palavras. Nessa toada, Gustavo Binenbojm 

(2020, p.14) assevera que “A ideia de liberdade consiste em reconhecer a cada 

 
1 Afirmação esta que pode ser certificada em diversos livros de história, bem como no site da 
Embaixada da França no Brasil, confira: https://br.ambafrance.org/Liberdade-Igualdade-
Fraternidade#:~:text=Heran%C3%A7a%20do%20s%C3%A9culo%20das%20Luzes,vez%20durante%
20a%20Revolu%C3%A7%C3%A3o%20Francesa Acesso em: 28 mar. 2021. 
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pessoa o direito de ter a sua própria concepção de bem e estabelecer o sentido da 

sua vida sem interferências externas”. 

Ademais, José Afonso da Silva, Professor de Direito Constitucional da 

Universidade de São Paulo (USP), assevera o seguinte: 

Muitas teorias definem a liberdade como resistência à opressão ou à coação 
da autoridade ou do poder. Trata-se de uma concepção de liberdade no 
sentido negativo, porque se opõe, nega, à autoridade. Outra teoria, no 
entanto, procura dar-lhe sentido positivo: é livre quem participa da autoridade 
ou do poder. Ambas têm o defeito de definir a liberdade em função da 
autoridade. Liberdade opõe-se a autoritarismo, à deformação da autoridade; 
não, porém, à autoridade legítima (SILVA, 2020, p.234) 

A dificuldade atrelada a essa definição ganhou contornos ainda mais espessos 

quando o termo liberdade deu espaço ao seu plural – liberdades. Isto porque, a partir 

de então, o noticiado termo foi dividido em múltiplos grupos, grupos estes que, com o 

passar do tempo, foram subdivididos em outros subgrupos. E, para aqueles que 

pretendem esgotar a matéria, as expectativas de estancamento dessas subdivisões 

não são animadoras. 

Mas qual a razão de ser da subdivisão da liberdade com o decorrer do tempo 

e, consequentemente, com a sua apropriação pela sociedade?  

A liberdade é intrínseca à história, de modo que aquela se expande, ou se 

contrai, de acordo com os contornos desta. Este movimento consonante entre esses 

dois atores decorre do fato de que a liberdade “[...] depende do poder do homem sobre 

a natureza, a sociedade, e sobre si mesmo, em cada momento histórico” (GARAUDY, 

1960, p.200). 

Aliás, a maior demonstração dessa amálgama entre história e liberdade no 

contexto brasileiro é a abolição da escravatura, que se deu tão somente em 1888, 

concedendo tardiamente aos pretos2 a liberdade que há muito já era conferida aos 

brancos. 

Não sem razão, conforme as democracias foram se tornando mais robustas, 

foi-se enrobustecendo também a liberdade. Assim, percebeu-se que a liberdade 

poderia ter significados múltiplos, não se resumindo tão somente à liberdade física – 

 
2 Com vistas a espancar qualquer tergiversação acerca de eventual conotação pejorativa do termo 
empregado, esclarece-se que, de acordo com ativista norte americano Lerone Bennet Jr. (1967, online), 
“há um grupo que sustenta que a palavra negro é um epíteto impreciso que perpetua a mentalidade de 
mestre-escravo [...], constituído por defensores do Black Power, adotou um novo vocabulário em que 
a palavra preto é reservada para ‘irmãos pretos e irmãs que estão emancipando a si mesmo”. 
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anteriormente intitulada tão somente de liberdade. Daí porque os estudiosos 

passaram a dividi-la em grupos, de modo a contemplar todas as espécies de liberdade 

(SILVA, 2020, p. 234-235). 

A respeito da transformação de uma só liberdade em liberdades, José Antônio 

Pimenta Bueno (1958, p.384) asseverava o seguinte: 

A liberdade é sempre uma e a mesma, mas como ela pode ser considerada 
em diferentes relações, costuma-se dividi-la ou classificá-la como liberdade 
do pensamento e sua comunicação, de consciência ou religião, de 
locomoção, viagem ou imigração, de trabalho ou indústria, de contratar e de 
associação. 

José Afonso da Silva (2020, p.237), por sua vez, subdivide a liberdade em cinco 

grupos, quais sejam: “(1) liberdade da pessoa física (liberdades de locomoção, de 

circulação); (2) liberdade de pensamento [...]; (3) liberdade de expressão coletiva [...]; 

(4) liberdade de ação profissional; [...] (5) liberdade de conteúdo econômico e social”. 

Na definição do sobredito professor, a liberdade de pensamento trata “[...] de 

liberdade de conteúdo intelectual e supõe o contacto do indivíduo com seus 

semelhantes” (SILVA, 2020, p.243). Nesse diapasão, José Afonso da Silva (2020, 

p.243) subdivide o grupo da liberdade de pensamento de acordo com as suas diversas 

formas de expressão, tais como liberdades de opinião, comunicação, religiosa e 

expressão intelectual, artística e científica.  

Logo, ao juízo de José Afonso da Silva, a liberdade de expressão, tal como é 

conhecida popularmente – ou seja, o direito de o cidadão exprimir as suas ideias e 

vontades sem que qualquer pessoa ou o Estado possa puni-lo por isso –, trata-se, em 

último grau, da externalização da liberdade de pensamento.  

E, assim como as liberdades e as suas definições vão se moldando de acordo 

com as condições sociológicas e tecnológicas de cada época, os instrumentos por 

meio dos quais elas se manifestam também seguem a mesma sorte.  

Nenhum exemplo, certamente, será mais relevante do que o incremento da 

liberdade de expressão a partir do advento da internet e dos instrumentos de 

comunicação proporcionados por ela. 

Com efeito, a internet proporcionou o acesso fácil e rápido aos conteúdos 

disponibilizados em qualquer canto do mundo. Conteúdos estes que passaram a ser 

produzidos e disponibilizados inclusive por pessoas físicas, que relatam situações e 

acontecimentos independentemente da vontade da mídia e do Estado, e sem o 
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polimento e o verniz que essas instituições costumam atribuir aos fatos e informações 

por elas divulgados. 

Nessa toada, as redes sociais digitais se consubstanciam em um dos 

instrumentos de comunicação mais importantes da atualidade para a efetivação do 

pleno exercício das liberdades de expressão propiciados pela internet, bem como da 

ampla divulgação dessas expressões3. 

As modalidades de redes sociais são diversas e não param de crescer, de 

modo que cada modelo de plataforma pretende atingir um nicho de pessoas que se 

une por um determinado tipo de interesse em comum. O Facebook, por exemplo, 

pretende unir pessoas e organizações que desejam manter a sua rede de contatos 

atualizada sobre o que pensam, fazem e apreciam4. Ao passo que, o Linkedin 

pretende unir pessoas e organizações que buscam e oferecem empregos, ou mesmo 

compartilhar experiências profissionais e conteúdos com sua rede de contatos5. 

Mas qual é a grande façanha das redes sociais digitais para a liberdade de 

expressão? Os estudiosos ainda não têm uma resposta estanque para essa pergunta, 

até porque, a completude dos seus efeitos e potencial ainda estão sendo descobertos.  

De qualquer forma, é certo que a resposta tangencia a rapidez e a efetividade da 

disseminação de conteúdos nessas plataformas. 

Nas redes sociais digitais, os usuários agem ativamente para disseminar os 

conteúdos de seu interesse com a sua rede de contatos. Desta forma, gera-se um 

efeito cascata e em progressão aritmética, pois um usuário compartilha um conteúdo 

com centenas de contatos, os quais compartilharão com mais centenas, de modo que 

a informação bata “à porta” de milhões de pessoas em instantes. 

Outro fator a ser levado em consideração é que as pessoas permanecem 

“logadas” nessas plataformas 24 horas por dia, 7 dias por semana. Assim, os usuários 

recebem as notificações acerca da publicação de conteúdos instantaneamente, ao 

contrário do que ocorre com os conteúdos veiculados em sites. Com efeito, em sites, 

as pessoas têm acesso apenas ao conteúdo quando efetivamente acessam aquela 

 
3 A título exemplificativo, veja-se a matéria adiante, na qual é noticiado aumento considerável da 
utilização de redes sociais como fonte de informação em nível global e que o Brasil está em segundo 
lugar no ranking de acessos: https://epocanegocios.globo.com/Tecnologia/noticia/2019/09/brasil-e-2-
em-ranking-de-paises-que-passam-mais-tempo-em-redes-sociais.html. Acesso em: 15 mar. 2021. 
4 Veja-se o documento de termos de uso da plataforma: https://pt-br.facebook.com/terms/. Acesso em: 
15 mar. 2021. 
5 Veja-se o documento de termos de uso da plataforma: https://pt.linkedin.com/legal/user-
agreement?trk=hb_ft_userag. Acesso em: 15 mar. 2021. 
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página, gerando um retardamento do acesso e da propagação dos conteúdos lá 

veiculados. 

Não sem razão, a jornalista especializada em divulgação de desinformação na 

internet, Patrícia Campos Mello, asseverou o seguinte: 

No Brasil de hoje, com 210 milhões de habitantes, há, segundo estimativa 
oficial de 2017, a única disponível, mais de 120 milhões de usuários de 
WhatsApp. Na realidade, a cifra deve estar mais próxima de 136 milhões, ou 
seja: mais de 60% dos brasileiros se servem do aplicativo de troca de 
mensagens [...] Várias operadoras de telefonia oferecem o zero rantig, 
sistema que permite acesso ao Facebook, WhatsApp e Instagram sem que 
os acessos sejam descontados do pacote de dados, o que torna os 
aplicativos ainda mais populares no país (MELLO, P., 2020, p.165-171) 

Neste contexto, aquela jornalista é taxativa ao afirmar que, “Segundo pesquisa 

encomendada pelo Senado e publicada em novembro de 2019, 79% dos brasileiros 

usam sempre o WhatsApp como fonte de informação mais importante” (MELLO, P., 

2020, p.290-291). 

Aliás, não se desconhece os novos aplicativos de notícias que – se o usuário 

assim desejar – mandam notificações instantâneas sobre as matérias publicadas. No 

entanto, esses aplicativos, a despeito da instantaneidade, não possuem a maior feito 

das redes sociais digitais, qual seja: a rede de contatos para quem o usuário possa 

rapidamente e ativamente divulgar esse conteúdo, possibilitando que esses contatos 

republiquem o conteúdo, e assim em diante. Tanto isso é verdade que, pretendendo 

sanar esta dificuldade de propagação, muitos desses aplicativos permitem, 

justamente, que os seus conteúdos sejam compartilhados naquelas redes sociais 

digitais.  

 Sem prejuízo desses inegáveis ganhos exponenciais à liberdade de expressão, 

há também que se ressaltar os excessos do desfrute dessa liberdade experimentados 

com o advento das redes sociais digitais.  

 Com efeito, há que se lembrar que, como qualquer direito no ordenamento 

jurídico brasileiro, o direito à liberdade de expressão não é absoluto. Assim, essa 

liberdade não pode infringir outros direitos, tais como a privacidade e a honra das 

pessoas e o acesso público às informações fidedignas da Administração. Dito isto, 

passa-se aos abusos à liberdade de expressão e às violações a direitos perpetrados 

no âmbito das redes sociais digitais.  

Deveras, naquelas redes sociais, perfis de pessoas físicas ou jurídicas têm o 
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poder de servir de informante da população, mesmo que não possuam qualquer 

vínculo com veículos de imprensa. Esta característica tem seus pontos positivos à 

democracia, tais como a descentralização do poder sobre a informação, dificultando 

qualquer pacto tendente a ludibriar a população. No entanto, esse fato também pode 

ser negativo a essa mesma democracia, pois pessoas desvinculadas com a imprensa 

podem não ter o rigor técnico de qualquer obrigação com a verdade, servindo de fonte 

de desinformação (MELLO, P.,2020, p.291).  

 Essas desinformações, ou fake news – como são popularmente chamadas –, 

quando disseminadas, costumam apresentar informações bombásticas e, por força 

disso, são repostadas por inúmeras pessoas que creem na veracidade ali noticiada. 

Aqueles que a recebem, principalmente quando enviadas por entes queridos ou 

amigos, também tendem a acreditar no que leem e repassam a outros amigos e 

familiares. E, nesse recompartilhamento infinito, o conteúdo passa a ser crível em 

progressão geométrica. 

  Neste sentido, a notória jornalista mencionada acima afirma o seguinte: 

Pesquisa da consultoria Ideia Big Data realizada no Brasil em 2019 mostra 
que 52% das pessoas confiam em notícias enviadas pela família em mídias 
sociais, e 43% confiam naquelas mandadas por amigos [...] Na versão 
moderna do autoritarismo – em que governantes não rasgam a Constituição 
nem dão golpes de Estado clássicos, mas corroem as instituições por dentro 
–, não é necessário censurar a internet. Nas ‘democracias iliberais’, segundo 
o vernáculo do primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán, basta inundar as 
redes sociais e os grupos de WhatsApp com a versão dos fatos que se quer 
emplacar, para que ela se torne verdade – e abafe as outras narrativas, 
inclusive e sobretudo as reais. (MELLO, P., 2020, p.177-288). 

 Ademais, destaca-se também que, em razão do relevante poderio de 

propagação de informações e conteúdos nas redes sociais digitais, qualquer ofensa 

ou difamação ali veiculada tem o condão de desencadear prejuízos catastróficos a 

pessoas físicas e privadas, de índole moral ou financeira, dando ensejo a 

responsabilizações proporcionais ao tamanho do dano. 

Quer-se com isto destacar as redes sociais digitais como um importante 

instrumento para o exercício da liberdade de expressão e, em última medida, da 

democracia. Sem, contudo, deixar de ressaltar que esse instrumento, quando utilizado 

de forma leviana e antidemocrática, pode usurpar outros direitos, o que revela o 

caráter abusivo e ilícito do mau uso desse meio de disseminação da informação. 
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3 DOS AGENTES POLÍTICOS E OS LIMITES DA SUA LIBERDADE DE 

EXPRESSÃO 

  

Os direitos dos cidadãos, tais como a liberdade, vêm avançando – ainda que 

não necessariamente de forma contínua – com o passar do tempo e com a 

consolidação da democracia. A Constituição da República de 1988 é um dos símbolos 

concretos desse incremento de direitos da população no âmbito brasileiro, eis que 

promulgada para decretar o fim de um período autoritário, e cujo texto pretende 

rechaçar os atos tiranos dos governantes daquela época e, além disso, impedir que 

esses atos voltem a ocorrer. Não sem razão, aliás, aquela Carta Constitucional é 

popularmente intitulada como Constituição Cidadã6.  

No noticiado Texto Constitucional, vige o princípio precípuo do Estado 

Democrático de Direito, qual seja: o princípio da legalidade. E, de acordo com esse 

princípio, o cidadão pode fazer ou deixar de fazer tudo aquilo que não lhe for vedado 

por lei em sentido amplo. Ou seja, para que o cidadão seja coagido a fazer ou deixar 

de fazer algo, exige-se a prévia existência de lei editada por meio de um processo 

legislativo que, de acordo com o artigo 59 da Constituição da República de 1988, “[...] 

compreende a elaboração de: I - emendas à Constituição; II - leis complementares; III 

- leis ordinárias; IV - leis delegadas; V - medidas provisórias; VI - decretos legislativos; 

VII - resoluções” (BRASIL, 1988, online). 

Além das leis gerais, editadas para regular o comportamento de toda a 

população, existem também normas específicas, destinadas a determinados grupos 

de pessoas. Trata-se do instituto da sujeição especial, por meio do qual cidadãos 

comuns, deliberadamente ou não, colocam-se em situações nas quais seus direitos e 

deveres são legalmente mitigados ou acentuados, tão somente enquanto perdurar 

essa determinada situação. Um exemplo disso são os cidadãos encarcerados, pois, 

enquanto permanecerem presos, o seu direito à liberdade será temporariamente 

mitigado, assim como alguns dos seus deveres civis (ZOCKUN, C.; ZOCKUN, M, 

2003, p. 130). 

Outro exemplo de sujeição especial é, precisamente, o caso dos agentes 

 
6 Este apelido atribuído à Constituição da República de 1988 é amplamente conhecido, conforme 
demonstra, aliás, a seguinte exposição promovida pela Câmara dos Deputados: 
https://www2.camara.leg.br/a-camara/visiteacamara/cultura-na-camara/atividades-
anteriores/exposicoes-2018/o-brasil-em-construcao-30-anos-da-constituicao-cidada Acesso em: 28 
mar. 2021. 
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políticos, sobre os quais se versa neste trabalho. E isto poque esses agentes foram 

investidos em funções, cargos ou mandatos públicos e, ao assim fazerem, receberam 

um plexo de deveres e prerrogativas específicos, previstos na Constituição e na 

legislação infraconstitucional. Vale ressaltar que essas prerrogativas (e não poderes) 

e deveres são essenciais ao bom exercício das funções, cargos ou mandatos 

assumidos e, em última medida, prestam-se a atender aos anseios e necessidades 

dos seus representados, ou seja, dos cidadãos (MELLO, C., 2014, p. 254). 

 Antecipando eventual questionamento do leitor sobre quem são os agentes 

políticos, esclarece-se, desde já, que, tal como ocorre com todos os temas inerentes 

à ciência do Direito, não há entendimento pacificado entre os juristas brasileiros 

quanto à extensão e alcance do conceito dessa classe de gentes públicos. 

 E, antes de lançar a definições mais notórias sobre o tema, beber-se-á da 

mesma fonte que os juristas beberam para elaborar as suas conceituações. A fonte, 

neste caso – assim como em todos os demais assuntos relativos à atual condição 

jurídica brasileira –, é a Constituição da República de 1988. Naquele texto, a única 

menção aos agentes políticos foi lançada no artigo 37, inciso XI, que dispõe o 

seguinte: 

XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e 
empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos 
membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais 
agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, 
percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de 
qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em 
espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como 
limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito 
Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o 
subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo 
e o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa 
inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, 
dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, 
aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e 
aos Defensores Públicos; (BRASIL, 1988, online, grifos nossos). 

