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Resumo: Este artigo pretende examinar, sob os influxos dos avanços tecno-
lógicos, novas formas de fake news, as fake faces e as deepfakes, as quais têm 
sido disseminadas por social bots, dentre outras, com a finalidade de interferir 
no processo eleitoral. Utilizou-se a pesquisa bibliográfica e documental, consis-
tente na coleta e na análise de informações extraídas de textos, livros e artigos, 
além de outros dados de caráter científico, a exemplo de relatórios, pesquisas, 
leis e projetos de leis. Para contrastar os dados coletados, utilizou-se como refe-
rencial teórico tanto o biopoder e a biopolítica, cuja abordagem está alicerçada 
nos estudos de Michel Foucault, quanto à dromologia, amparada nos estudos de 
Paul Virilio. Conclui-se, valendo-se do método dedutivo, que a disseminação 
massiva de notícias falsas (fake news) por robôs (bots), agora humanizados por 
meio de rostos falsos (fake faces) e pela divulgação de vídeos (deepfakes), tem 
o condão de influenciar e/ou modificar o resultado do pleito eleitoral por meio 
da manipulação da opinião pública na formação da sua intenção de voto, o que 
representa grave violação à democracia e, por isso, demanda urgente regulamen-
tação jurídica e estratégias de combate.

Palavras-chave: Biopoder. Democracia. Fake news. Fake faces. Deepfakes.

BOTS, FAKE NEWS, FAKE FACES, DEEPFAKES AND THEIR 
POTENTIAL INFLUENCE IN DEMOCRATIC ELECTION PROCESS

Abstract: This article aims to examine, under the influence of technological 
advances, new forms of fake news, such as fake faces and deepfakes. Those 
have been disseminated by social bots, among others, with the purpose of in-
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terfering in the electoral process. The methodology used was bibliographic and 
documentary research, consistent in the collection and analysis of information 
extracted from texts, books and articles, in addition to other scientific data, such 
as reports, research, laws and bills. To contrast the collected data, both biopower 
and biopolitics were used as a theoretical framework, this approach is based on 
the studies of Michel Foucault and on Paul Virilio’s dromology studies. It is 
concluded, using the deductive method, that the massive dissemination of fake 
news by internet bots, now humanized through false faces (fake faces) and the 
dissemination of videos (deepfakes), has the ability to influence and/or modify 
the result of an election by manipulating public opinion, based on their vote’s 
intention, which represents a serious violation of democracy and, therefore, de-
mands urgent legal regulation and strategies to combat it.

Keywords: Biopower. Democracy. Fake news. Fake faces. Deepfakes.

1 – Introdução 

A internet e as redes sociais representam importante avanço no âmbi-
to das relações sociais, na medida em que permitem a interface entre pessoas 
ou grupos de pessoas, sem limitação geográfica, aumentando a velocidade na 
divulgação das informações. Cônscios desse importante fenômeno, no âmbito 
eleitoral, foco da presente pesquisa, atores políticos têm feito uso corriqueiro 
das redes sociais para externar manifestações políticas, expor plataforma ou pro-
jetos políticos, realizar interação com seus eleitores, divulgar suas pretensões e 
externar críticas a seus adversários. 

Assim, as redes sociais transformaram-se em fortes aliadas da democra-
cia, porém, nos últimos anos, surgiu, mundialmente, uma nova forma de influen-
ciar o resultado do processo eleitoral democrático: a disseminação de fake news. 
Desde 2014, o poder nefasto das fake news foi amplificado pela utilização de 
robôs – social bots – os quais, agora, utilizam-se de fake faces (rostos falsos) 
(ROMANI, 2020) e deepfakes (vídeos alterados com sobreposição do rosto de 
alguém que se queira prejudicar) (WESTERLUND, 2019).