 Da leitura do sobredito dispositivo, Hely Lopes Meirelles empregou a seguinte 

interpretação: 

essa norma, ao relacionar os agentes políticos remunerados mediante 
subsídio, menciona os ‘membros de qualquer dos Poderes’, os 
‘detentores de mandato eletivo’, e emprega, a seguir, a expressão ‘e dos 
demais agentes políticos’, deixando, assim, entrever que outros agentes 
também são considerados ‘agentes políticos’. Nessa linha, para a 
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Constituição Federal/88 são agentes políticos o ‘membro de Poder, o detentor 
de mandato eletivo, os Ministros de Estado, e os Secretários Estaduais e 
Municipais’ (art. 39, § 4º), os Ministros e Conselheiros dos Tribunais de 
Contas (art. 73, § 3º - aqui, a expressão ‘vencimentos’, anterior à EC 19, ficou 
claramente com o sentido de ‘subsídio’ –, e art. 75) e os membros do 
Ministério Público (art. 128, § 5º, I, ’c’). (MEIRELLES, 2020, p.71) 

 

Vale ressaltar, inclusive, que para quele jurista, “os membros do Poder 

Judiciário (Magistrados em geral)” (MEIRELLES, 2020, p.71) também são 

considerados membro de Poder. 

Em sentido diverso, ao ler o noticiado dispositivo, Celso Antônio Bandeira de 

Mello interpretou que o termo “e dos demais agentes políticos” (BRASIL, 1988, online) 

faz alusão apenas aos auxiliares dos Chefes do Poder Executivo, conforme se 

depreende do seguinte trecho:  

São agentes políticos apenas o Presidente da República, os Governadores, 
Prefeitos e respectivos vices, os auxiliares imediatos dos Chefes de 
Executivo, isto é, Ministros e Secretários das diversas Pastas, bem como 
os Senadores, Deputados federais e estaduais e os Vereadores. (MELLO, C., 
2014, p.253/254, grifos nossos) 

 É curioso notar, todavia, que as divergências entre os aludidos juristas se 

limitam à classificação sobre quais agentes públicos devem ser subdivididos em 

agentes políticos, eis que comungam de entendimento similares a respeito das 

precípuas características que permeiam a natureza jurídica dessa subdivisão de 

agentes públicos e de suas atividades. 

 Deveras, para o Professor Hely Lopes Meirelles: 

Agentes políticos: são os componentes do Governo nos seus primeiros 
escalões, investidos em cargos, funções, mandatos ou comissões, por 
nomeação, eleição, designação ou delegação para o exercício de atribuições 
constitucionais. Esses agentes atuam com plena liberdade funcional, 
desempenhando suas atribuições com prerrogativas e 
responsabilidades próprias, estabelecidas na Constituição e em leis 
especiais. Têm normas específicas para a sua escolha, investidura, conduta 
e processo por crimes funcionais e de responsabilidade, que lhes são 
privativos (2020, p.69/70, grifos nossos) 

Nessa toada, segundo o Professor Celso Antônio Bandeira de Mello: 

Agentes políticos são titulares dos cargos estruturais à organização 
política do país, ou seja, ocupantes dos que integram o arcabouço 
constitucional do Estado, o esquema fundamental do Poder. Daí que se 
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constituem nos formadores da vontade superior do Estado [...] O vínculo que 
tais agentes entretêm com o Estado não é de natureza profissional, mas a 
natureza política. Exercem um múnus público. Vale dizer, o que os qualifica 
para o exercício das correspondentes funções não é a habilitação 
profissional, a aptidão técnica, mas a qualidade de cidadãos, membros da 
civita e, por isto, candidatos possíveis à condução dos destinos da 
Sociedade. A relação jurídica que os vincula ao Estado é de natureza 
institucional, estatutária. Seus direitos e deveres não advêm de contrato 
travado com o Poder Público, mas descendem diretamente da 
Constituição e das leis. Donde, são por elas modificáveis, sem que caiba 
procedente oposição às alterações supervenientes, sub color de que 
vigoravam condições diversas ao tempo das respectivas investiduras. (2014, 
p.253/254, grifos nossos) 

 Logo, independentemente da doutrina que se adote, uma coisa é certa: os 

agentes políticos são aqueles agentes responsáveis pela condução e escolha das 

políticas aplicáveis aos entes federativos, com vistas a atender ao interesse público. 

E, para melhor exercer suas funções, aqueles agentes foram investidos de 

prerrogativas e responsabilidades próprias, estabelecidas na Constituição da 

República de 1988 em leis especiais. 

Sem prejuízo das salutares divergências sobre o assunto, e com o intuito de se 

traçar um corte metodológico, neste trabalho adotar-se-á a doutrina e as 

classificações do Professor Celso Antônio Bandeira de Mello.  

Isto porque, levando-se em conta a similaridade entre as noticiadas definições 

a respeito da natureza jurídica dos agentes políticos, sobretudo porque inspirados em 

uma mesma fonte – os dispositivos da Constituição da República de 1988 –, recorreu-

se ao significado do termo “função política” para concluir qual dos leques de agentes 

indicados por aqueles juristas caracterizam-se, de fato, como agentes políticos. 

E, ao estudar sobre a extensão e o alcance do termo “função política”, conclui-

se, com o auxílio da obra do jurista italiano Renato Alessi, o seguinte:  

implica uma atividade de ordem superior referida à direção suprema e geral 
do Estado em seu conjunto em sua unidade, dirigida a determinar os fins da 
ação do Estado, a assinalar as diretrizes para as outras funções, 
buscando a unidade de soberania estatal (ALESSI, 1970, p.7/8, grifo 
nosso) 

 Vê-se, sob esta definição, que o leque de agentes políticos indicados pelo 

jurista Celso Antônio Bandeira de Mello é aquele que mais se adequa à função política, 

eis que essa definição não contempla os afazeres de juízes, membros do Ministério 

Público e membros dos Tribunais de Contas e, portanto, não devem ser a eles 

aplicada. 
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No entanto, a fim abordar a matéria de maneira exaustiva, lança-se uma 

contemporânea e relevante consideração firmada pela Professora Maria Sylvia 

Zanella Di Pietro, a respeito da adoção da classificação do Professor Celso Antônio 

Bandeira de Mello: 

É necessário reconhecer, contudo, que atualmente há uma tendência a 
considerar os membros da Magistratura e do Ministério Público como 
agentes políticos. Com relação aos primeiros, é válido esse 
entendimento desde que se tenha presente o sentido em que sua função 
é considerada política; não significa que participem do Governo ou que suas 
decisões sejam políticas, baseadas em critérios de oportunidade e 
conveniência, e sim que correspondem ao exercício de uma parcela da 
soberania do Estado, consistente na função de dizer o direito em última 
instância. Nesse sentido, o STF, no Recurso Extraordinário 228.977/SP, em 
que foi relator o Ministro Néri da Silveira, referiu-se aos magistrados como 
‘agentes políticos, investidos para o exercício de atribuições constitucionais, 
sendo dotados de plena liberdade funcional no desempenho de suas funções, 
com prerrogativas próprias e legislação específica’ (DJ de 12-4-02). Quanto 
ao vínculo com o poder público, é de natureza estatutária, regido pela Lei 
Orgânica da Magistratura. Quanto aos membros do Ministério Público, a 
inclusão na categoria de agentes políticos tem sido justificada pelas 
funções de controle que lhe foram atribuídas a partir da Constituição de 
1988 (art. 129), especialmente a de ‘zelar pelo efetivo respeito dos 
Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos 
assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias 
a sua garantia’ (inciso II). No entanto, quanto à forma de investidura e aos 
vínculos com o Poder Público, sua situação iguala-se à dos servidores 
públicos estatutários, ainda que submetida a estatuto próprio (DI PIETRO, 
2019, p. 681, grifos nossos). 

 Realizados os devidos cortes metodológicos e considerações sobre os agentes 

políticos, e levando-se em conta a sujeição especial a qual estão submetidos, passa-

se a versar sobre os limites da liberdade de expressão desses agentes.  

 No caso específico dos agentes políticos, para bem desempenhar suas 

funções, eles são investidos de uma série de prerrogativas, mas, em contrapartida, 

eles também são privados do pleno exercício de alguns direitos concedidos a todos, 

tais como a liberdade de expressão (MELLO, C., 2014, p.253-254). 

 Tal mitigação de direitos decorre do fato de que o agente público, durante o 

exercício do seu cargo, função, ou mandato, representa os cidadãos da sua 

circunscrição e, portanto, não pode deixar com que as suas opiniões pessoais se 

sobreponham às da coletividade durante o exercício das suas funções. 

 Mas não é só isso! O agente político, enquanto representante do Estado, deve 

agir com o devido decoro e respeito à democracia, às instituições democráticas, aos 

demais agentes públicos, à população e aos agentes internacionais. Neste sentido, o 
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agente político, enquanto estiver se manifestando como tal, não pode se valer do seu 

direito à liberdade de expressão para afrontar pessoas e instituições relevantes ao 

Estado, inclusive no ambiente virtual. 

Isto não impede, é bom que se diga, que esses agentes exerçam o seu pleno 

direito à liberdade de expressão no âmbito privado, enquanto cidadãos comuns, nas 

oportunidades em que a sua manifestação pessoal não seja confundida com a do 

representante político (MELLO, C., 2014, p.251). 

 Todavia, o advento das redes sociais digitais fez com que o âmbito privado dos 

detentores de cargos, funções ou mandatos políticos se tornasse ainda mais escasso, 

pois essas redes transferiram as relações sociais desses agentes, mesmo aquelas 

íntimas, para um ambiente público. E isto fez com que a diferenciação entre a persona 

do representante político e do cidadão que se reveste desse cargo ou mandato se 

tornasse mais turvo, mitigando, por consequência, o exercício do direito desses 

cidadãos à liberdade de expressão. 

 Ato contínuo, a ausência de critérios objetivos diferenciadores dos espaços 

privados e público no âmbito digital fez com que abusos e desvios de finalidade 

fossem experimentados com maior frequência pelos agentes políticos no âmbito das 

suas redes sociais digitais. E mais, como ainda não há pacificação a respeito das 

circunstâncias em que o indivíduo detentor de cargo, função ou mandato político se 

manifesta em suas redes sociais digitais na posição de agente político ou de cidadão, 

também não está assentado quando esse indivíduo deve ser responsabilizado sob o 

regime jurídico dos agentes políticos por publicações exaradas nesse âmbito. 

Logo, a despeito do inegável ganho sob a ótica da massificação da propaganda 

política propiciada pelas redes sociais aos agentes políticos – que, em rigor, não deixa 

de revelar um avanço no alcance da sua liberdade de expressão –, é certo que a 

pessoa física detentora desse cargo, função ou mandato político teve seu direito à 

livre expressão severamente mitigado pelo advento dessas mesmas redes.  
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4 DA SUJEIÇÃO ESPECIAL DOS AGENTES POLÍTICOS 

 

 O instituto da sujeição especial, conforme já explanado, é responsável por 

atribuir a determinados cidadãos, em situações específicas e enquanto perdurar essa 

determinada situação, direitos e deveres alheios àqueles conferidos ao restante da 

sociedade (ZOCKUN, C.; ZOCKUN, M, 2003, p. 130). 

 No caso dos agentes políticos, a sujeição especial é atribuída a essa classe de 

agentes públicos para viabilizar o bom exercício das suas funções, cargos ou 

mandatos e, em última medida, privilegiar o interesse público. Tanto mais isso é 

verdade, que os juristas estudiosos da matéria acharam por bem denominar os 

direitos especiais concedidos aos agentes político como prerrogativas – e não poderes 

–, demonstrando a instrumentalidade desses direitos para os noticiados agentes 

(MELLO, C., 2014, p. 254). 

Assim, ao serem investidos em funções, cargos ou mandatos públicos, os 

agentes políticos recebem um plexo de deveres e prerrogativas específicos, previstos 

normativamente para o bom exercício das atividades de sua competência. No entanto, 

deve-se destacar que esse plexo de deveres e prerrogativas não são uniformes para 

todos os agentes políticos, eis que variam de acordo com as classes desses agentes 

e com as competências por eles desempenhadas.  

Antes de passar às especificidades de cada modalidade de agente político, no 

entanto, há que se esclarecer o corte metodológico que será adotado para tanto.  

Com efeito, é cediço que o plexo de prerrogativas e deveres dos agentes 

políticos se origina de comandos prescritos em dispositivos constitucionais. Como, 

aliás, haveria de ser.  

Isto porque os agentes políticos são aqueles que integram o alto escalão dos 

Poderes Executivo e Legislativo, responsáveis pelo “[...] direcionamento dos fins da 

ação do Estado mediante a fixação de metas, diretrizes ou planos que pressupõem 

decisões governamentais” (NOHARA, 2011). Assim, caso não houvesse prescrição 

constitucional originária a esse respeito, atribuir-se-ia ao Poder Legislativo a 

competência para legislar sobre as condições de sujeição especial dos Chefes e 

auxiliares do Poder Executivo, em clara afronta à autonomia e independência desses 

Poderes. E mais, caberia ao Chefe do Poder Executivo sancionar as propostas 

legislativas a respeito das prerrogativas e deveres dos legisladores, também em clara 
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afronta à noticiada independência e autonomia, assegurada constitucionalmente. Ou, 

não haveria outra solução senão atribuir a cada Poder a competência para normatizar 

pela via infralegal as suas próprias prerrogativas e deveres, em intransponível afronta 

ao princípio da legalidade. 

Assim, ater-se-á neste estudo às normas prescritas constitucionalmente a 

respeito das singularidades da sujeição especial dos agentes políticos, eis que as 

normas infraconstitucionais elaboradas a esse respeito se prestam, tão somente, a 

regulamentar aqueles dispositivos constitucionais. 

Sem prejuízo disso, sabe-se também que, por força da opção dos constituintes 

pela forma de estado federativa, os entes federativos possuem autonomia para se 

auto-organizarem, autogovernarem e autoadministrarem. Disto decorre o fato de que 

os três planos da federação – Federal, o Estadual ou Distrital, e Municipal – têm 

competência para editar normas e constituições próprias. 

Ocorre que essa competência dos entes federativos não é irrestrita, eis que 

advém do poder constituinte derivado decorrente e, portanto, deve-se submeter às 

normas gerais da Constituição da República de 1988 aos seus princípios. E isto com 

fundamento no artigo 25 do Texto Constitucional e artigo 11 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias – ADCT. 

Aliás, o princípio constitucional que mais interessa ao presente estudo neste 

capítulo é o princípio da simetria. De acordo com esse princípio, os Estados e os 

Municípios devem replicar os princípios fundamentais e as regras de organização 

previstos na Constituição da República de 1988 em suas respectivas constituições, 

mitigando a liberdade dos entes federativos com vistas à manutenção da unidade da 

federação7. 

Os dispositivos que devem ser replicados, de acordo com aquele princípio, 

versam precipuamente sobre estrutura e organização de governo, autonomia e 

independência entre os Poderes, prerrogativas dos agentes públicos, bem como os 

seus deveres e as suas limitações ao exercício do poder. 

Neste contexto, não se tergiversa que a matéria atinente ao plexo de 

prerrogativas e deveres dos agentes políticos se encontra no rol de matérias que 

devem ser dispostas nas Constituições Estaduais e Municipais de maneira simétrica 

 
7 Esta delimitação do princípio da simetria foi fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4.298, 

e reforçado no julgamento da ADI 1.521 e ADI 6.337. Confira: 

http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigobd.asp?item=%20392. Acesso em: 28 mar. 2021. 
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àquela disposta na Constituição da República de 1988. 

Por mais esta razão, e sem menosprezar a existência de eventuais 

peculiaridades verificadas no âmbito de algum município ou estado específico, ater-

se-á neste estudo às normas prescritas constitucionalmente a respeito das 

singularidades da sujeição especial dos agentes políticos 

Feitas as devidas considerações, passa-se às peculiaridades relativas ao plexo 

de deveres e prerrogativas atribuídas a cada modalidade de agente político pela 

Constituição da República de 1988. 

 

 

4.1 Da sujeição especial dos Chefes do Poder Executivo e dos seus respectivos 

vices 

  

Os dispositivos da Constituição da República de 1988 que se prestam a regular 

o regime jurídico ao qual está submetido o Chefe do Poder Executivo e seus vices 

estão elencados nos artigos 29, 76 a 86, e 105 daquele texto constitucional. Confira-

se, a propósito, algumas dessas normas constitucionais na íntegra: 

Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com 
o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da 
Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos 
nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes 
preceitos: [...] X - julgamento do Prefeito perante o Tribunal de Justiça [...] 
Art. 76. O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, auxiliado 
pelos Ministros de Estado. [...]  
Art. 83. O Presidente e o Vice-Presidente da República não poderão, sem 
licença do Congresso Nacional, ausentar-se do País por período 
superior a quinze dias, sob pena de perda do cargo. [...] 
Art. 85. São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da 
República que atentem contra a Constituição Federal e, especialmente, 
contra: 
I - a existência da União; 
II - o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério 
Público e dos Poderes constitucionais das unidades da Federação; 
III - o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais; 
IV - a segurança interna do País; 
V - a probidade na administração; 
VI - a lei orçamentária; 
VII - o cumprimento das leis e das decisões judiciais [...] 
Art. 86. Admitida a acusação contra o Presidente da República, por dois 
terços da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento 
perante o Supremo Tribunal Federal, nas infrações penais comuns, ou 
perante o Senado Federal, nos crimes de responsabilidade [...] 
§ 3º Enquanto não sobrevier sentença condenatória, nas infrações comuns, 
o Presidente da República não estará sujeito a prisão. 
§ 4º O Presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser 
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responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções [...]                
Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: I - processar e julgar, 
originariamente: a) nos crimes comuns, os Governadores dos Estados e 
do Distrito Federal (BRASIL, 1988, online, grifos nossos). 

Vê-se, pois, que os Chefes do Poder Executivo não foram contemplados com 

qualquer imunidade material, mas tão somente formal, conforme se depreende do  

artigo 29, inciso X, 86 e 105, inciso I, da Constituição da República de 1988. Isto 

porque os Chefes do Poder Executivo – diferentemente do que ocorre com os 

parlamentares, como se verá nos próximos itens – estão propensos à 

responsabilização pelos seus atos, ainda que haja submissão a condições especiais 

para apuração e eventual imposição de sanções em razão desses atos. 

Ademais, há que se detacar as aludidas imunidades formais, ou melhor, as 

condições especiais assentadas pela Constituição da República de 1988 em relação 

à apuração e sanção dos atos praticados pelos Chefes do Poder Executivo.  

De acordo com os artigos 29, X, e 105, I, da Constituição da República de 1988, 

os Prefeitos e Governadores dos Estados e do Distrito Federal serão julgados por 

crimes comuns perante os Tribunais de Justiça e Superior Tribunal de Justiça (STJ), 

respectivamente. Sem prejuízo disso, o caput do artigo 86 da Constituição da 

República de 1988 dispõe que, enquanto perdurar o mandato do Presidente da 

República, este só poderá ser julgado pelo Senado Federal, relativamente a crimes 

de responsabilidade, e pelo Supremo Tribunal Federal, por crimes comuns, e, em 

ambos os casos, desde que a acusação seja admitida previamente por dois terços da 

Câmara dos Deputados. 

Não obstante, os parágrafos 3º e 4º desse mesmo artigo dispõem que os 

Presidentes da República, “[...] na vigência do seu mandato, não podem ser julgados 

por atos estranhos à suas funções” (BRASIL, 1988, online) e, além disto, não podem 

ser presos, em qualquer hipótese, na ausência de sentença condenatória. É dizer, a 

Constituição da República de 1988 veda que o Presidente da República em exercício 

seja preso em flagrante, preventiva ou temporariamente. 

Aliás, cumpre salientar que as imunidades formais de matéria processual penal 

atribuídas pela Constituição da República de 1988 ao Presidente da República não se 

estendem aos Governadores e Prefeitos, conforme já assentou o Supremo Tribunal 

Federal (BRASIL, 1995, online). Isto porque a edição de normas de cunho processual 

penal são de competência da União, não podendo as Constituições Estaduais e as 
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Leis Orgânicas dos Municípios inovar em relação ao quanto disposto em norma 

federal. E, neste sentido, a Constituição da República de 1988 e a legislação federal 

não estende qualquer imunidade em matéria penal aos Governadores e Prefeitos. 

Neste sentido, estudiosos acreditam que a aludida escolha do constituinte se deu pelo 

fato de que apenas o Presidente da República aglutina o cargo de Chefe de Estado e 

de Governo, cargo peculiar que, em razão da sua relevância nacional, recebeu 

resguardos específicos8. 

Derradeiramente, interessa destacar o rol de deveres dos Chefes do Poder 

Executivo dispostos nos aludidos artigos que podem culminar na perda do seu 

mandato. Pois bem, aquele chefe pode ter seu mandato cassado na hipótese de o 

Senado Federal reconhecer a prática de crime de responsabilidade, na hipótese de 

perda ou suspensão dos seus direitos políticos ou por ausência do País, por mais de 

quinze dias sem licença do Congresso Nacional.  

  

 

4.2 Da sujeição especial dos Ministros e Secretários  

 

A Constituição da República de 198 versou sobre o regime jurídico dos 

Ministros de Estado, direta ou indiretamente, nos seus artigos 76 a 88, e 102. Pinça-

se, aliás, os trechos desses dispositivos que mais interessam ao tema ora em estudo: 

Art. 76. O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, 
auxiliado pelos Ministros de Estado. [...]  
Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: [...] 
VI - dispor, mediante decreto, sobre:     
a) organização e funcionamento da administração federal, quando não 
implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos 
públicos;           
b) extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos; [...] 
XII - conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos 
órgãos instituídos em lei; [...] 
XXV - prover e extinguir os cargos públicos federais, na forma da lei; [...] 
Parágrafo único. O Presidente da República poderá delegar as 
atribuições mencionadas nos incisos VI, XII e XXV, primeira parte, aos 
Ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República ou ao Advogado-
Geral da União, que observarão os limites traçados nas respectivas 
delegações. [...] 
Art. 87. Os Ministros de Estado serão escolhidos dentre brasileiros maiores 
de vinte e um anos e no exercício dos direitos políticos. 

 
8 O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Medida cautelar proposta na ADI 1.634, pacificou este 
entendimento. Confira: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=347177. 
Acesso em: 28 mar. 2021. 
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Parágrafo único. Compete ao Ministro de Estado, além de outras 
atribuições estabelecidas nesta Constituição e na lei: 
I - exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e 
entidades da administração federal na área de sua competência e 
referendar os atos e decretos assinados pelo Presidente da República; 
II - expedir instruções para a execução das leis, decretos e 
regulamentos; 
III - apresentar ao Presidente da República relatório anual de sua gestão 
no Ministério; 
IV - praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe forem outorgadas 
ou delegadas pelo Presidente da República  
Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda 
da Constituição, cabendo-lhe: I - processar e julgar, originariamente: [...] c) 
nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os 
Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da 
Aeronáutica, ressalvado o disposto no art. 52, I, os membros dos Tribunais 
Superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão 
diplomática de caráter permanente (BRASIL, 1988, online, destaques 
nossos). 

Vê-se, da leitura dos sobreditos dispositivos, que o constituinte optou por 

conferir aos Ministros de Estado regime jurídico similar àquele atribuído ao Presidente 

da República, sobretudo porque atribuiu àqueles parcela das atividades de 

competência destes.  

Quer-se com isto dizer, inclusive, que os Ministros de Estado estão sujeitos a 

punições por crimes de responsabilidade, na hipótese de afrontarem, no exercício de 

suas funções, as vedações impostas pelo artigo 85 da Constituição da República de 

1988.  

Tanto mais isso é verdade, que o artigo 52, I, da Constituição da República de 

1988, ao dispor sobre as competências do Senado Federal, prevê que compete 

àquela casa legislativa “I - processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da 

República nos crimes de responsabilidade, bem como os Ministros de Estado [...] 

nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles” (BRASIL, 1988, online, 

grifos nosso). 

Ademais, salienta-se que além dos deveres, aos Ministros de Estado também 

foi conferida a imunidade formal concedida pela Constituição da República de 1988 

ao Presidente da República, com exceção das imunidades penais previstas nos 

parágrafos 3º e 4º do artigo 86 dessa mesma Constituição.  

A sobredita afirmativa encontra amparo nos artigos 51, I, e 102, I, “c”, da 

Constituição da República de 1988, segundo os quais “Compete privativamente à 

Câmara dos Deputados: I - autorizar, por dois terços de seus membros, a 

instauração de processo contra o Presidente e o Vice-Presidente da República e 
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os Ministros de Estado;”, e “Compete ao Supremo Tribunal Federal, 

precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: I - processar e julgar, 

originariamente: [...] c) nas infrações penais comuns e nos crimes de 

responsabilidade, os Ministros de Estado” (BRASIL, 1988, online, grifos nossos), 

respectivamente. 

Derradeiramente, ante o silêncio da Constituição da República de 1988 no que 

concerne aos secretários estaduais e municipais auxiliares do Chefe do Poder 

Executivo, resta evidente que cabe às legislações estaduais e municipais declinar 

eventuais prerrogativas e deveres a respeito desses agentes, desde que respeitado o 

princípio da simetria e as matérias de competência exclusivamente federal. 

  

 

4.3 Da sujeição especial dos Legisladores  

  

Conforme atestou o professor constitucionalista José Afonso da Silva (2020, 

p.539) “[...] o conjunto de normas constitucionais que estatui o regime jurídico dos 

membro do Congresso Nacional, prevendo suas prerrogativas e direitos, seus deveres 

e incompatibilizadades [...] está concentrado nos artigos 53 a 56” da Constituição da 

República de 1988. 

  Nessa toada, confira-se os principais deveres, direitos, prerrogativas e 

incompatibilidades previstos pela Constituição da República de 1988 nos aludidos 

artigos: 

Art. 53. Os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, 
por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos.  
§ 1º Os Deputados e Senadores, desde a expedição do diploma, serão 
submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal.  
§ 2º Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional 
não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse 
caso, os autos serão remetidos dentro de vinte e quatro horas à Casa 
respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a 
prisão. 
§ 3º Recebida a denúncia contra o Senador ou Deputado, por crime 
ocorrido após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à 
Casa respectiva, que, por iniciativa de partido político nela representado e 
pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar 
o andamento da ação.  
§ 4º O pedido de sustação será apreciado pela Casa respectiva no prazo 
improrrogável de quarenta e cinco dias do seu recebimento pela Mesa 
Diretora.  
§ 5º A sustação do processo suspende a prescrição, enquanto durar o 
mandato.  
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§ 6º Os Deputados e Senadores não serão obrigados a testemunhar 
sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do 
mandato, nem sobre as pessoas que lhes confiaram ou deles receberam 
informações. 
§ 7º A incorporação às Forças Armadas de Deputados e Senadores, 
embora militares e ainda que em tempo de guerra, dependerá de prévia 
licença da Casa respectiva. 
§ 8º As imunidades de Deputados ou Senadores subsistirão durante o 
estado de sítio, só podendo ser suspensas mediante o voto de dois 
terços dos membros da Casa respectiva, nos casos de atos praticados 
fora do recinto do Congresso Nacional, que sejam incompatíveis com a 
execução da medida.  
Art. 54. Os Deputados e Senadores não poderão: 
I - desde a expedição do diploma: 
a) firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, 
empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária 
de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes; 
b) aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de 
que sejam demissíveis "ad nutum", nas entidades constantes da alínea 
anterior; 
II - desde a posse: 
a) ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor 
decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer 
função remunerada; 
b) ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis "ad nutum", nas 
entidades referidas no inciso I, "a"; 
c) patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se 
refere o inciso I, "a"; 
d) ser titulares de mais de um cargo ou mandato público eletivo. 
Art. 55. Perderá o mandato o Deputado ou Senador: 
I - que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior; 
II - cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro 
parlamentar; 
III - que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, à terça parte das 
sessões ordinárias da Casa a que pertencer, salvo licença ou missão por esta 
autorizada; 
IV - que perder ou tiver suspensos os direitos políticos; 
V - quando o decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos nesta 
Constituição; 
VI - que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. 
§ 1º - É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos 
definidos no regimento interno, o abuso das prerrogativas asseguradas 
a membro do Congresso Nacional ou a percepção de vantagens 
indevidas (BRASIL, 1988, grifo nosso). 

Vê-se, pois, que o constituinte resolveu restituir aos parlamentares imunidades 

materiais e formais já previstas em pregressas constituições brasileiras, quais sejam: 

a inviolabilidade, a imunidade, o privilégio de foro, a isenção do serviço militar. Demais 

disso, achou por bem acrescentar a limitação do dever de testemunhar em juízo. 

Interessa ao estudo em epígrafe, contudo, ater-se apenas às minúcias da 

prerrogativa de inviolabilidade parlamentar, ou imunidade material, pois é esta a que 

precipuamente dialoga com o seu tema de fundo.  
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Com efeito, o constitucionalista José Afonso da Silva (2020, p.540) explica que 

“[...] a inviolabilidade, que às vezes, também é chamada de imunidade material, exclui 

o crime nos casos admitidos; o fato típico deixa de constituir crime, porque a norma 

constitucional afasta, para a hipótese, a incidência da norma penal”.  

Sem prejuízo disso, aquele professor constitucionalista complementa que, “[...] 

com a redação da EC-35/2001 ao caput do artigo 53, se estabelece que eles são 

invioláveis civil e criminalmente por quaisquer de sus opiniões, palavras e votos. 

Exclui-se assim os congressistas também da responsabilidade civil” (SILVA, 2020, p. 

540). 

Logo, a inviolabilidade – ou imunidade material – parlamentar tem o condão de 

afastar a responsabilidade civil ou penal por quaisquer de suas opiniões, palavras e 

votos. Aliás, o constituinte fez questão de estender, taxativamente, a prerrogativa da 

inviolabilidade aos legisladores estaduais e municipais. Pinça-se, a propósito, os 

dispositivos constitucionais que versam a esse respeito: 

Art. 27. O número de Deputados à Assembleia Legislativa corresponderá ao 
triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados e, atingido o 
número de trinta e seis, será acrescido de tantos quantos forem os Deputados 
Federais acima de doze. § 1º Será de quatro anos o mandato dos 
Deputados Estaduais, aplicando- sê-lhes as regras desta Constituição 
sobre sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidades, remuneração, 
perda de mandato, licença, impedimentos e incorporação às Forças 
Armadas [...]  
Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com 
o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da 
Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos 
nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes 
preceitos: [...] VIII - inviolabilidade dos Vereadores por suas opiniões, 
palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do 
Município; (BRASIL, 1988, grifo nosso) 

Vê-se, pois, que o constituinte, conferiu aos Deputados Estaduais as mesmas 

prerrogativas materiais e formais conferidas ao legislador federal, ao passo que 

conferiu ao vereador apenas imunidade material, e desde que dentro da circunscrição 

do município que representa legislativamente. No entanto, a despeito da noticiada 

discrepância de tratamento, resta ululante que o constituinte atribuiu taxativamente 

imunidade material tanto aos legisladores estaduais como municipais. 

 Ademais, destaca-se que as prerrogativas são conferidas aos parlamentares e 

não às pessoas físicas que ocupam as cadeiras parlamentares. Quer-se com isto 

esclarecer que as prerrogativas constitucionais são destinadas aos agentes políticos, 
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e não aos particulares que figuram como tal, de modo que só serão cobertos pela 

inviolabilidade os atos praticados no exercício das suas funções parlamentares.  

 Derradeiramente, joga-se luz ao dever constitucionalmente atribuído ao 

legislador que dialoga intrinsicamente com o tema deste estudo, qual seja: o subjetivo 

dever de agir de acordo com o decoro parlamentar. Tentando diminuir a subjetividade 

daquele termo, e sem prejuízo do quanto disposto nos regimentos internos das casas 

legislativas, o artigo 55, § 1º, Constituição da República de 1988 (BRASIL, 1988, 

online) definiu que “É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos 

definidos no regimento interno, o abuso das prerrogativas asseguradas a membro do 

Congresso Nacional ou a percepção de vantagens indevidas”.  
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5 DAS MODALIDADES DE RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 

 

 Nos dizeres do notável professor civilista Carlos Roberto Gonçalves (2019, 

p.55), “A palavra ‘responsabilidade’ origina‐se do latim respondere, que encerra a 

ideia de segurança ou garantia da restituição ou compensação do bem sacrificado. 

Teria, assim, o significado de recomposição, de obrigação de restituir ou ressarcir”. 

 Neste sentido, a responsabilização de agentes políticos, quando considerados 

no âmbito da sua sujeição especial, deriva do descumprimento de seus deveres ou 

mesmo do abuso do exercício de suas prerrogativas, caracterizado pelo desvio de 

finalidade. Esta responsabilização pode se dar em diversos âmbitos, inclusive 

cumulativamente – desde que as infrações incorridas em razão de um mesmo fato 

sejam distintas –, como se passará a explanar. 

 

 

5.1 Da responsabilidade administrativa 

 

 A responsabilidade administrativa é aquela prevista e aplicada por instrumentos 

atinentes à Administração Pública. Há que se recordar, inclusive, que embora a 

atividade administrativa seja desempenhada tipicamente pelo Poder Executivo, os 

demais Poderes também a exercem para finalidades internas, no exercício de 

atividades atípicas às suas funções precípuas. 

Com efeito, a responsabilização na seara administrativa pretende tutelar, em 

última medida, o interesse público, “[...] a dimensão pública dos interesses individuais, 

ou seja, dos interesses de cada indivíduo enquanto partícipe da sociedade” (MELLO, 

C., 2014, p.60/61). Neste âmbito, a responsabilização pode se dar com a obrigação 

de fazer ou deixar de fazer algo, advertência, suspensão de benefícios, bem como de 

adimplir com um determinado valor em pecúnia. 

 Popularmente, costuma-se atribuir a essa modalidade de responsabilização um 

cunho menos gravoso que aquele aplicado à esfera judiciária, eis que um mesmo ato 

pode deflagrar responsabilidades em diversos âmbitos, mas esse entendimento não 

é necessariamente verdadeiro. Primeiro porque as diferentes modalidades de 

responsabilização possuem escopo diversos, de modo que é impossível contrapô-las. 

Segundo porque a mensuração de gravidade é relativa, de modo que um determinado 
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sujeito pode preferir ser responsabilizado por uma via, ao passo que outro sujeito, 

submerso em condições pessoais distintas e diante das mesmas possibilidades, pode 

preferir outra. Terceiro porque as modalidades de sanções impostas no âmbito 

administrativo são vastas e, embora as advertências e as determinações de 

pagamento de pequenas quantias sejam as mais comuns em termos quantitativos, há 

que se recordar também daquelas que impõem restrições mais severas aos sujeitos 

responsabilizados. 

 Nessa toada, joga-se luz a uma das modalidades de sanção administrativa que 

impõem severas restrições aos sujeitos responsabilizados, qual seja: a sanção 

político-administrativa por crime de responsabilidade, que abrange o impeachment, 

tão aclamado contemporaneamente no Brasil.  

 Deveras, os crimes de responsabilidade são previstos e esmiuçados pela Lei 

federal 1.079/1950 que, em seu artigo 2º, define o seguinte: 

Os crimes definidos nesta lei, ainda quando simplesmente tentados, são 
passíveis da pena de perda do cargo, com inabilitação, até cinco anos, 
para o exercício de qualquer função pública, imposta pelo Senado Federal 
nos processos contra o Presidente da República ou Ministros de Estado, 
contra os Ministros do Supremo Tribunal Federal ou contra o 
Procurador Geral da República (BRASIL, 1950, grifo nosso). 