Exsurge de três justificativas a importância da temática ora investigada: 
(i) no cenário nacional, o uso de robôs para disseminar notícias falsas tem sido 
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apurado por meio da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) das fake 
news, assim como é objeto de dois projetos de lei em tramitação no Congres-
so Nacional; (ii) as eleições para Presidente da República em 2022 por certo 
irá causar maior atuação dos bots nas redes sociais; (iii) o isolamento social, 
causado pela decretação de situação de calamidade pública na saúde, por conta 
da pandemia da COVID-19, tem provocado o aumento de usuários ativos nas 
redes sociais, majorando, assim, o nível de interações, inclusive de bots. Por tais 
motivos, mostra-se imprescindível uma análise acerca da utilização de bots para 
disseminação de fake news em formas mais modernas.

Com o objetivo de investigar essa problemática jurídica, o trabalho divi-
de-se em cinco partes. A primeira e a segunda partes serão devotadas a contex-
tualizar o leitor, sobretudo os que não possuem familiaridade com a temática. 
Nesse sentido, a primeira parte dedicar-se-á ao exame dos bots, apresentando 
origem, significado, funções e definição; a segunda, por seu turno, será dedi-
cada ao exame de fake news, fake faces e deepfakes com o mesmo objetivo da 
parte inicial. A terceira parte será destinada a apresentar o referencial teórico: 
o biopoder e a biopolítica, com abordagem alicerçada nos estudos de Michel 
Foucault e a dromologia, amparada nos estudos de Paul Virilio, que expõe a ve-
locidade tecnológica como forma de poder. A quarta parte avançará no estudo de 
fake news, fake faces e deepfakes propagadas por bots no contexto do processo 
eleitoral, analisando dados, relatórios e outros documentos científicos. Na derra-
deira parte, o artigo aprofundar-se-á na análise dos desafios da Justiça Eleitoral 
no enfrentamento dessa problemática jurídica e o fará por meio da análise da 
legislação vigente, regulamentação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e do 
exame das discussões parlamentares ao seu entorno, inclusive projetos de leis 
que objetivam positivar essa realidade social.

Com espeque no método dedutivo, o artigo analisará, como problema, a 
atuação de robôs na divulgação de fake news, fake faces e deepfakes nas redes 
sociais com a finalidade de interferir no processo eleitoral manipulando o elei-
torado, assim como investigará o meio pelo qual a Justiça Eleitoral, atualmente, 
enfrenta esse problema e se ele é suficiente, sugerindo-se ao final, se possível, 
meios alternativos de combater o uso de bots nas redes virtuais para manipular 
o processo eleitoral democrático. 



Bots, fake news, fake faces, deepfakes e sua eventual 
influência no processo eleitoral democrático

REVISTA DA ADVOCACIA DO PODER LEGISLATIVO 31

2 – Social bots: definição e aspectos gerais 

O homem tem fascínio pelo ideário da inteligência artificial, do androide, 
do homem biônico há tempos e demonstra isso na literatura e no cinema, mas 
o persegue também na vida real, por meio da ciência. Tem-se registro de que, 
na década de 60, Joseph Weizenbaum, professor do Instituto de Tecnologia de 
Massachusetts, desenvolveu um programa de computador nominado de Eliza, 
com o qual as pessoas podiam se comunicar por meio de linguagem, entretanto 
os primeiros programas eram limitados e funcionavam na forma de chat, daí 
porque eram nominados chatbots (CRUZ et al., 2018). Eram simples porque se 
utilizavam de “recursos de processamento de linguagem natural menos rebusca-
dos e não se integravam com outros sistemas e programas. Portanto, a capacida-
de de prover respostas adequadas face às situações que lhes eram apresentadas 
era limitada” (CRUZ et al., 2018, p. 47).