 A respeito dos crimes de responsabilidade, aliás, o jurista Paulo Brossard 

(1992, p.6) afirmou que “[...] a utilização da expressão impeachment estaria restrita ao 

processo de responsabilização do Presidente da República, não merecendo tal 

designação o processo contra Ministro de Estado e outras autoridades”. 

Derradeiramente, é bem verdade que muito se discute sobre a natureza dos 

crimes de responsabilidade, mas, ao julgar o Agravo Regimental no Habeas Corpus 

70.033, impetrado pelo ex-presidente Fernando Affonso Collor de Mello, o Supremo 

Tribunal Federal assentou que o impeachment – uma modalidade dentre os crimes de 

responsabilidade – “[...] configura processo e sanção de índole político-administrativa” 

(BRASIL, 1993, HC 70.033, online). Entendimento este que, aliás, foi chancelado em 

outros julgamentos daquela Suprema Corte (BRASIL, 1992, HC 69.647 e BRASIL, 

1993, HC 70.055), e pelo constitucionalista José Afonso da Silva (2020, p.556/558). 

Daí porque, neste trabalho, utilizaremos essas referências para atribuir aos crimes de 

responsabilidade a natureza de responsabilidade político-administrativa. 
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5.2 Da responsabilidade civil 

  

Marco Aurélio Bezerra de Melo, estudioso da responsabilidade civil e 

Desembargador em exercício do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, consigna que 

“[...] podemos definir a responsabilidade civil como a obrigação patrimonial de reparar 

o dano material ou compensar o dano moral causado ao ofendido pela inobservância 

por parte do ofensor de um dever jurídico legal ou convencional” (MELO, 2015, p.2). 

Nesse sentido, não há melhor explicação para as minúcias da responsabilidade 

civil do que aquela elaborada por um especialista no assunto, tal como é o caso do já 

mencionado Carlos Roberto Gonçalves:  

A responsabilidade civil se assenta, segundo a teoria clássica, em três 
pressupostos: um dano, a culpa do autor do dano e a relação de 
causalidade entre o fato culposo e o mesmo dano. [...]O direito francês, 
aperfeiçoando pouco a pouco as ideias românicas, estabeleceu nitidamente 
um princípio geral da responsabilidade civil, abandonando o critério de 
enumerar os casos de composição obrigatória. Aos poucos, foram sendo 
estabelecidos certos princípios, que exerceram sensível influência nos outros 
povos: direito à reparação sempre que houvesse culpa, ainda que leve, 
separando‐se a responsabilidade civil (perante a vítima) da 
responsabilidade penal (perante o Estado); a existência de uma culpa 
contratual (a das pessoas que descumprem as obrigações) e que não se liga 
nem a crime nem a delito, mas se origina da negligência ou imprudência. [...] 
É o que acontece no direito brasileiro, que se manteve fiel à teoria 
subjetiva no art. 186 do Código Civil. Para que haja responsabilidade, é 
preciso que haja culpa. A reparação do dano tem como pressuposto a 
prática de um ato ilícito. Sem prova de culpa, inexiste a obrigação de 
reparar o dano. Entretanto, em outros dispositivos e mesmo em leis 
esparsas, adotaram‐se os princípios da responsabilidade objetiva, como 
nos arts. 936, 937 e 938, que tratam, respectivamente, da responsabilidade 
do dono do animal, do dono do edifício e do habitante da casa; e ainda arts. 
927, parágrafo único, 933 e 1.299, que dizem respeito, respectivamente à 
atividade potencialmente perigosa; à responsabilidade dos pais, tutores, 
curadores e patrões; e à responsabilidade decorrente do direito de 
vizinhança. A par disso, temos o Código Brasileiro de Aeronáutica, a Lei de 
Acidentes do Trabalho e outras leis especiais, em que se mostra nítida a 
adoção, pelo legislador, da responsabilidade objetiva (GONÇALVES, 2019, 
p. 45-48, grifos nossos). 

Para melhor explicar o instituto da responsabilidade civil empiricamente, o 

civilista José de Aguiar Dias, discorreu sobre as divergências existentes entre a 

responsabilidade civil e a responsabilidade penal: 

Para efeito de punição ou da reparação, isto é, para aplicar uma ou outra 
forma de restauração da ordem social é que se distingue: a sociedade toma 
à sua conta aquilo que a atinge diretamente, deixando ao particular a 
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ação para restabelecer‐se, à custa do ofensor, no statu quo anterior à 
ofensa. Deixa, não porque se impressione com ele, mas porque o Estado 
ainda mantém um regime político que explica a sua não intervenção. 
Restabelecida a vítima na situação anterior, está desfeito o desequilíbrio 
experimentado. [...] Assim, certos fatos põem em ação somente o 
mecanismo recuperatório da responsabilidade civil; outros 
movimentam tão somente o sistema repressivo ou preventivo da 
responsabilidade penal; outros, enfim, acarretam, a um tempo, a 
responsabilidade civil e a penal, pelo fato de apresentarem, em relação a 
ambos os campos, incidência equivalente, conforme os diferentes critérios 
sob que entram em função os órgãos encarregados de fazer valer a norma 
respectiva. Reafirmamos, pois, que é quase o mesmo o fundamento da 
responsabilidade civil e da responsabilidade penal. As condições em 
que surgem é que são diferentes, porque uma é mais exigente do que a 
outra, quanto ao aperfeiçoamento dos requisitos que devem coincidir 
para se efetivar (DIAS, 1960, p. 18-19, grifos nossos). 

Nessa mesma toada, e acrescentando aos comentários do civilista citado 

acima, Carlos Roberto Gonçalves dispôs o seguinte (2019, p.57): 

A tipicidade é um dos requisitos genéricos do crime. É necessário que 
haja perfeita adequação do fato concreto ao tipo penal. No cível, no 
entanto, qualquer ação ou omissão pode gerar a responsabilidade civil, 
desde que viole direito e cause dano a outrem (art. 186 do CC). [...] 
Enquanto a responsabilidade criminal é pessoal, intransferível, respondendo 
o réu com a privação de sua liberdade, a responsabilidade civil é patrimonial: 
é o patrimônio do devedor que responde por suas obrigações. Ninguém pode 
ser preso por dívida civil, exceto o devedor de pensão oriunda0 do direito de 
família. Desse modo, se o causador do dano e obrigado a indenizar não tiver 
bens que possam ser penhorados, a vítima permanecerá irressarcida. 

 Vê-se, portanto, que a despeito da raiz comum – a garantia de compensação 

por um dano –, as responsabilidades civil e penal apresentam divergências 

substanciais, especialmente no que se refere ao destinatário da compensação, à 

forma de compensação, à prescindibilidade de culpa, e a natureza do dano. 

 No que se refere especificamente à responsabilidade civil dos agentes políticos, 

os atualizadores da obra de Hely Lopes Meirelles defendem o seguinte:   

os agentes políticos têm plena liberdade funcional, equiparável à 
independência dos juízes nos seus julgamentos, e, para tanto, ficam a salvo 
de responsabilização civil por seus eventuais erros de atuação, a menos 
que tenham agido com culpa grosseira, má-fé, ou abuso de poder. 
(MEIRELLES, 2020, p. 70, grifos nossos). 

 E isto com fundamento na recente atualização da Lei de Introdução às normas 

do Direito Brasileiro – LINDB (BRASIL, Decreto-Lei 4657, 2020), segundo a qual “Art. 

28.  O agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões 

técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro”. Destaca-se, aliás, que a regra 
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mencionada pelos atualizadores da obra de Hely Lopes Meirelles, fundada no artigo 

28 da LINDB, aplica-se à totalidade de agentes públicos, aí se incluindo os agentes 

políticos.  

 Ademais, deve-se recordar que os legisladores estão à salvo de 

responsabilização civil por qualquer opinião, palavra ou voto externalizada durante o 

exercício das suas funções como parlamentares, em razão de prerrogativa 

constitucional.  

 

 

5.3 Da responsabilidade penal 

  

Como já explanado no item anterior, ainda que indiretamente, o instituto da 

responsabilidade penal tem o condão de responsabilizar alguém por eventual dano 

perpetrado contra um bem tutelado pela sociedade. Os bens tutelados pelo Estado e 

as hipóteses de incidência da responsabilização penal devem estar detidamente 

dispostos em lei em sentido formal, que esteja em vigor em momento anterior à prática 

do ilícito penal. 

 Nesse sentido, os penalistas Humberto Barrionuevo Fabretti e Gianpaolo 

Poggio Smanio lançaram as seguintes considerações:  

A norma penal justifica-se como parte de um sistema de proteção da 
sociedade. Os interesses sociais que, por serem caros à sociedade, merecem 
a proteção da ordem jurídica são chamados de bens jurídicos. Assim, todos 
os bens jurídicos são interesses vitais dos indivíduos ou da comunidade que, 
em determinado momento, passaram a necessitar da tutela do sistema 
jurídico (FABRETTI; SMANIO, 2019, p.82). 

 No mais, relativamente à responsabilidade penal para agentes políticos, há 

tratamentos distintos de acordo com as modalidades desses agentes, conforme 

previsão constitucional já explanada no capítulo anterior. 

Relativamente ao caso específico dos Chefes do Poder Executivo, de seus 

vices e de seus auxiliares diretos (Ministros de Estados e Secretários), há que se 

lembrar que a Constituição da República de 1988prevê e imunidade formal enquanto 

vigorar o mandato. É dizer, só se pode admitir a instauração de processo contra esses 

agentes após a aprovação por dois terços da Câmara dos Deputados. 

 Derradeiramente, deve-se rememorar também que os legisladores detêm 
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imunidade material e, portanto, estão à salvo de responsabilização penal por qualquer 

opinião, palavra ou voto externalizada durante o exercício das suas funções como 

parlamentares, em razão de prerrogativa constitucional. 

 

 

5.4 Da responsabilidade por improbidade administrativa 

 

A improbidade administrativa está disposta no ordenamento jurídico brasileiro 

por meio da Lei federal 8.429/1992, que indica, em seus artigos 9º, 10º e 11º, as 

situações que se constituem como improbidade administrativa. Situações estas que, 

por amor à brevidade, deixar-se-á de transcrever neste momento do trabalho.  

A respeito da natureza jurídica da improbidade administrativa, o jurista Márcio 

Cammarosano explica, didaticamente, o seguinte: 

[...] não há como confundir mera invalidade com imoralidade administrativa, 
que é um plus com relação àquela, também não se confundem moralidade e 
probidade. Enquanto a imoralidade administrativa é invalidade agravada nos 
termos já assinalados, improbidade é invalidade especialmente 
qualificada pelo agir com gravíssimo desvio ético-jurídico, que 
pressupõe móvel viciado (CAMMAROSANO, 2017, p.836-850, grifo 
nosso). 

 É dizer, para aquele jurista, a improbidade não deixa de ser uma ilegalidade, 

mas se trata de uma modalidade específica de ilegalidade, por ser propositada, com 

vistas à obtenção de vantagens pessoais ou de terceiros (CAMMAROSANO, 2006).  

Nessa toada, a noticiada Lei federal 8.429/1992, em seu artigo 12, dispõe o 

seguinte: 

Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na 
legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às 
seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou 
cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato (BRASIL, 1992, Lei 
federal 8.429, online). 

 Vê-se, pois, que a legislação que versa sobre o assunto é taxativa ao dispor 

que as sanções previstas para a improbidade administrativa podem ser aplicadas 

cumulativamente com sanções de outra natureza, decorrentes de infrações distintas, 

de acordo com a gravidade do ato perpetrado pelo sujeito responsabilizado. O que, 

por si só, demonstra que a improbidade administrativa se trata de uma modalidade de 
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responsabilização alheia às demais mencionadas por aquela lei. 

 Sem prejuízo disso, chama-se atenção para uma específica exceção, 

chancelada pelo Supremo Tribunal Federal na hipótese do julgamento do Agravo 

Regimental na Petição 3.240. Com efeito, o noticiado julgamento assentou o seguinte:  

Os agentes políticos, com exceção do Presidente da República, encontram-
se sujeitos a um duplo regime sancionatório, de modo que se submetem tanto 
à responsabilização civil pelos atos de improbidade administrativa, quanto à 
responsabilização político-administrativa por crimes de responsabilidade. 
Não há qualquer impedimento à concorrência de esferas de 
responsabilização distintas, de modo que carece de fundamento 
constitucional a tentativa de imunizar os agentes políticos das sanções da 
ação de improbidade administrativa, a pretexto de que estas seriam 
absorvidas pelo crime de responsabilidade. A única exceção ao duplo 
regime sancionatório em matéria de improbidade se refere aos atos 
praticados pelo Presidente da República, conforme previsão do art. 85, 
V, da Constituição. (BRASIL, 2018, grifo nosso). 

Logo, as sanções político-administrativas de crime de responsabilidade podem 

ser cumulativas às sanções de improbidade administrativa, com exceção para os 

crimes de responsabilidade praticados pelo chefe do Poder Executivo, eis que o artigo 

85, V, da Constituição da República de 1988 estabelece que “São crimes de 

responsabilidade os atos do Presidente da República que atentem contra a 

Constituição Federal e, especialmente, contra: [...] V - a probidade na administração”. 

Ou seja, os crimes de responsabilidade praticados pelos Chefes do Poder Executivo 

absorvem, necessariamente, uma atitude ímproba, razão pela qual o sujeito não pode 

ser responsabilizado por improbidade administrativa, eis que a Constituição da 

República de 1988 veda a dupla punição por uma mesma infração. 

 

 

5.5 Da responsabilidade eleitoral 

 

O Direito Eleitoral é o ramo da ciência do Direito que se presta a estudar e 

disciplinar os procedimentos volvidos à efetivação da escolha dos governantes pela 

manifestação da vontade popular, por meio do sufrágio universal. A efetivação dessa 

escolha funda-se, em última medida, na escolha dos constituintes pelo regime político 

democrático.  

A concretização da eleição democrática dos governantes prescinde de 

imposição de regras eleitorais, de modo que as eleições sejam justas e os deveres e 



41 
 

 
 

sanções decorrentes sejam equânimes para todos os candidatos, atendendo aos 

princípios basilares da Constituição da República de 1988 e do regime jurídico de 

Direito Público.   

Neste sentido, ao analisar criteriosamente a responsabilidade eleitoral, 

decorrente do inadimplemento ou violação de deveres eleitorais, Damiana Torres 

sustentou que essa modalidade de responsabilidade “se interessa muito mais pela 

mácula do pleito do que pela penalização dos sujeitos que, ocasionalmente, possam 

violá-lo” (TORRES, online). 

Assim, por meio da responsabilidade eleitoral, pode-se imputar ao sujeito um 

dever jurídico, cuja consequência do seu eventual inadimplemento ou violação é a 

sanção. Aliás, a responsabilização nesta seara pode se dar por sanções que variam 

de multa à inelegibilidade e cassação de registros, diplomas e mandatos, conforme 

previsão expressa na Lei complementar federal 64/1990, alterada pela Lei 

complementar federal 135/2010 (popularmente denominada de “Lei da ficha limpa”). 

E, no que interessa ao presente estudo, destaca-se especificamente o quanto 

disposto no art. 52, parágrafo único, da Constituição da República de1988. Confira-

se, a propósito, o que dispõe o aludido dispositivo constitucional: 

  Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal: I - processar e julgar o 
Presidente e o Vice-Presidente da República nos crimes de responsabilidade, 
bem como os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército 
e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles; II –
processar e julgar os Ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do 
Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, 
o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União nos crimes 
de responsabilidade; [...] Parágrafo único. Nos casos previstos nos incisos 
I e II, funcionará como Presidente o do Supremo Tribunal Federal, limitando-
se a condenação, que somente será proferida por dois terços dos votos 
do Senado Federal, à perda do cargo, com inabilitação, por oito anos, 
para o exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções 
judiciais cabíveis (BRASIL, 1988, online, grifos nossos). 

Logo, resta translúcido que as sanções eleitorais podem ser cumulativas às 

demais modalidades de sanções e, em última medida, tem o condão de disciplinar os 

procedimentos volvidos à efetivação da escolha dos governantes pela manifestação 

eleitoral da vontade popular. 
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6 DA RESPONSABILIDADE DOS AGENTES POLÍTICOS PELOS CONTEÚDOS 

COMPARTILHADOS NO ÂMBITO DAS SUAS REDES SOCIAIS DIGITAIS 

  

 O tema da responsabilização dos agentes públicos, aí se incluído os agentes 

políticos, há muito vem sendo destrinchado pela legislação, doutrina e jurisprudência 

pátria. Assim, dado o esmero e o tempo com que os operadores do Direito brasileiro 

se propõem a estudar o tema, poder-se-ia supor que esta matéria apresenta mais 

pacificidades do que embates. 

 Esta afirmativa, por si só, não se sustentaria em qualquer tema que tangencia 

o Direito, pois é sabido que onde há Direito, há ressignificação constante dos 

conteúdos normativos de acordo com as mutações sociais, bem como reiterado 

confrontamento de ideias e entendimentos. Mas, se assim não fosse, a noticiada 

assertiva estaria mais próxima da realidade contemporânea, caso não fossem as 

inovações tecnológicas.  

Com efeito, a partir do advento das redes sociais, a forma com que os agentes 

públicos, sobretudo os políticos, dão publicidade e praticam seus atos mudou 

drasticamente. Os antigos instrumentos públicos de veiculação de informação a 

respeito da atividade da Administração ou da propaganda eleitoral, tal como o diário 

oficial, propagandas em rádios ou televisão, ou até mesmo os sites dos entes públicos, 

tornaram-se obsoletos – apesar de ainda existirem e produzirem conteúdos –, dando 

as vezes a um meio de informação privado, mais capilarizado, dinâmico e efetivo: as 

redes sociais digitais. 