Então o tempo e a evolução tecnológica foram fatores preponderantes 
para a melhoria desses programas, porque, atualmente, “esses chatbots utilizam 
recursos de inteligência artificial sofisticados e se integram facilmente com sis-
temas legados e aplicativos” o que lhes proporcionou maior “capacidade de for-
necer respostas às questões que lhes são apresentadas”, sendo agora conhecidos 
como assistentes virtuais (CRUZ et al., 2018, p. 58-67).

Com o aperfeiçoamento da tecnologia e o surgimento das redes sociais, 
evoluiu-se de assistentes virtuais de simples interação para social bots altamente 
inteligentes capazes de, por si sós, aprender conteúdo on-line, estudar a lingua-
gem digital dos indivíduos e copiar sua forma de interagir. Com isso, a expres-
são bot pode ser usada tanto para se referir a robôs mecânicos, que atuam no 
mundo físico, quanto a programas de computador que podem produzir e repro-
duzir conteúdo em redes sociais (RUEDIGER, 2018, p. 05).

Neste artigo está-se a investigar o bot na sua segunda acepção, qual seja, 
a de um programa de computador capaz de produzir ou reproduzir conteúdo on-
-line nas redes sociais, hipótese em que recebe o nome de social bot, bot social 
ou robô social. 

Tamanha é a preocupação com uso irregular desses softwares, que um 
dos desafios modernos, decorrentes da velocidade dos avanços, é a criação de 
tecnologia capaz de identificar ou, ainda, controlar a sua propagação irregular. 
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Atualmente, o software é capaz de se submeter a um processo de humanização 
para dificultar a percepção do usuário, de modo que não sabe ele se está a inte-
ragir com outro usuário ou com um robô.

Visando a combater a atuação eletrônica de robôs na internet, implanta-
ram-se filtros on-line de bots, que exigem do usuário que clique na mensagem 
não sou um robô e, na sequência, escolha, dentre as figuras apresentadas, todos 
os semáforos, todas as faixas de pedestre, todos os automóveis. Esse procedi-
mento tem por função desviar a atuação de um bot porque, embora esses progra-
mas sejam capazes de interagir e até preencher campos de forma automatizada, 
dificilmente são capazes de escolher imagens semelhantes. Trata-se da utiliza-
ção da tecnologia machine learning, cujos exemplos são os conhecidos captchas 
destinados a frenar a utilização maliciosa de bots e, ao mesmo tempo, testar e 
melhorar formas de proteção (MACROWARE, 2018; ANJOS et al., 2019).

É indiscutível a relevância das redes sociais para a manifestação de pen-
samento, por se tratar de um ambiente democrático, que propicia a divulgação 
de opiniões, porém a automatização de instrumentos necessários ao uso das re-
des sociais proporciona, por outro lado, a disseminação de perfis falsos, con-
trolados por robôs, que se passam por seres humanos, pessoas comuns com o 
objetivo de dominar as discussões políticas ou de fatos de grande repercussão 
(RUEDIGER, 2017).

Duas realidades atuais reforçam a importância dessa temática: as eleições 
de 2022 e a situação de calamidade pública decretada por conta da pandemia 
da COVID-19. Ambas as situações irão promover o aumento no número de in-
terações eletrônicas nas redes sociais por robôs: as eleições de 2022, por conta 
da propaganda política e do uso eleitoreiro desses softwares; e a pandemia, por 
conta do isolamento social que, indiscutivelmente, provoca maior interação vir-
tual das pessoas, que passam mais tempo em casa ante a impossibilidade de se 
dedicarem a outras formas de entretenimento.

Emerge desse contexto a importância do estudo dos bots na seara eleito-
ral, notadamente agora que, além das fake news, fazem uso das fake faces e das 
deepfakes com a finalidade de interferir no processo eleitoral, consoante aborda-
gem a ser exposta no capítulo subsequente.
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3 – Fake news, fake faces e deepfakes: generalidades

O processo de globalização, acelerado pelo uso da rede mundial de com-
putadores, inegavelmente transformou o ambiente virtual em um instrumento 
de socialização. Nesse ambiente todos, igualmente, possuem o direito, o poder 
de expressar sua opinião, entretanto aponta-se como fator negativo das redes 
sociais a possibilidade de manifestação às escuras, ou seja, a sua utilização por 
alguém mal-intencionado, escondido atrás de um perfil falso, para disseminar 
inverdades, distribuir o ódio, cometer crimes, dentre outras negatividades pos-
síveis. Dentre as possibilidades de uso indevido das redes sociais estão as fake 
news, que se caracterizam como a “expansão do fenômeno viral de informa-
ções maliciosas, falsas ou desinformações dolosas pela internet” (ANJOS et al., 
2019, p. 162).

Sabe-se que a potencialidade lesiva resultante da divulgação massiva de 
uma notícia falsa é, muitas vezes, irremediável, haja vista que, após lançada em 
uma rede social, sua propagação na internet é instantânea, sendo quase impos-
sível sua retirada após publicada e compartilhada. Além disso, as notícias falsas 
tendem a ter maior repercussão.

Falsehood diffused significantly farther, faster, deeper, and more 
broadly than the truth in all categories of information, and the ef-
fects were more pronounced for false political news than for false 
news about terrorism, natural disasters, science, urban legends, or 
financial information. We found that false news was more novel 
than true news, which suggests that people were more likely to 
share novel information (SOROUSH et al., 2018, p. 1146).2

Por conta disso, é cada vez mais frequente o uso de robots para a cria-
ção de perfis sociais automatizados. Não só isso. As fake news tomaram novas 

2 Inverdades difundiram-se significativamente para mais distante e mais profunda, ampla e rapidamente 
do que as verdades em todas as categorias da informação; ademais, os efeitos foram mais pronunciados 
para as falsas notícias políticas do que para falsas notícias sobre terrorismo, desastres naturais, lendas 
urbanas ou informações financeiras. Concluímos que as notícias falsas eram mais peculiares do que as 
verdadeiras, o que sugere que as pessoas eram mais propensas a compartilhar informações fora do comum 
(tradução nossa).
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formas: as fake faces e as deepfakes. As primeiras são exatamente o que a tra-
dução do termo significa, rostos falsos. Essa nova modalidade consiste na utili-
zação de algoritmos de inteligência artificial para criar rostos computadorizados 
com tamanha perfeição que se torna cada vez mais difícil, senão impossível, a 
identificação de um perfil robotizado. A segunda prática, “[...] a combination of 
‘deep learning’ and ‘fake’, deepfakes are hyper-realistic videos digitally mani-
pulated to depict people saying and doing things that never actually happened” 
(WESTERLUND, 2019, p. 40).3 Por meio da prática da sobreposição de rosto e 
acréscimo de simulação de voz, é possível confundir e manipular o espectador, 
fazendo-o crer que determinada pessoa está inserta no contexto do vídeo apre-
sentado, geralmente depreciativo para sua imagem e honra. Tal prática também 
pode atrair a confiança e ludibriar o eleitor para interferir na formação de sua 
convicção e dirigir a votação a um rumo predeterminado. 

4 – Biopoder, biopolítica e dromologia

Foucault é um dos filósofos mais importantes da modernidade, e grande 
parte de suas obras é dedicada ao estudo do poder e do conhecimento, que são 
utilizados como forma de controle social. Discorrer sobre biopolítica e biopoder 
em Foucault é, dessa forma, dialogar sobre como a interrelação entre o saber e o 
poder, ao produzir dispositivos de segurança, busca promover o pleno controle 
dos seres humanos em seu contexto social (DREYFUS; RABINOW, 1995).