E isto porque, conforme já explanado, nas redes sociais digitais, os usuários 

agem ativamente para disseminar os conteúdos lá compartilhados. Desta forma, os 

conteúdos são compartilhados de maneira mais célere e efetiva, pois o usuário 

compartilha um conteúdo com centenas de contatos, os quais compartilharão com 

mais centenas, de modo que a informação “bata à porta” de milhões de pessoas em 

instantes. E mais, nessas redes os usuários recebem as notificações acerca da 

publicação de conteúdos instantaneamente, ao contrário do que ocorre com os 

conteúdos veiculados em sites, rádios, televisões ou no diário oficial (ainda que 

digital), onde as pessoas só têm ciência do conteúdo quando efetivamente acessam 

aquela página, estação ou canal. 

Muito bem, que as redes sociais digitais se pulverizaram entre os agentes 
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políticos e se tornaram o seu principal meio de comunicação com a sociedade, 

inclusive durante a campanha eleitoral, já ficou claro. Mas quais são os embates, 

relativos à responsabilização desses agentes, decorrentes da implementação e 

aceitação das redes sociais digitais no meio político? Explica-se. 

A responsabilização dos agentes políticos se dá em razão das ações e 

omissões concretizadas no exercício de suas funções, eis que a aludida 

responsabilidade decorre – obrigatoriamente – do descumprimento de deveres ou do 

abuso de prerrogativas imbuídas no regime jurídico do agente político. Assim, uma 

pessoa física, ainda que ocupe cargo, mandato ou função de agente político, não pode 

ser responsabilizada por atos (omissivos ou comissivos) perpetrados no seu âmbito 

privado, nos momentos e locais em que não está exercendo o seu ofício.   

A não ser, é claro, que os atos praticados na seara privada atentem contra a 

imagem, o decoro ou a credibilidade do cargo, função ou mandato ao qual está 

vinculado o agente político. Neste sentido, José Armando da Costa destaca que as 

ações irregulares do agente público em sua vida privada podem resultar em 

responsabilidade disciplinar, “[...] em virtude do fato de a moralidade e seriedade da 

Administração Pública eventualmente caírem no descrédito diante dos administrados, 

no caso da presença de elemento inescrupuloso e desonesto nos quadros funcionais 

do Estado” (2004, p. 201). 

É bem verdade que esta diferenciação de personas que contemplam um 

mesmo indivíduo não é nada fácil, sobretudo quando esse indivíduo ocupa um cargo 

ou mandato no qual as suas funções não são desempenhadas em um espaço físico 

restrito, ou em horário e datas fixos. Tal como ocorre, precisamente, com os agentes 

políticos, que têm como função primordial representar da população, com a qual deve 

manter interlocuções periódicas, inclusive em dias não úteis e fora dos prédios 

públicos. 

Na era pré-digital, a definição a respeito da materialização das personas 

(pública ou privada) do agente político baseava-se, precipuamente, no espaço físico 

onde o detentor de cargo ou mandato político se manifestava, bem como no teor dessa 

manifestação e a quem ela se destinava. 

 Não fosse a aludida subjetividade de diferenciação suficiente, o advento das 

redes sociais digitais fez com que a estratificação entre o âmbito privado e público dos 

agentes políticos se tornasse ainda mais subjetivo, eis que essas redes transferiram 
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tanto as relações profissionais, como as íntimas, para um mesmo ambiente: o digital.  

Neste contexto, como na internet não há diferenciação entre os espaços onde 

as personas pública e privada do indivíduo detentor de função, cargo ou mandato 

político costumam se manifestar, evadiu-se – ao menos até o presente momento – 

parcela considerável da pacificação acerca das circunstâncias em que uma persona, 

ou outra, estava agindo.  

Assim, diante da pulverização da identificação das personas (pública e privada) 

que apresentam deveres e direitos distintos no âmbito digital, resta evidente que 

também houve pulverização do consenso a respeito das circunstâncias passíveis de 

responsabilização por uma, ou por outra, ante conteúdos compartilhados em redes 

sociais digitais. 

É este o contexto, decorrente do advento das redes sociais digitais, que ruiu 

com o antigo parâmetro fixado para discernir as hipóteses em que são cabíveis a 

responsabilização dos agentes políticos. E, diante do aludido hiato deixado pelas 

redes sociais digitais no que se refere à responsabilização desses agentes, tentar-se-

á, neste capítulo, fixar novos parâmetros de distinção entre as aludidas personas, 

aplicáveis, inclusive, ao universo digital. 

 

 

6.1 Da responsabilidade dos Agentes Políticos por conteúdos compartilhados 

no âmbito dos seus perfis pessoais privados 

  

 De pronto, há que se fazer um apontamento crucial para o método que ora se 

pretende sugerir. No âmbito das redes sociais digitais, ainda que não haja muros 

concretos, tal como ocorre no plano fenomênico, existe um mecanismo que permite 

conferir às interações entre os usuários um condão mais restrito e íntimo. Este 

mecanismo é a capacidade que o usuário detém de decidir se deseja que seus 

conteúdos e interações sejam disponibilizados a qualquer usuário (perfil público), ou 

apenas aos usuários que ele permitir (perfil privado). 

 Neste contexto, é inegável que haja uma transposição à contemporaneidade 

do parâmetro físico utilizado na era pré-digital para aferir os momentos em que o 

indivíduo detentor de função, cargo ou mandato político está à mercê, ou não, das 

obrigações e prerrogativas imbuídas na sujeição especial a qual estão submetidos os 
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agentes políticos. É dizer, se na era pré-digital o critério era baseado (i) na privacidade 

do espaço em que se davam as manifestações e atos do aludido indivíduo, bem como 

(ii) no teor do conteúdo manifestado; e (iii) a quem ele era destinado, na era pós-digital 

os critérios a serem utilizados são (i) a publicidade ou a privacidade do perfil em que 

se dão as manifestações dos indivíduos detentores de cargos, funções ou mandatos 

políticos, bem como (ii) o teor dessas manifestações; e (iii) a quem elas se destinam. 

 É bem verdade, aliás, que essas regras comportam exceções, sobretudo 

quando esses recintos privados – sejam eles físicos ou digitais – são utilizados para 

mancomunar acordos com agentes que influenciam ou são influenciados pela política. 

Isto porque, nestas hipóteses, resta evidente a manifestação da persona pública do 

indivíduo detentor de cargo ou mandado político, afinal, um cidadão comum não seria 

detentor prerrogativas ou deveres interessantes àqueles agentes e, portanto, não 

haveria razões capazes de dar ensejo uma reunião, sobretudo sigilosa. Daí a 

relevância do segundo e terceiro parâmetro para aferição de eventual hipótese de 

responsabilidade dos agentes políticos, qual sejam: o teor dessas manifestações e a 

quem elas se destinam. 

Ante as sobreditas considerações, passar-se-á a apresentar exemplos 

didáticos acerca dos parâmetros aferidores por nós ora defendidos.  

Com efeito, considerando a conjuntura da era pré-digital, se o indivíduo 

conversasse com a sua família em sua residência sobre questões políticas públicas 

vivenciadas no seu ofício (e desde que esses familiares não possuíssem ambições 

políticas de qualquer cunho), é certo que a persona privada estaria em evidência e, 

portanto, não haveria que se falar em sujeição especial e, tampouco, em 

responsabilização pelas obrigações decorrentes daquela sujeição. Isto porque, a 

despeito do teor político da conversa, o conteúdo fora direcionado a pessoas alheias 

ao jogo político, demonstrando estar à mostra a persona privada detentora de cargo, 

mandato ou função política. 

No entanto, se o indivíduo estivesse conversando com outros agentes políticos 

em sua residência, costurando alianças e definindo estratégias para o desempenho 

das funções de seu cargo ou mandato, não se tergiversa que naquele momento 

estaria à mostra a persona pública, configurada no agente político. Isto porque, nessa 

hipótese, além do teor político das manifestações, elas foram direcionadas a pessoas 

inseridas no jogo político, com vistas à obtenção de desdobramentos inerentes ao 
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agente político. 

Já na era pós-digital, se o indivíduo estivesse disponibilizando entendimentos 

a respeito de temas caros à política para a sua família por meio do seu perfil privado 

em redes sociais digitais, é certo que a sua persona privada estaria em evidência e, 

portanto, as suas manifestações não comportariam qualquer responsabilização pelas 

obrigações decorrentes da sujeição especial dos agentes políticos. 

Todavia, se esse mesmo indivíduo fizesse uso desse perfil privado 

disponibilizar a mesma mensagem destinada aos seus familiares, mas agora 

destinando a outros agentes políticos, é certo que naquela oportunidade estar-se-ia 

manifestando a sua persona pública. 

Destarte, adaptando-se o entendimento fixado na era pré-digital, baseado em 

espaços físicos delimitados e de acesso restrito, bem como no teor das manifestações 

e a quem elas se destinam, pode-se atestar que quando o indivíduo detentor de cargo, 

função ou mandato político se manifesta com pessoas alheias ao jogo político por 

meio de perfis privados nas redes sociais, a persona em evidência é a privada e, 

portanto, não há que se falar em qualquer responsabilização decorrente da sujeição 

especial ao qual o agente político é vinculado. E isto, é bom que se diga, 

independentemente da modalidade de agente político. 

No entanto, caso esse agente faça uso de perfis pessoais privados para exarar 

conteúdos políticos, destinados a agentes pertencentes ao jogo político, esse agente 

poderá ser responsabilizado (caso haja alguma ilicitude), assim como ocorreria nas 

hipóteses em que interlocuções políticas ilegais se dessem em espaços públicos.  

Este seria o caso, por exemplo, de eventual responsabilização do ora 

Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, pela suposta intervenção ilegal na 

Polícia Federal suscitada por Sergio Moro, em abril de 2020, minutos antes de deixar 

o cargo de Ministro da Justiça (COLON; COLETTA, 2020). Isto porque, no aludido 

caso, a alegada intervenção foi concretizada em uma conversa entre Bolsonaro e 

Moro, perpetrada em uma rede social privada (WhatsApp), com evidente cunho 

político e entre agentes pertencentes ao jogo político. 

Outro exemplo recente que comportaria responsabilização de agentes 

políticos, ainda que por conteúdos compartilhados em seus perfis privados, deu-se 

em março de 2020. Naquela hipótese, o Presidente Jair Bolsonaro compartilhou com 

seus contatos do WhatAapp um vídeo que convocava todos a participar de uma 
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manifestação contra o Congresso Nacional, em nítida afronta à democracia, às 

instituições democráticas e à separação dos Poderes, que, de acordo com o Texto 

Constitucional, consubstancia crime de responsabilidade. 

 Em sua defesa, Jair Bolsonaro alegou em seu perfil público do Twitter, sem 

citar explicitamente o caso, que as mensagens trocadas no aplicativo WhatsApp têm 

cunho pessoal, dispensando eventual responsabilidade do Presindente da República 

nesta hipótese. No entanto, corroborando o entendimento defendido neste trabalho, 

“Professores e especialistas em Direito Constitucional, no entanto, dizem que o 

presidente não pode justificar ataques ao Congresso como ‘conversa pessoal’ e que 

atentar contra os outros Poderes é cometer crime de responsabilidade” (MORI, 2020). 

Derradeiramente, caso houvesse constatação de que o Senador Aécio Neves 

se valeu de uma das 43 ligações telefônicas travadas com o Ministro Gilmar Mendes, 

pela rede social privada WhatsApp, para ser favorecido no processo instaurado em 

razão das acusações que lhe foram imputadas na Operação Patmos, da Polícia 

Federal, certamente também caberia responsabilização daquele Senador. Diga-se de 

passagem, aliás, que no mesmo dia em que se deu uma dessas chamadas 

telefônicas, o aludido ministro do STF suspendeu o interrogatório no qual aquele 

Senador tucano seria inquirido no dia seguinte (COUTO; GUERRA, 2017). 

Destaca-se, a propósito, que as minúcias da responsabilização de agentes 

políticos, em caso de ações ou omissões ilícitas nas aludidas hipóteses (já que 

idêntica às circunstâncias em que há ilicitudes perpetradas em espaços públicos), 

será destrinchada, de acordo com cada modalidade de agente político, no item a 

seguir.  

 

 

6.2 Da responsabilidade dos Agentes Políticos por conteúdos compartilhados 

no âmbito dos seus perfis pessoais públicos 

     

 Atendo-se ao critério espacial, de fato os recintos privados costumam abrigar, 

via de regra, as relações privadas dos indivíduos. Todavia, o mesmo não ocorre com 

os espaços públicos, que abrigam costumeiramente relações tanto públicas, como 

privadas, agravando a subjetividade desses espaços quanto ao teor das 

manifestações lá externalizadas. 
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 Com efeito, a título exemplificativo, na hipótese de um indivíduo detentor de 

cargo, função ou mandato político discursar sobre um coreto, em meio a uma praça 

da cidade que abriga o seu capital político, resta evidente que naquele momento a 

persona em evidência seria a pública, sujeita às sanções decorrentes das sujeições 

especiais aplicáveis aos agentes públicos. Mas e se esse mesmo agente estivesse 

conversando com alguns membros que integram o seu capital político ao lado do 

noticiado coreto? Não se poderia alegar que o noticiado indivíduo estaria em seu 

momento de lazer, prosando com conhecidos? Como se vê, na seara do espaço 

público, o limiar entre a persona pública e privada dos agentes políticos se faz 

rarefeito. 

 E, assim como ocorre no mundo fenomênico, a subjetividade do teor das 

interações firmadas em ambientes públicos também se estende ao ambiente virtual, 

com a relevante diferença de que a recente criação das redes sociais digitais não 

conferiu tempo hábil para que os operadores do Direito firmassem, até o presente 

momento, parâmetros objetivos a esse respeito. Não sem razão, a ânsia pela fixação 

desses critérios, com vistas à segurança jurídica, vem atribulando o judiciário 

brasileiro e internacional com ações que pretendem, com base em casos concretos, 

criar precedentes para solucionar o noticiado impasse. 

 Com efeito, nos autos do Mandado de segurança 37.132, o Ministro Relator 

Marco Aurélio assentou em voto exarado durante o julgamento virtual do noticiado 

mandamus  – julgamento este que, aliás, foi suspenso após o aludido voto relator – 

que “A atuação em rede social de acesso público, na qual veiculado conteúdo de 

interesse geral por meio de perfil identificado com o cargo ocupado – Presidente da 

República –, revela ato administrativo praticado no exercício do Poder Público” 

(BRASIL, 2020, online, grifos nossos). 

 Logo, ainda que intuitivamente, aquele Ministro assentou os parâmetros já 

arguidos neste trabalho para aferir se os atos praticados no âmbito das redes sociais 

dos indivíduos detentores de funções, cargos ou mandatos políticos são 

subordinados, ou não, ao regime jurídico dos agentes políticos, quais sejam: (i) a 

publicidade do perfil de determinada rede social digital; (ii) o conteúdo lá publicado; e 

(iii) a quem se destina. 

 O sobredito voto, certamente, fundou-se no fato de que as conexões travadas 

entre os usuários e o perfil do detentor de cargo, mandato ou função pública, decorrem 
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da relação posta entre governante e governado, eis que não há uma relação íntima 

entre esses usuários e o agente político – que, muitas vezes, aliás, sequer se 

conhecem. Além disto, há que se notar que os perfis públicos dos agentes políticos, 

via de regra, costumam ganhar notoriedade (e seguidores) durante o período de 

campanha eleitoral, justamente porque se prestam a disseminar as propostas do 

candidato detentor do perfil e, com isto, angariar votos. Uma vez eleitos, os perfis 

daqueles candidatos se prestam a precipuamente informar os governados das ações 

e opiniões políticas do seu moderador, mantendo o arsenal de seguidores daquela 

página em razão do interesse dos governados nas ações dos seus governantes. 

 Aliás, faz-se necessário alarmar que o embate ora em comento não se resume 

ao cenário brasileiro, eis que ultrapassa as fronteiras imaginárias fixadas pelas 

nações. Com efeito, recentemente o Poder Judiciário norte-americano também foi 

instado a se manifestar sobre esse mesmo tema em recentíssimo julgado, firmando 

tese similar àquela proposta pelo Ministro Marco Aurélio. Naquela oportunidade, a 

juíza Naomi Buchwald afirmou que o ex-presidente Donald Trump não poderia 

bloquear qualquer cidadão ao acesso do seu perfil público, pois entendeu que os perfis 

das autoridades públicas são fóruns públicos de debate e informação, não podendo 

ser confundido com o perfil de cidadãos comuns (ANGELO, 2020, online). 

Entendimento este que, aliás, foi reiterado nos quatro cantos daquele país, por 

diversos magistrados.  

 Não sem razão, seguindo a sorte dos entendimentos travados pelos 

magistrados estadunidenses, a Câmara dos Deputados norte-americana optou por 

instaurar um processo de impeachment contra Donald Trump, a fim de apurar eventual 

responsabilização político-administrativa do ex-presidente por incitação à insurreição, 

em razão, inclusive, de conteúdos compartilhados em seus perfis públicos de redes 

sociais digitais. Perfis esses que, aliás, foram banidos por ordem dos dirigentes das 

aludidas redes, após militantes trumpistas invadirem, por comando expresso daquele 

ex-presidente, o Capitólio americano e promoverem conflitos físicos e armados 

(MARS, 2021, online). 

 Por todo o exposto, ainda que não haja precedentes suficientes a indicar uma 

pacificidade sobre o tema, adotou-se neste trabalho o recentíssimo voto – e suas 

premissas – do Ministro Marco Aurélio e o entendimento firmado pela Corte Americana 

como embasamento para a proposição de parâmetros pós-digitais para a distinção 
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empírica entre as personas pública e privada do detentor de cargo, mandato ou função 

política e, com isto, distinguir as circunstâncias que comportam responsabilização dos 

agentes políticos. 