É nessa perspectiva que o citado autor destaca que, a partir do século 
XVII, surge uma nova forma de governança da vida, que chamou de biopoder. 
Esse poder sobre a vida, segundo ele, desenvolveu-se em duas vertentes: uma 
centralizada no corpo como uma máquina, sobre o qual se inflige a disciplina no 
intuito de torná-lo adestrado, útil e dócil, o que ele chamou de anátomo-política 
do corpo humano; a outra, desenvolvida no meio do século XVIII, centralizada 
no corpo-espécie, suporte dos processos biológicos, ou seja, sobre o conjunto de 
indivíduos cujos processos de intervenção e controle recebem o nome de biopo-
lítica da espécie humana (FOUCAULT, 2005).

3 [...] uma combinação de aprendizagem profunda (deep learning) e falso (fake), as deepfakes são vídeos 
hiper-realistas manipulados digitalmente para mostrar pessoas dizendo e fazendo coisas que na verdade 
nunca aconteceram (tradução nossa).
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Com efeito, “se antes o poder era exercido apenas sobre bios, ou seja, a 
vida da população qualificada politicamente, com a biopolítica ele passa a inci-
dir também sobre zoé, a vida natural que é comum a todos os animais, inclusive 
os humanos” (DIAS et al., 2018, p. 31).

Nesse viés, sobre o corpo são aplicados procedimentos de poder que são 
qualificados por uma ordenação (disciplina) e sobre a população tais procedi-
mentos tomam a forma de uma série de intervenções e controles reguladores 
(biopolítica). Isso ocorre porque temos duas tecnologias:

uma técnica que é, pois, disciplinar; é centrada no corpo, produz 
efeitos individualizantes, manipula o corpo como foco de forças 
que é preciso tornar úteis e dóceis ao mesmo tempo. E, de outro 
lado, temos uma tecnologia que, por sua vez, é centrada não no 
corpo, mas na vida; uma tecnologia que agrupa os efeitos de mas-
sas próprios de uma população, que procura controlar a série de 
eventos fortuitos que pode ocorrer numa massa vida; uma tecno-
logia que procura controlar (eventualmente modificar) a probabi-
lidade desses eventos, em todo caso em compensar seus efeitos 
(FOUCAULT, 2005, p. 297).  

É preciso enfatizar, por isso, que a partir dessa nova forma de governar a 
vida, o enfoque do Direito, até então vigente, sofre uma mudança paradoxal. Se 
antes o soberano tinha sob suas mãos o poder de fazer morrer e deixar viver, a 
partir do biopoder adquire o dever de fazer viver e deixar morrer, o que significa 
dizer que “o velho direito de causar a morte ou deixar viver foi substituído por 
um poder de causar a vida ou devolver à morte” (FOUCAULT, 1988, p. 131).

Embora Foucault não tenha diferenciado biopoder e biopolítica, prevale-
ce a diversidade de significados, não se tratando de sinônimos, pois a biopolítica 
é definida como “um conjunto de biopoderes que são exercidos sobre as pessoas 
com o fim de convencê-las a adotarem esta ou aquela prática social, sem a preo-
cupação com a emancipação da sociedade ou o desenvolvimento das potenciali-
dades das pessoas” (DIAS; SERVA, 2016, p. 426). 

É um referencial a biopolítica deveras importante porque é capaz de se 
deslocar do contexto histórico no qual foi pensada e se projetar na contempora-
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neidade. É adotada diante da ineficácia de outros mecanismos de poder, exigin-
do-se a adoção de mecanismos outros de controle sobre a vida das pessoas para 
que sejam abarcadas pelos feixes dos biopoderes. Na temática ora proposta, o 
uso da tecnologia, no contexto da modernidade, apresenta-se como uma potente 
forma de biopoder, que também pode ser analisada sob a perspectiva da dromo-
logia de Paul Virilio.