 Passar-se-á, agora, às especificidades e exemplos práticos relativos à 

responsabilidade de cada modalidade de agente político, por conteúdos 

compartilhados em seus perfis públicos de redes sociais digitais. 

  

 

6.2.1 Da responsabilidade dos Chefes do Poder Executivo e dos seus respectivos 

vices 

 

Conforme detalhadamente esmiuçado no capítuo 4 deste trabalho, a sujeição 

especial à qual estão subortdinados os Chefes do Poder executivo e seus vices não 

contempla qualquer imunidade material, mas tão somente formal, conforme se 

depreende dos artigos 29, 76 a 86, e 105 da Constituição da República de1988. Isto 

porque aqueles chefes estão propensos à responsabilização por toda e qualquer 

violação normativa, ainda que haja condições especiais para apuração e eventual 

imposição de sanções enquanto perdurar os seus mandatos. 

Rememorado isto, lembra-se também que o direito constitucional à liberdade 

de expressão não é absoluto e comporta cerceamentos em caso de excessos que 

promovam a violência e ofenças, mitigando ou cerceando direitos alheios. 

Assim, levando-se em consideração o entendimento adotado neste trabalho, 

segundo o qual (i) a publicidade do perfil de determinada rede social digital; (ii) o 

conteúdo lá publicado; e (iii) a quem se destina esse conteúdo são os parâmetros 

necessários a aferir se os atos praticados no âmbito das redes sociais dos indivíduos 

detentores de funções, cargos ou mandatos políticos são subordinados, ou não, ao 

regime jurídico dos agentes políticos, passar-se-á a tecer considerações sobre 

exemplos práticos recentes que corroboram o aludido entendimento. 

 De pronto, faz-se alusão à publicação do Preseidente Jair Messias Bolsonaro, 

datada de 5 de março de 2019, que veiculou vídeo pornográfico gravado durante um 

bloco de carnaval de rua que ocorreu em São Paulo naquele ano. Confira-se, a 

propósito, a noticiada postagem:  
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Figura 1 – Postagem do Presidente Jair Messias Bolsonaro, publicada em seu perfil 
pessoal público do Twitter, divulgando vídeo pornográfico 

 

Fonte: Perfil público de Jair Messias Bolsonaro no Twitter (@jairbolsonaro)9. 

 

Não fosse a aludida postagem suficiente, no dia seguinte à sobredita 

divulgação, o Presidente Jair Messias Bolsonaro postou uma pergunta a respeito do 

significado do termo “golden shower”, prática pornográfica que havia sido registrada e 

divulgada no noticiado vídeo. Pinça-se, a propósito, esta nova postagem:  

 

Figura 2 – Postagem do Presidente Jair Messias Bolsonaro, publicada em seu perfil 
pessoal público do Twitter, perguntando a definição de um termo pornográfico 

 

Fonte: Perfil público de Jair Messias Bolsonaro no Twitter (@jairbolsonaro)10. 

 
9 Disponível em: <https://twitter.com/jairbolsonaro>. Acesso em: 5 de março de 2019. 
10 Disponível em: <https://twitter.com/jairbolsonaro>. Acesso em: 6 de março de 2019. 
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Muito se discutiu, à época, a respeito de eventual cabimento de 

responsabilização do Presendente pelos conteúdos pornográficos postados em seu 

perfil pessoal do Twitter. E, levando-se em conta o entendimento aqui firmado de que 

os conteúdos publicados em perfis pessoais públicos de agentes públicos, sobretudo 

quando apresentarem teor caro à sociedade, dão ensejo a eventuais 

resposabilizações desses agentes, resta claro a necessidade de investigação e, 

eventualmente, punição do Presidente após o devido processo legal. 

Primeiro porque, de acordo com a legislação regente, Bolsonaro parece ter 

incorrido em crime de responsabilidade e, se assim comprovado, deve perder o seu 

cargo, eis que, ao realizar as noticiadas postagens, Bolsonaro teria procedido “[...] de 

modo incompatível com a dignidade, a honra e decoro do cargo”11 (BRASIL, 1950, 

online), conforme prevê o artigo 9º da Lei federal 1.079/1950. Assim, constatada a 

ocorrência do crime de responsabilidade, Bolsonaro também deveria ser sancionado 

com a inabilitação de exercer qualquer função pública por oito anos, de acordo com o 

art. 52, parágrafo único, da Constituição da República de 1988. Inclusive, em 13 de 

março de 2020, protocolizou-se pedido de impeachment contra o atual Presidente em 

razão deste fato, o qual está em ainda está em análise12. 

Segundo porque, ao divulgar a imagem de cidadãos anônimos, sem qualquer 

autorização prévia, Bolsonaro, ao que tudo indica, colocou-os em situação de risco, 

vulnerando-os a eventual agreção física e moral de ativitas extremistas. E mais, se 

assim restasse demonstrado no bojo do respectivo processo, ao assim fazer, o 

Presidente teria desrespeitado direitos constitucionais assegurados àqueles cidadãos, 

tal como o respeito à imagem, à honra e à livre expressão artística. Constatações 

estas que, inegavelmente, dão ensejo à resposabilização civil, por danos morais. 

Não sem razão, aliás, os dois rapazes, que aparentam ter sido expostos 

ilegalmente pelo Presidente, impetraram o Mandado de segurança 36.364, perante o 

Supremo Tribunal Federal (STF). Nesse mandado de segurança, postulou-se que o 

Presidente fosse obrigado a deletar as noticiadas postagens (SENRA, 2019, online). 

 
11 De acordo com o jurista Rafael Queiroz, “quebras de ‘dignidade, honra e decoro’ devem ser 
interpretadas à luz das condutas objetáveis de cada presidente. A interpretação do dispositivo deve dar 
precisão a comportamentos que, se naturalizados, põem em risco as bases de sobrevivência das 
instituições de patamar constitucional” (2019, online). 
12 Maiores detalhes sobre esse pedido de impeachment podem ser verificados no seguinte link: 
https://apublica.org/impeachment-bolsonaro/pedido-0002/. Acesso em: 28 de março de 2021. 
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O aludido mandamus, a despeito de já ter sido arquivado, correu em segredo de 

justiça, razão pela qual não se sabe o seu desfecho. O que se sabe, é que o aludido 

vídeo foi deletado da conta do Presidente.  

Terceiro porque Bolsonaro, ao publicar as noticiadas postagens, parece ter 

infringido também a legislação penal, eis que, de acordo com o artigo 218-C do Código 

Penal,  constituí crime “[...] publicar ou divulgar, por qualquer meio – inclusive por meio 

de comunicação de massa ou sistema de informática ou telemática -, fotografia, vídeo 

ou outro registro audiovisual que contenha [...] cena de sexo, nudez ou pornografia” 

(BRASIL, 2018, online). A pena para quem comete o noticiado crime é de “reclusão, 

de 1 (um) a 5 (cinco) anos, se o fato não constitui crime mais grave” (BRASIL, 2018, 

online). 

Quarto porque, não fossem as noticiadas responsabilidades suficientes, 

Bolsonaro, ao que tudo indica, agiu de maneira ímproba, ao afrontar a legalidade e a 

moralidade imprescindíveis ao agente público, nos termos do artigo 11 da Lei federal 

8.429/1992. Lembra-se, a propósito, que a moralidade que aqui se fala é a moralidade 

legal, aquela que se atém aos contornos legais (CAMMAROSANO, 2006, p.111-116). 

Assim, de acordo com o que prevê a noticiada lei federal, Bolsonaro deveria receber 

a seguinte sanção:  

II - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver, perda 
da função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco 
anos, pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração 
percebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público ou 
receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, 
ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, 
pelo prazo de três anos. sócio majoritário, pelo prazo de três anos (BRASIL, 
1992, Lei federal 8.429, online, grifos nossos) 

Ocorre que, a despeito da pretensa improbidade perpetrada pelo Presidente, 

uma vez responsabilizado por crime de responsabilidade, ele não poderia ser 

sancionado por improbidade administrativa em razão de um mesmo fato. Isto porque, 

conforme explicado detalhadamente no capítulo 5 deste trabalho, os crimes de 

responsabilidade praticados pelos Chefes do Poder Executivo absorvem, 

necessariamente, a uma atividade ímproba, razão pela qual o sujeito não pode ser 

responsabilizado também por improbidade administrativa, eis que a Constituição da 

República de 1988 veda a dupla punição por uma mesma infração. 

Feitas as devidas considerações a respeito da responsabilização cabível frente 
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às sobreditas publicações do atual Presidente da República, passar-se-á à análise 

das publicações controversas divulgadas no perfil público de João Dória, ex-prefeito 

da Cidade de São Paulo e atual Governador do Estao de São Paulo. 

Deveras, durante a sua campanha para Prefeito da Cidade de São Paulo, João 

Doria criou o slogan “Acelera SP”, ao qual vinculava um gesto em que o seu dedo 

indicador e o do meio se destacavam, em relação ao demais, esticados na horizontal. 

Confira-se, a propósito, uma foto em que o atual Governador de São Paulo faz o 

aludido gesto com a mão:  

 

Figura 3 – Foto de João Dória Jr., publicado em seu perfil público do Twitter, 
fazendo o gesto que faz remissão ao “Acelera SP”, seu slogan pessoal de 

campanha a Prefeito da Cidade de São Paulo durante o ano de 2016 

 

Fonte: Perfil público de João Doria no Twitter (@jdoriajr)13. 

 

Além do slogan “Acelera SP”, aliás, João Dória Jr. também criou o “Cidade 

Linda”. Ato contínuo, mesmo após a sua vitória eleitoral, com a sua consequente 

posse no cargo de Prefeito da Capital do Estado de São Paulo, Dória continou a usar 

e divulgar os seus slogans, inclusive por meio de suas redes sociais públicas, 

associando-os a programas e obras de governo. 

Ocorre que, a vinculação entre a campanha publicitária eleitoral e de gestão, 

 
13 Disponível em: < https://twitter.com/jdoriajr/status/868446466486018049>. Acesso em: 11 de 
fevereiro de 2021. 



55 
 

 
 

por meio do uso do slogan pessoal ao invés de símbolos originários da Prefeitura 

Municipal, configura, ao menos em tese, improbidade administrativa. Isto porque, ao 

assim fazer, o ex-prefeito da Capital paulistana teria se valido de programas e 

orçamento público como forma de autopromoção, a fim de consolidar o seu nome na 

conjuntura política nacional, violando princípios essenciais à Administração Pública e 

aos administradores. 

Não sem razão, ajuizou-se contra ele os Processos 1012844-

73.2018.8.26.0053 e 1004481-97.2018.8.26.0053, em trâmite inicialmente perante o 

Tribunal de Justiça de São Paulo. Até o presente momento, João Dória Jr. foi 

condenado em primeira e segunda instâncias em ambos os processos por 

improbidade administrativa, sendo coagido a retirar todas as postagens e materiais e 

que faziam alusão aos noticiados slogans de campanha, bem como a indenizar o 

erário com montantes vultuosos. Após as noticiadas condeções, aquele ex-prefeito 

reocrreu ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) e ao STF, recursos estes que ainda 

pendem de julgamento. 

As aludidas decisões além de condenar aquele ex-prefeito por improbidade 

administrativa, corroboram o entendimento ora firmado neste trabalho, segundo o qual 

os agentes políticos não estão blindados de responsabilização no ambiente virtual. 

Daí porque, por mais este motivo, reafirma-se que os Chefes do Poder 

Executivo e seus vices, ao publicar conteúdos caros à sociedade em seu perfil pessoal 

público, estão sujeito à responsabilização de acordo com a sujeição especial à qual 

está subordinada essa modalidade de agente político. 

 

 

6.2.2 Da responsabilidade dos Ministros e Secretários  

 

Conforme já demonstramos no capítulo 4 deste trabalho, o constituinte optou 

por conferir aos Ministros de Estado regime jurídico similar àquele atribuído aos 

Chefes do Poder Executivo, sobretudo porque conferiu àqueles parcela das atividades 

de competência destes.  

Quer-se com isto dizer, inclusive, que os Ministros de Estado estão sujeitos à 

sanções por crimes de responsabilidade, na hipótese de afrontarem, no exercício de 

suas funções, as vedações impostas pelo artigo 85 da Conbstituição da República.  
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Destarte, levando-se em consideração o entendimento adotado neste trabalho, 

segundo o qual (i) a publicidade do perfil de determinada rede social digital; (ii) o 

conteúdo lá publicado; e (iii) a quem se destinam, são os parâmetros necessários para 

aferir se os atos praticados no âmbito das redes sociais dos indivíduos detentores de 

funções, cargos ou mandatos políticos são subordinados, ou não, ao regime jurídico 

dos agentes políticos, passar-se-á a tecer considerações sobre exemplos práticos 

recentes que corroboram o aludido entendimento. 

Com efeito, em meio à pandemia de coronavírus, o então Ministro da Educação 

Abraham Weintraub publicou em seu perfil do Twitter uma postagem que zombava o 

sotaque dos chineses radicados no Brasil, comparando-os ao personagem Cebolinha, 

da série infantil de histórias em quadrinho da Turma da Mônica, conhecido por trocar 

a letra “r” pela “l”. Não obstante, a aludida postagem também sugeria que o governo 

da China se valeu do coronavírus, de maneira propositada, para se fortalecer no 

cenário geopolítico. Confira-se, a propósito, a publicação em comento: 

 

Figura 4 – Postagem do então Ministro da Educação, Abraham Weintraub, publicada em 
seu perfil pessoal público do Twitter, zombando do sotaque dos chineses radicados no 

Brasil e sugerindo que a China se valeu do coronavírus, de maneira propositada, para se 
fortalecer no cenário geopolítico 
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Fonte: Perfil público de Abraham Weintraub no Twitter (@AbrahamWeint)14. 

 

Vê-se, pois, que o ex-ministro teceu críticas e insinuações que comprometiam 

a integridade moral dos chineses, que, diga-se de passagem, são os maiores 

parceiros comerciais do Brasil. E, como haveria de ser, a aludida publicação repercutiu 

intensamente na imprensa, inclusive no cenário internacional, dando ensejo a 

publicações questionadoras da Embaixada Chinesa do Brasil.  

Deveras, a Embaixada da China no Brasil divulgou em seu perfil oficial do 

Twitter uma mensagem cobrando uma declaração oficial do governo brasileiro 

rechaçando a declaração de Abraham Weintraub. Piça-se, aliás, esta publicação:  

 

Figura 5 – Postagem da Embaixada da China no Brasil, em seu perfil público do 
Twitter, em resposta à publicação de Abraham Weintraub que zombou do sotaque 

dos chineses radicados no Brasil e sugeriu que a China se valeu do coronavírus, de 
maneira propositada, para se fortalecer no cenário geopolítico 

 

Fonte: Perfil público da Embaixada da China no Brasil no Twitter (@EmbaixadaChina)15. 

 
14 Disponível em: <https://twitter.com/AbrahamWeint>. Acesso em: 4 de abril de 2020. 
15 Disponível em: <https://twitter.com/EmbaixadaChina>. Acesso em: 12 de fevereiro de 2021. 
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Muito se discutiu, à época, a respeito de eventual cabimento de 

responsabilização do ex-ministro pela postagem afrontosa à China e aos chineses 

publicada em seu perfil pessoal do Twitter. Não sem razão, o Ministro Celso de Mello, 

do STF, abriu Inquérito 4827 para investigar Weintraub por suposto racismo contra 

chineses, atendendo a um pedido da Procuradoria Geral da República. Após 

Weintraub deixar o cargo de ministro, em junho de 2020, o aludido inquérito foi movido 

à primeira instância e, recentemente, foi arquivado sob a seguinte alegação da 

Procuradora da República Melina Flores: “Verifica-se que o investigado limita-se a 

insinuar uma tese que, embora delirante e com um tom jocoso — inadmissível à autoridade 

máxima da educação de um país —, não está claramente voltada a incitar preconceito” 

(VIVAS; FALCÃO, 2020, online).  

Sem prejuízo disso, levando-se em conta o entendimento aqui firmado de que 

os conteúdos publicados em perfis pessoais públicos de agentes públicos, sobretudo 

quando apresentarem teor caro à sociedade e ao Estado, dão ensejo a eventuais 

resposabilizações desses agentes, resta claro a necessidade de apuração e, se 

confirmados os abusos após o devido processo legal, punição do ex-ministro. 

Primeiro porque, de acordo com a legislação regente, tudo indica que 

Weintraub incorreu em crime de responsabilidade e deve perder o seu cargo, eis que, 

ao divulgar a noticiada postagem, aparentemente procedeu “[...] de modo incompatível 

com a dignidade, a honra e decoro do cargo”16 (BRASIL, 1950, online), conforme 

prevê o artigo 9º da Lei federal 1.079/1950. Assim, constatada a ocorrência do crime 

de responsabilidade, Weintraub deveria ser sancionado com a inabilitação de exercer 

qualquer função pública por oito anos, de acordo com o art. 52, parágrafo único, da 

Constituição da República de 1988. 

Segundo porque, ao divulgar mensagem que zomba da forma com que os 

chineses radicados no Brasil se expressam, Weintraub possivelmente agrediu a moral 

de todos eles. Agressão esta que, após constação por meio do devido processo legal, 

deve dar ensejo à resposabilização civil, por danos morais. 

Terceiro porque Weintraub, ao publicar a noticiada postagem, teria também 

 
16 De acordo com o jurista Rafael Queiroz, “[...] quebras de ‘dignidade, honra e decoro’ devem ser 
interpretadas à luz das condutas objetáveis de cada presidente. A interpretação do dispositivo deve dar 
precisão a comportamentos que, se naturalizados, põem em risco as bases de sobrevivência das 
instituições de patamar constitucional” (2019, online). 
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infringido a legislação penal, eis que, de acordo com o artigo 20 da Lei federal 

7.716/1989, “Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, 

etnia, religião ou procedência nacional. Pena: reclusão de um a três anos e multa” 

(BRASIL, 1989, online). 