A partir da volatilidade das relações sociais contemporâneas, consistente 
na pesquisa a respeito dos efeitos da velocidade sobre as relações sociais, em 
especial a política – objeto de estudo da dromologia – é possível permear os me-
andros de tão complexo assunto como é a manipulação do processo eleitoral por 
bots mediante a propagação de notícias falsas nas redes sociais. Essa realidade 
adapta-se ao contexto da dromologia que significa o “império da velocidade e 
dos veículos tecnológicos” (VIRILIO, 1996, p. 95), ou seja, “se refere à lógica 
da velocidade como vetor dinâmico das sociedades” (BARBOSA, 2008, p. 29), 
cuja perspectiva justifica a “contextualização do regime democrático hodierno, 
também erigido sobre a velocidade” (BARBOSA, 2008, p. 11) bem como ao 
contexto da dromocracia (poder decorrente da velocidade) explicada como o 
regime da velocidade na era digital, ou seja, a conjugação entre sociedade orga-
nizada e velocidade (BARBOSA, 2008).

Portanto a utilização de fake news, fake faces e deepfakes configura um 
mecanismo de controle utilizado por dado indivíduo ou grupo de indivíduos que, 
no âmbito dos biopoderes, busca criar estados mentais nos usuários das redes so-
ciais influenciando seu juízo de valor sobre certo candidato ou partido político, 
adotando essa ou aquela opinião política. 

Nesse contexto, tais práticas são expressões do biopoder e objetivam, por 
meio da manipulação em massa, o controle político e o exercício de uma hege-
monia de governança, o que viola frontalmente os anseios do Estado Democrá-
tico de Direito, exigindo urgente reflexão, o que se propõe nas linhas seguintes.

5 – Bots sociais a serviço das fake news, fake faces e deepfakes com vista a 
influenciar o processo eleitoral: um ataque à democracia

Provocada pela fluidez das ferramentas tecnológicas oferecidas, a dina-
mização da sociedade contribuiu para modificar o cenário político e, por conse-
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quência, o meio de se fazer política e a forma de debater as agendas econômica, 
política e social. Isso decorre da era dromológica, na qual é a pressa (dromos) 
que dita os rumos da sociedade, no caso o ritmo das mídias sociais, ocasião em 
que “a política perde sua função clássica de árbitro de conflitos”, emergindo a 
transpolítica, que marca “o fim de uma concepção do político baseado no diálo-
go, na dialética, no tempo para reflexão” (VIRILIO, 1984, p. 35). 

Nesse sentido, as redes sociais são um importante mecanismo de debate 
político, pois todos têm, nessa seara, voz e vez, razão por que são um instrumen-
to a favor da democracia, mas é preciso, para isso, resgatar a centralização de 
diálogos legítimos e estimular a reflexão para conter os efeitos da velocidade. É 
de se recordar que o vocábulo democracia provém etimologicamente de demos, 
que significa povo, e de kratos, poder. Logo, significa o “governo em que o povo 
exerce, de fato e de direito, a soberania popular, dignificando uma sociedade li-
vre, onde o fator preponderante é a influência popular no governo de um Estado” 
(RAMAYANA, 2009, p. 11).

Nos termos do artigo 14 da Constituição Federal (BRASIL, 1988), a so-
berania popular é exercida por meio do sufrágio universal e pelo voto direto 
e secreto, de sorte que são esses direitos políticos que atribuem “poderes aos 
cidadãos para interferirem na condução da coisa pública, seja direta, seja indire-
tamente” (LENZA, 2010, p. 869).

Com esses parâmetros, o Supremo Tribunal Federal (STF), na Arguição 
de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 541, reconheceu que “o 
exercício do direito de voto é componente essencial da democracia representativa” 
(BRASIL, 2018) e, assim, é imprescindível que a formação do convencimento do 
eleitor seja livre, isenta de manipulação. Por consequência, tem-se que acautelar 
que as redes sociais somente serão instrumento a favor da democracia quando per-
mitir a participação popular por meio de um diálogo legítimo, refletido, liberto dos 
efeitos do poder dromológico decorrente da velocidade das inovações tecnológicas.