Quarto porque, não fossem as noticiadas responsabilidades suficientes, 

Weintraub agiu, aparentemente, de maneira ímproba, ao afrontar a legalidade e a 

moralidade imprescindíveis ao agente público, nos termos do artigo 11 da Lei federal 

8.429/1992. Lembra-se, a propósito, que a moralidade que aqui se fala é a moralidade 

legal, aquela que se atém aos contornos legais (CAMMAROSANO, 2006, p.111-116). 

Ademais, debruçar-se-á também sobre uma postagem do atual Ministro do 

Meio Ambiente, Ricardo Salles, em seu perfil pessoal público do Twitter. Com efeito, 

em uma postagem pública, Salles respondeu a uma crítica externalizada por Rodrigo 

Maia, então Presidente da Câmara dos Deputados, chamando-o de “Nhonho”, 

personagem esteriotipado do programa humorístico Chaves. Confira-se, a propósito, 

a aludida postagem: 

 

Figura 6 – Postagem do Ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles, publicada em 
seu perfil pessoal público do Twitter, denominando o então Presidente da Câmara 

dos Deputados de “Nhonho”, personagem do programa humorístico Chaves 

 

Fonte: Perfil público de Rodrigo Maia no Twitter (@RodrigoMaia)17. 

 

 
17 Disponível em: <https://twitter.com/RodrigoMaia>. Acesso em: 28 de outubro de 2020. 
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Minutos após a noticiada resposta, Salles postou em seu perfil pessoal e 

público do Twitter uma publicação alegando que a sua conta teria sido utilizada 

indevidamente por uma pessoa desconhecida, oportunidade na qual o aludido 

desconhecido denominou o então Presidente da Câmara dos Deputados de “Nhonho”. 

Confira-se:  

 

Figura 7 – Postagem do Ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles, publicada em 
seu perfil pessoal público do Twitter, alegando que outra pessoa se utilizou da sua 

conta para chamar o então Presidente da Câmara dos Deputados de “Nhonho” 

 

Fonte: Perfil público de Ricardo Salles no Twitter (@rsallesmma)18. 

 

Ainda que, de fato, a conta de Ricardo Salles tivesse sido utilizada por terceiro 

indevidamente, fato é que aquele ministro é responsável pelas publicações divulgadas 

em suas redes sociais digitais. Tal como ocorreria, aliás, caso o seu certificado de 

identidade pessoal estivesse em posse de terceiro e esse terceiro assinasse algum 

contrato ou avença em seu nome, conforme determina o artigo 10, § 1o, da Medida 

Provisória no 2.200-02/2001. 

Dito isto, resta claro a possibilidade de imputação de responsabilidade a 

Ricardo Salles pelos conteúdos compartilhados em seu perfil pessoal, ainda que haja 

alegação de que o conteúdo em questão foi produzido por terceiros. Assim, entende-

se que seria cabível, uma vez confirmada pelo devido processo legal, a 

 
18 Disponível em: <https://twitter.com/rsallesmma>. Acesso em: 29 de outubro de 2020. 
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responsabilização daquele ministro pela noticiada publicação. 

Primeiro porque Salles parece ter incorrido em crime de responsabilidade e, se 

assim comprovado, deve perder o seu cargo, eis que, ao divulgar a noticiada 

postagem, aparentemente procedeu “[...] de modo incompatível com a dignidade, a 

honra e decoro do cargo”19 (BRASIL, 1950, online), conforme prevê o artigo 9º da Lei 

federal 1.079/1950. Assim, constatada a ocorrência do crime de responsabilidade, 

Salles deveria também ser sancionado com a inabilitação de exercer qualquer função 

pública por oito anos, de acordo com o art. 52, parágrafo único, da Constituição da 

República de 1988. 

Segundo porque, ao divulgar zombar de aspectos físicos de Rodrigo Maia, 

Salles parece ter agredidido a moral daquele Deputado Federal. Agressão esta que, 

se constatada no respectivo processo, deve dar ensejo à resposabilização civil, por 

danos morais. 

Terceiro porque Salles, ao publicar a noticiada resposta, teria infringido também 

a legislação penal, eis que, de acordo com o artigo 140 do Código Penal, constitui 

crime “Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro: Pena - detenção, de 

um a seis meses, ou multa” (BRASIL, 1940, online). 

Quarto porque, não fossem as noticiadas responsabilidades suficientes, Salles 

agiu, aparentemente, de maneira ímproba, ao afrontar a legalidade e a moralidade 

imprescindíveis ao agente público, nos termos do artigo 11 da Lei federal 8.429/1992. 

Lembra-se, a propósito, que a moralidade que aqui se fala é a moralidade legal, aquela 

que se atém aos contornos legais (CAMMAROSANO, 2006, p.111-116). 

Mas não é só! Existem também exemplos recentes a respeito de publicações 

concretizadas em redes sociais por legisladores, uma terceira modalidade de agentes 

políticos. Senão, vejamos.  

 

 

6.2.3 Da responsabilidade dos Legisladores  

 

No específico caso dos legisladores, há que se fazer menção a uma 

 
19 De acordo com o jurista Rafael Queiroz, “quebras de ‘dignidade, honra e decoro’ devem ser 
interpretadas à luz das condutas objetáveis de cada presidente. A interpretação do dispositivo deve dar 
precisão a comportamentos que, se naturalizados, põem em risco as bases de sobrevivência das 
instituições de patamar constitucional” (2019, online). 
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especificidade cara tão somente a eles: a inviolabilidade parlamentar. Com efeito, o 

constitucionalista José Afonso da Silva (2020, p.540) explica que “[...] a inviolabilidade, 

que às vezes, também é chamada de imunidade material, exclui o crime nos casos 

admitidos; o fato típico deixa de constituir crime, porque a norma constitucional afasta, 

para a hipótese, a incidência da norma penal”.  

 Aliás, aquele professor complementa que, “[...] com a redação da EC-35/2001 

ao caput do artigo 53, se estabelece que eles são invioláveis civil e criminalmente por 

quaisquer de sus opiniões, palavras e votos. Exclui-se assim os congressistas 

também da responsabilidade civil” (SILVA, 2020, p. 540). 

Logo, a inviolabilidade – ou imunidade material – parlamentar tem o condão de 

afastar a responsabilidade civil ou penal por quaisquer de suas opiniões, palavras e 

votos exarados no exercício de suas funções, servindo de prerrogativa ao bom e livre 

exercício do mandato. 

 Ademais, destaca-se uma vez mais que as prerrogativas são conferidas aos 

parlamentares e não às pessoas físicas que ocupam as cadeiras parlamentares. 

Quer-se com isto esclarecer que as prerrogativas constitucionais são destinadas aos 

agentes políticos, e não aos particulares que figuram como tal, de modo que só serão 

cobertos pela inviolabilidade os atos praticados no exercício das suas funções 

parlamentares.  

 Derradeiramente, joga-se luz ao dever constitucionalmente atribuído ao 

legislador que dialoga intrinsicamente com o tema deste estudo, qual seja: o subjetivo 

dever de agir de acordo com o decoro parlamentar. Tentando diminuir a subjetividade 

daquele termo, e sem prejuízo do quanto disposto nos regimentos internos das casas 

legislativas brasileiras, o artigo 55, § 1º, da Constituição da República de 1988 definiu 

que “É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no 

regimento interno, o abuso das prerrogativas asseguradas a membro do Congresso 

Nacional ou a percepção de vantagens indevidas” (BRASIL, 1988, online). 

 Neste contexto, e tendo em vista o tema deste trabalho, resta-nos um 

questionamento intransponível a qualquer conclusão que se pretenda assentar: as 

publicações dos legisladores, praticadas no espaço abstrato da internet, podem ser 

tidas como atos praticados no exercício do mandato? 

 De acordo com entendimentos lançados neste trabalho, fixa-se, para fins 

metodológicos, que os atos praticados por legisladores, em seus perfis pessoais ou 
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públicos, são considerados atos decorrentes do exercício do seu mandato, desde que 

versem sobre assuntos de interesse público e se destinem a agentes pertencentes 

aos jogo político (aí se incluindo o seu capital político). 

 Isto porque, coforme já asseverado, as conexões travadas em redes sociais 

digitais entre os usuários comuns e detentores de cargo, mandato ou função pública, 

decorrem da relação posta entre governante e governado, eis que não há uma relação 

íntima ou pessoalmente eles – que, muitas vezes, aliás, sequer se conhecem.  

Além disto, há que se notar que os perfis públicos dos indivíduos que ocupam 

cargos, funções ou mandatos políticos, via de regra, foram criados para angariar votos 

na campanha eleitoral, lançando informativos sobre ela e propostas eleitorais. E, uma 

vez eleitos, torna-se uma plataforma de comunicação entre o representante e os seus 

representados, com quem se deve manter uma relação de transparência, informativa 

e baseada em diálogos constantes.  

É dizer, via de regra, não se trata de perfis públicos de pessoas anônimas que, 

uma vez eleitas, ganharam notoriedade. Pelo contrário, trata-se de perfis criados por 

pessoas anônimas ou pouco conhecidas que pretendiam ganhar notoriedade para, 

com isto, alcançar objetivos políticos. Ou seja, para muitos políticos contemporâneos, 

as redes sociais digitais foram o instrumento essencial para que ganhassem 

notoriedade e, com isto, pudessem vir a ocupar um cargo, função ou mandato político. 

Assim, levando-se em conta que o âmbiente virtual também pode ser entendido 

como um ambiente de trabalho para os agentes políticos, resta claro que a imunidade 

material conferida aos parlamentares se estende às suas redes sociais digitais. Daí 

porque não cabe responsabilização civil e penal por conteúdos divulgados por  

legisladores em seus perfis pessoais, desde que os seus conteúdos tenham caráter 

político, pertinência com o exercício da função, e não haja abuso da aludida imunidade 

material. 

Dito tudo isto, passar-se-á a tecer considerações sobre exemplos práticos 

recentes que corroboram o entendimento firmado neste trabalho. 

Deveras, é certo que o fatídico causo contemporâneo a respeito da 

responsabilização de parlamentares por conteúdos divulgados em seus perfis 

públicos em redes sociais é aquele que envolveu Daniel Silveira que, ao menos até o 

presente momento, é Deputado Federal pelo Estado do Rio de Janeiro.  

Em 17 de fevereiro deste ano, Daniel publicou em suas redes sociais vídeos 
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ameaçando a integridade física dos ministros do STF e vangloriando o Ato 

Institucional 5 (AI-5), o decreto mais severo expedido pelo governo federal durante a 

ditadura militar brasileira, que concedeu aos governantes o poder de fechar o 

Congresso Nacional, além de garantir punições arbitrárias e violar direitos 

fundamentais. 

Horas após a postagem do noticiado vídeo em seu perfil pessoal público do 

Twitter, o Ministro Alexandre de Moraes expediu um mandado de prisão em flagrante 

contra aquele Deputado, com fundamento na Lei de Segurança Nacional (Lei Federal 

7.170/1973),  por defender medidas antidemocráticas, como o AI-5, e instigar medidas 

violentas contra a vida e a segurança dos ministros do STF, o que constitui crime 

inafiançável. Mandado de prisão esse que, contrariando o costume dissonante 

daquela Corte, foi chancelado à unanimidade pelos ministros do STF. Seguindo a 

sorte constitucional (Art. 53, § 2º), a Câmara dos Deputados foi notificada 

imediatamente da prisão e, em sessão plenária, referendou a aludida prisão por 

maioria simples. 

A flagrância do crime foi justificada por Alexandre de Moraes ao fundamento de 

que a atividade do parlamentar permanecia em curso pelo fato de que o vídeo 

continuava disponível e repercutindo na internet. É bom que se diga que esta brecha 

utilizada pelo Ministro Alexandre de Moraes pode servir de salvo conduto à prisão por 

conteúdos compartilhados no ambiente digital a qualquer tempo, sobretudo ante ao 

recentíssimo julgamento daquela Corte nos autos do Recurso Extraordinário 1010606, 

que chancelou inexistir direito ao esquecimento. 

Tanto mais isso é verdade, que o Ministro Luís Roberto Barroso, a despeito de 

referendar a prisão decretada por Alexandre de Moraes, discordou sobre a justificativa 

utilizada para justificar a flagrância da prisão. Confira-se, a propósito, os comentários 

de Barroso a esse respeito: 

"O flagrante permite que alguém seja preso sem ordem judicial. Qualquer PM 
pode prender em flagrante, qualquer pessoa pode prender (outra pessoa) em 
flagrante. Se eu permito que uma postagem de um ano atrás seja 
considerada flagrante e, portanto, permita que eu seja preso até que um juiz 
emita um habeas corpus em meu favor, imagine o que é esse poder na mão 
de policiais militares do país inteiro" (SCHREIBER, 2020, online)  

Além das controvérsias a respeito da flagrância da prisão, tem-se discutido a 

lisura da prisão de Daniel pelo fato de ela ter sido decretada dentro do Inquérito das 
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Fake News (que, em rigor, trata de temas alheios às ameaças destiladas por Daniel), 

e sem pedido prévio da Procuradoria-Geral da República (PGR). É bem verdade que, 

após a confirmação da prisão pelo plenário do STF, a PGR apresentou uma denúncia 

contra o Silveira, mas, a essa altura, aquele Deputado já se encontrava preso 

(SCHREIBER, 2020, online). 

Registra-se, aliás, que se deixa de arrolar as postagens que veicularam os 

sobreditos vídeos atentatórios pois o perfil pessoal de Daniel Silveira do Twitter foi 

retirado do ar por determinação judicial, conforme se atesta da imagem a seguir:  

 

Figura 8 – Comprovação de que o perfil pessoal público do Deputado Federal Daniel 
Silveira no Twitter foi suspensa por determinação judicial 

 

 

Fonte: Perfil público de Daniel Silveira no Twitter (@danielPMERJ)20. 

 

Vê-se, pois, que a despeito das relevantes e oportunas críticas processuais a 

respeito da prisão de Daniel Silveira, não se tergiversa quanto à necessidade de 

apuração e eventual responsabilização desse agente político pelas palavras e 

opiniões proferidas nos aludidos vídeos poublicados em seu perfil pessoal público do 

Twitter. 

 
20 Disponível em: <https://twitter.com/danielPMERJ>. Acesso em: 28 de fevereiro de 2021. 
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Primeiro porque Daniel aparentemente agiu de maneira imcompatível com o 

decoro parlamentar, eis que abusou das prerrogativas parlamentares para fins 

contrários às prescrições da Lei de Segurança Nacional (Lei federal 7.170/1974) – 

que, a despeito da sua origem antidemocrática e das válidas críticas que se possa 

tecer a seu respeito, permanece válida e deve ser respeitada –, nos termos do artigo 

55, § 1º, da Constituição da República de 1988. Assim, caso comprovado, Daniel deve 

ser responsabilizado administrativamente com a perda do cargo, nos termos do 

Regimento da Câmara dos Deputados e com fundamento no artigo 55, II, da 

Constituição da República de 1988. E mais, constatada a ocorrência do crime de 

responsabilidade, Daniel também deve ser sancionado com a inabilitação de exercer 

qualquer função pública por oito anos, de acordo com o art. 52, parágrafo único, da 

Constituição da República de 1988. 

Segundo porque, ao ofender a honra e ameaçar a integridade física dos 

Ministros do STF, Daniel aparenta ter perpetrado grave dano moral àqueles ministros 

que, uma vez comprovado, dever dar ensejo à sua consequente resposabilização civil. 

Terceiro porque, ao que tudo indica, a Lei de Segurança Nacional (Lei federal 

7.170/1974) prevê que a conduta perpetrada por Daniel Silveira, ao publicar os 

aludidos vídeos, constitui crime. Deveras, confira-se o que prevê os artigos que 

veiculam os crimes perpetrados por aquele Deputado: 

Art. 1º - Esta Lei prevê os crimes que lesam ou expõem a perigo de lesão: 
I - a integridade territorial e a soberania nacional; Il - o regime 
representativo e democrático, a Federação e o Estado de Direito; Ill - a 
pessoa dos chefes dos Poderes da União [...]  
Art. 17 - Tentar mudar, com emprego de violência ou grave ameaça, a 
ordem, o regime vigente ou o Estado de Direito. Pena: reclusão, de 3 a 15 
anos [...] 
Art. 18 - Tentar impedir, com emprego de violência ou grave ameaça, o 
livre exercício de qualquer dos Poderes da União ou dos Estados. Pena: 
reclusão, de 2 a 6 anos [...] 
Art. 22 - Fazer, em público, propaganda: I - de processos violentos ou 
ilegais para alteração da ordem política ou social; [...] IV - de qualquer dos 
crimes previstos nesta Lei. Pena: detenção, de 1 a 4 anos [...]  
Art. 23 - Incitar: I - à subversão da ordem política ou social; II - à 
animosidade entre as Forças Armadas ou entre estas e as classes 
sociais ou as instituições civis; [...] IV - à prática de qualquer dos crimes 
previstos nesta Lei. Pena: reclusão, de 1 a 4 anos. [...] 
Art. 26 - Caluniar ou difamar o Presidente da República, o do Senado 
Federal, o da Câmara dos Deputados ou o do Supremo Tribunal Federal, 
imputando-lhes fato definido como crime ou fato ofensivo à reputação. Pena: 
reclusão, de 1 a 4 anos (BRASIL, 1974, online, grifos nossos). 

Quarto porque, não fossem as noticiadas responsabilidades suficientes, Daniel 
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teria agido de maneira ímproba, ao afrontar a legalidade e a moralidade 

imprescindíveis ao agente público, nos termos do artigo 11 da Lei federal 8.429/1992. 

Lembra-se, a propósito, que a moralidade que aqui se fala é a moralidade legal, aquela 

que se atém aos contornos legais (CAMMAROSANO, 2006, p.111-116). Mas não é 

só!  

Eduardo Bolsonaro, Deputado Federal paulista, é conhecido por ser o membro 

da família Bolsonaro que mais publica postagens controversas e jocosas, ainda que 

seu pai e irmãos não deixem a desejar nesse quesito. Dado o objetivo exemplificativo 

deste subcapítulo, ater-se-á a apenas duas dessas postagens de Eduardo. 

Na primeira delas, aquele Deputado publicou uma mensagem ironica após a 

sua colega Joice Hasselmann, também deputada federal pelo Estado de São Paulo, 

declarar ao público que havia contraído o coronavírus. Na aludida publicação, 

Eduardo afirma não saber que porcos contraiam COVID-19, em franca alusão à 

declaração da deputada. Confira-se:  

 

Figura 9 – Postagem do Deputado Federal Eduardo Bolsonaro, publicada em seu 
perfil pessoal público do Twitter, logo após a sua colega Joice Hasselmann, também 

Deputada Federal, declarar publicamente que havia contraído COVID-19 

 

Fonte: Perfil público de Eduardo Bolsonaro no Twitter (@BolsonaroSP)21. 

 

Na sobredita postagem, resta latente o possível abuso da imunidade material 

parlamentar para insultar uma colega da Câmara dos Deputados, eis que não há 

qualquer debate propositivo relativo à função legislativa, mas tão somente um condão 

difamatório. Assim, caso essa constatação seja comprovada, não há que se falar em 

imunidade material no presente caso, razão porque caberia responsabilização civil e 

penal àquele Deputado. 

 
21 Disponível em: <https://twitter.com/BolsonaroSP>. Acesso em: 17 de junho de 2020. 
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Primeiro porque Eduardo aparentemente agiu de maneira imcompatível com o 

decoro parlamentar, eis que abusou das prerrogativas parlamentares para fins ilegais, 

nos termos do artigo 55, § 1º, da Constituição da República de 1988. Assim, se 

comprovado, Eduardo deve ser responsabilizado administrativamente com a perda do 

cargo, nos termos do Regimento da Câmara dos Deputados e com fundamento no 

artigo 55, II, da Constituição da República de 1988. E mais, constatada a ocorrência 

do crime de responsabilidade, Eduardo também deveria ser sancionado com a 

inabilitação de exercer qualquer função pública por oito anos, de acordo com o art. 52, 

parágrafo único, da Constituição da República de 1988. 

Segundo porque, ao associar Joice Hasselmann à figura de um porco, animal 

mal visto no imaginário popular brasileiro, Eduardo possivelmente agrediu a moral 

daquela deputada federal. Agressão esta que, caso seja comprovada, deve dar ensejo 

à resposabilização civil, por danos morais. 

Terceiro porque Eduardo, ao publicar a noticiada postagem, teria infringido 

também a legislação penal, eis que, de acordo com o artigo 140 do Código Penal, 

constitui crime “Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro: Pena - 

detenção, de um a seis meses, ou multa” (BRASIL, 1940, online). 

Quarto porque, não fossem as noticiadas responsabilidades suficientes, 

Eduardo aparentemente também agiu de maneira ímproba, ao afrontar a legalidade e 

a moralidade imprescindíveis ao agente público, nos termos do artigo 11 da Lei federal 

8.429/1992. Lembra-se, a propósito, que a moralidade que aqui se fala é a moralidade 

legal, aquela que se atém aos contornos legais (CAMMAROSANO, 2006, p.111-116). 

Em outra postagem daquele Deputado, publicou-se uma crítica 

presumivelmente transfóbica à campanha publicitária de Dia dos Pais da empresa 

Natura, que se valeu de um homem transgênero como garoto propaganda. Na aludida 

publicação, Eduardo afirma que a empresa pretendeu normalizar uma conduta 

totalmente atípica na sociedade brasileira. Veja-se:  

 

Figura 10 – Postagem do Deputado Federal Eduardo Bolsonaro, publicada em seu 
perfil pessoal público do Twitter, fazendo menção à campanha publicitária de Dia 

dos Pais da empresa Natura, que se valeu de um homem transgênero como garoto 
propaganda 
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Fonte: Perfil público de Eduardo Bolsonaro no Twitter (@BolsonaroSP)22. 

 

Nesta postagem, a despeito do condão agressivo, intolerante e retrógrado da 

aludida mensagem, além da sua aparente contrariedade à lei23, fato é que aquele 

Deputado versa sobre debate de costume que é inerente à função parlamentar. Logo, 

de acordo com as premissas adotadas neste trabalho, a noticiada publicação é 

coberta pela imunidade material e não fere o decoro parlamentar, razão porque não 

há que se falar em responsanilidade civil, penal ou administrativa no presente caso. 

Derradeiramente, debruçar-se-á sobre uma postagem do Deputado Estadual 

paulista Arthur do Val, conhecido poularmente como “mamãefalei”. Destarte, em 

setembro de 2020 aquele Deputado publicou uma mensagem difamatória ao Padre 

Julio Lancellotti, religioso e ativista pelos Direitos Humanos. Na aludida publicação, 

Arthur afirma que o aludido padre é um “cafetão da miséria”. Confira-se:  

 

Figura 11 – Postagem do Deputado Estadual Arthur do Val, publicada em seu perfil 
pessoal público do Twitter, atribuindo ao Padre Julio Lancellotti o adjetivo de cafetão 

da miséria 

 

 
22 Disponível em: <https://twitter.com/BolsonaroSP>. Acesso em: 28 de julho de 2020. 
23 Em junho de 2019 o STF reconheceu, durante o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 
por Omissão (ADO) 26 e do Mandado de Injunção (MI) 4733, a mora do Congresso Nacional para 
incriminar atos atentatórios a direitos fundamentais dos integrantes da comunidade LGBT. Assim, 
naquela oportunidade, a maioria dos ministros daquela Corte votaram pelo enquadramento da 
homofobia e da transfobia como tipo penal definido na Lei do Racismo (Lei federal 7.716/1989) até que 
o Congresso Nacional edite lei sobre a matéria.  
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Fonte: Perfil público de Arthur do Val no Twitter (@arthurmoledoval)24. 

 

Na sobredita postagem, resta latente o possível o abuso da imunidade material 

parlamentar com o intento único de insultar um ativista contrário às suas ideologias, 

eis que não há qualquer debate propositivo relativo à edição legislativa ou à 

fiscalização de contas, mas tão somente um condão difamatório. Assim, caso essa 

afirmação seja comprovada, não há que se falar em imunidade material no presente 

caso, razão porque caberia responsabilização civil e penal àquele Deputado. 

Primeiro porque Arthur aparentemente agiu de maneira imcompatível com o 

decoro parlamentar, eis teria abusado de suas prerrogativas parlamentares para fins 

ilegais, nos termos do artigo 55, § 1º, da Constituição da República de 1988. Assim, 

se comprovado, Arthur deveria ser responsabilizado administrativamente pela perda 

do cargo, nos termos do Regimento da Assembleia Legislativa paulista e com 

fundamento no artigo 55, II, da Constituição da República de 1988, que deve ser 

replicado na constituições estaduais em atenção ao princípio da simetria. E mais, 

constatada a ocorrência do crime de responsabilidade, Arthur também deveria ser 

sancionado com a inabilitação de exercer qualquer função pública por oito anos, de 

acordo com o art. 52, parágrafo único, da Constituição da República de 1988. 

Segundo porque, ao adjetivar o Padre Julio Lancellotti de cafetão da miséria, 

Arthur, ao que tudo indica, agride a moral daquele ativista em prol dos Direitos 

Humanos. Agressão esta que, se comprovada por meio do dedivo processo legal, 

 
24 Disponível em: <https://twitter.com/arthurmoledoval>. Acesso em: 15 de setembro de 2020. 
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deve dar ensejo à resposabilização civil, por danos morais. 

Terceiro porque Arthur, ao publicar a noticiada postagem, teria infringido 

também a legislação penal, eis que, de acordo com o artigo 140 do Código Penal, 

constitui crime “Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro: Pena - 

detenção, de um a seis meses, ou multa” (BRASIL, 1940, online). 

Quarto porque, não fossem as noticiadas responsabilidades suficientes, Arthur 

supostamente também agiu de maneira ímproba, ao afrontar a legalidade e a 

moralidade imprescindíveis ao agente público, nos termos do artigo 11 da Lei federal 

8.429/1992. Lembra-se, a propósito, que a moralidade que aqui se fala é a moralidade 

legal, aquela que se atém aos contornos legais (CAMMAROSANO, 2006, p.111-116). 

Logo, após as logas considerações, exemplos empíricos e assertivas aqui 

lançadas, atesta-se a aplicabilidade prática dos coesos parâmetros assentados neste 

trabalho para aferir se os atos praticados no âmbito das redes sociais dos indivíduos 

detentores de funções, cargos ou mandatos políticos são subordinados ao regime 

jurídico dos agentes políticos e, portanto, se comportam responsabilização de acordo 

com as regras daquele regime.  
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7 CONCLUSÃO 

 

O sentido e alcance do termo liberdade são intrínsecos à história humana, de 

modo que aqueles se expandem, ou se contraem, de acordo com os contornos desta. 

E, assim como as liberdades e as suas definições vão se moldando de acordo com as 

condições sociológicas e tecnológicas de cada época, os instrumentos por meio dos 

quais elas se concretizam também seguem a mesma sorte.  

O advento da internet, por exemplo, revelou um importante instrumento para o 

incremento da liberdade de expressão na contemporaneidade. Com efeito, a internet 

proporcionou amplo acesso, de modo fácil e rápido, aos conteúdos produzidos e 

disponibilizados em qualquer canto do mundo, inclusive por pessoas físicas. 

Nessa toada, as redes sociais digitais se consubstanciam em um dos 

instrumentos de comunicação mais importantes da atualidade para a efetivação do 

pleno exercício das liberdades de expressão, bem como da ampla divulgação dessas 

expressões. Isto porque, nessas redes os usuários agem ativamente para disseminar 

os conteúdos de seu interesse com a sua rede de contatos, gerando um efeito cascata 

e em progressão aritmética de compartilhamento em massa, de maneira instantânea. 

Ocorre que, além dos inegáveis ganhos exponenciais à liberdade de expressão 

propiciados pelas redes sociais digitais, o advento dessas redes também possibilitou 

que fossem experimentados excessos ao desfrute dessa liberdade. Aliás, tendo em 

vista o relevante poderio de propagação de informações e conteúdos nas redes 

sociais digitais, qualquer ofensa ou difamação lá veiculada tem o condão de 

desencadear prejuízos catastróficos a pessoas físicas e privadas, de índole moral ou 

financeira, dando ensejo a responsabilizações proporcionais ao tamanho do dano. 

Neste sentido, há que se lembrar que, como qualquer direito no ordenamento 

jurídico brasileiro, a liberdade de expressão não é absoluta, de modo que o exercício 

dessa liberdade não pode infringir os direitos de outrem.  

 Isto porque a Constituição da República de 1988 é regida sob o alicerce do 

princípio da legalidade, segundo o qual o cidadão pode fazer ou deixar de fazer tudo 

aquilo que não lhe for vedado por lei em sentido amplo. E, de acordo com a legislação 

dela decorrente, tal como o código penal, o código civil e a lei que prevê a 

responsabilização por improbidade administrativa, há hipóteses em que o direito à 

liberdade deve ser exercido de maneira restrita pelos cidadãos, de modo a contemplar 
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direitos alheios. 

Além disto, aquele Texto Constitucional também contemplou o instituto da 

sujeição especial, por meio do qual, em atenção a normas específicas, cidadãos 

comuns, deliberadamente ou não, colocam-se em situações em que seus direitos e 

deveres são legalmente mitigados ou acentuados, tão somente enquanto perdurar 

essa determinada situação. 

 Assim, os agentes políticos, enquanto integrantes de uma modalidade sujeição 

especial, foram investidos em funções, cargos ou mandatos públicos e, ao assim 

fazerem, receberam um plexo de deveres e prerrogativas específicos, previstos 

normativamente. Essas prerrogativas (e não poderes) e deveres foram previstas 

legislativamente pelo fato de serem essenciais ao bom exercício das funções, cargos 

ou mandatos assumidos e, em última medida, prestam-se a atender aos anseios e 

necessidades dos seus representados. 

 É dizer, durante o exercício do seu cargo, função ou mandato, aqueles agentes 

representam os cidadãos da sua circunscrição, razão porque existem vedações ao 

livre exercício das suas liberdades de expressão, com o objetivo de que as suas 

opiniões pessoais não se sobreponham às da coletividade durante o exercício das 

suas funções. Além disto, também existe vedação à livre manifestação do agente 

político pois, enquanto representante do Estado, deve agir com o devido decoro e 

respeito à democracia, às instituições democráticas, aos demais agentes públicos, à 

população e aos agentes internacionais, inclusive no ambiente virtual. 

Isto não impede, é bom que se diga, que esses agentes exerçam o seu pleno 

direito à liberdade de expressão no âmbito privado, enquanto cidadãos comuns, nas 

oportunidades em que a sua manifestação pessoal não seja confundida com a do 

representante político. 

 Ocorre que, com o advento das redes sociais digitais, o âmbito privado dos 

detentores de cargos, funções ou mandatos políticos se tornou rarefeito, pois essas 

redes transferiram as relações sociais desses agentes, mesmo aquelas íntimas, para 

um mesmo ambiente: o digital.  

Deste modo, a diferenciação, no ambiente virtual, entre a persona do 

representante político e do cidadão que se reveste desse cargo, função, ou mandato 

se tornou inserta, deixando dúvidas a respeito das circunstâncias em que esse 

indivíduo deve ser responsabilizado sob o regime jurídico dos agentes políticos, ou 
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dos cidadãos comuns, por publicações exaradas nas aludidas redes digitais. 

Pretendendo propor soluções ao sobredito impasse, o presente trabalho adotou 

preliminarmente a classificação de agentes políticos edificada pelo jurista Celso 

Antônio Bandeira de Mello. Ato contínuo, explanou as especificidades a respeito do 

regime jurídico das três modalidades de agentes políticos vislumbradas pela 

Constituição da República de 1988 de acordo com aquele jurista, quais sejam: (i) os 

Chefes do Poder Executivo e seus respectivos vices; (ii) os Ministros de Estado e 

Secretários de Governo; e (iii) os Parlamentares. Além disto, destrinchou-se 

preliminarmente também a natureza jurídica das responsabilidades administrativas, 

civis, penal, por improbidade administrativa e eleitoral, modalidades de 

responsabilização aplicáveis aos agentes políticos. 

Feito isto, passou-se a demonstrar que na era pré-digital, a definição a respeito 

da materialização das personas (pública ou privada) do agente político baseava-se, 

precipuamente, na privacidade, ou não, do espaço físico onde o detentor de cargo ou 

mandato político se manifestava, bem como no teor dessa manifestação e a quem ela 

se destinava. 

 Em seguida, demonstrou-se que com o advento das redes sociais digitais, ruiu-

se a estratificação dos espaços privados e públicos dos agentes políticos, eis que 

essas redes transferiram tanto as relações profissionais, como as íntimas, para um 

mesmo ambiente. Circunstância relevante, pois não se pode esquivar do fato de que 

atualmente o ambiente digital ganhou extrema relevância para o bom exercício das 

funções políticas daqueles agentes. 

É este o contexto, decorrente do advento das redes sociais digitais, que ruiu 

com o antigo parâmetro fixado para discernir as hipóteses em que são cabíveis a 

responsabilização dos agentes políticos. E, diante do aludido hiato deixado pelas 

redes sociais digitais no que se refere à responsabilização desses agentes, 

pretendeu-se, neste trabalho, fixar novos parâmetros de distinção entre as aludidas 

personas, aplicáveis, inclusive, ao universo digital. 

 Assim, apontou-se inicialmente uma especificidade essencial das redes sociais 

digitais ao método que se pretendeu sugerir. Trata-se do mecanismo que o usuário 

detém de decidir se deseja que seus conteúdos e interações sejam disponibilizados a 

qualquer usuário (perfil público), ou apenas aos usuários que ele permitir (perfil 

privado). 
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 Isto porque, é inegável que se pretenda uma transposição à 

contemporaneidade do parâmetro físico utilizado na era pré-digital para aferir os 

momentos em que o indivíduo detentor de função, cargo ou mandato político está à 

mercê, ou não, das obrigações e prerrogativas imbuídas na sujeição especial a qual 

estão submetidos os agentes políticos.  

Assim, se durante a era pré-digital o critério era baseado (i) na privacidade do 

espaço em que se davam as manifestações e atos do aludido indivíduo, bem como 

(ii) no teor do conteúdo manifestado; e (iii) a quem ele era destinado, o presente 

trabalho propôs que na era pós-digital os critérios a serem utilizados fossem (i) a 

publicidade ou a privacidade do perfil em que se dão as manifestações dos indivíduos 

detentores de cargos, funções ou mandatos políticos, bem como (ii) o teor dessas 

manifestações; e (iii) a quem elas se destinam. 

 E, ao assim propor, o presente estudo alarmou para o fato de que os critérios 

espaciais comportam exceções, sobretudo quando esses recintos privados – sejam 

eles físicos ou digitais – são utilizados para mancomunar acordos com agentes que 

influenciam ou são influenciados pela política. Revelando, inclusive, a essencialidade 

do segundo e terceiro parâmetro destacados acima para aferição de eventual hipótese 

de responsabilidade dos agentes políticos – inclusive no ambiente digital.                                 

Concretizadas as aludidas proposições, adotando-se o método hipotético 

dedutivo, comprovou-se a pertinência dos critérios propostos no trabalho à aferição 

das circunstâncias em que os detentores de cargos, funções ou mandatos políticos 

devem ser responsabilizados sob o regime jurídico dos agentes políticos por 

conteúdos compartilhados em seus perfis de redes sociais digitais. E isto com 

respaldo em situações práticas recentes vivenciadas por agentes políticos em suas 

redes sociais digitais, bem como em decisões jurisdicionais atuais, exaradas tanto no 

cenário brasileiro como no internacional.  
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