No ano de 2013, as manifestações ocorridas no Brasil contra o aumento das 
passagens de ônibus demonstram o poder das discussões virtuais no campo de-
mocrático, pois os cidadãos “transformaram as redes sociais em um reconhecido 
espaço de expressão da democracia, uma vez que assumiram protagonismo como 
lugar de organização e de difusão de informações” (RUEDIGER, 2017, p. 5).
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Apontam-se essas manifestações como o marco inicial da utilização 
massiva de estratégias de difamação e manipulação das discussões políticas por 
meio das redes sociais no Brasil, conferindo-se uma nova roupagem à velha 
política, pois agora “ocorrem em um meio que permite uma veloz massificação 
dos discursos de tal forma que coloca em risco a credibilidade do espaço e da 
informação que nele circula” (RUEDIGER, 2017, p. 5), situação que encontra 
eco na dromologia de Virilio, uma vez que “o impacto da velocidade nos corpos 
é a dissuasão, ou seja, não temos mais tempo para a reflexão, esse é o poder dro-
mológico” (MORAIS, 2002, p. 46).

Dessa maneira, se por um lado as redes sociais proporcionam um importante 
espaço para discussões democráticas legítimas, por outro possibilitam o uso de dis-
cursos ilegítimos e a disseminação de inverdades, as fake news, com vista a interferir 
no pleito eleitoral e dominar o cenário político ante a negação da reflexão provocada 
pela pressa na obtenção de informações, fato que merece a devida preocupação e 
exige estudo de meios de combate, o que se propõe no presente trabalho, de caráter 
interdisciplinar e focado nos sistemas de referência anteriormente apresentados.

É preciso enfatizar que “os direitos relacionados à democracia não se li-
mitam, no entanto, ao voto. Sem que haja plena liberdade de expressão, associa-
ção, manifestação, criação de partidos, exercício de oposição, o direito ao voto 
pode se tornar inócuo (VIEIRA, 2018, p. 106). Noutras linhas, pode-se dizer que 
o processo eleitoral não se confunde com processo judicial e significa o conjunto 
de atos que se inicia por meio da inscrição do eleitorado e finaliza com a diplo-
mação dos candidatos, ou seja, diz respeito a todos os atos necessários à escolha 
dos representantes responsáveis por exercer, em nome do povo, titular da sobe-
rania, o poder (GONÇALVES, 2010), de modo que a manipulação do eleitorado 
por meio da disseminação de fake news, em qualquer de suas modalidades, deve 
ser apurada e combatida em todas as fases do processo eleitoral.

Ruediger adverte para essa realidade e explica, detalhadamente, que, nos 
debates políticos, “os robôs têm sido usados por todo o espectro partidário não 
apenas para conquistar seguidores, mas também para conduzir ataques a oposi-
tores e forjar discussões artificiais”, de modo que “manipulam debates, criam 
e disseminam notícias falsas e influenciam a opinião pública postando e repli-
cando mensagens em larga escala”, a exemplo da divulgação de “hashtags que 
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ganham destaque com a massificação de postagens automatizadas de forma a 
sufocar algum debate espontâneo sobre algum tema” (RUEDIGER, 2017, p. 6).

Com amparo em tais observações, constata-se que os bots são capazes, por 
meio de perfis automatizados, de promover o disparo massivo de informações fal-
sas por qualquer meio de comunicação (sms, e-mail, postagens nas redes, hashtags, 
mensagens de voz, vídeos, mensagens em aplicativos de conversas); são capazes de 
aprender conteúdo on-line, aperfeiçoando sua capacidade comunicacional; possuem 
a aptidão de se auto-humanizar utilizando fake faces, ou seja, rostos/fotos falsos cria-
das por algoritmos; e até de criar vídeos utilizando a tecnologia deepfake.

Por esse motivo, é indiscutível que essa realidade se mostra como uma 
moderna faceta do biopoder, apta a estrangular o debate democrático de ideias, 
na medida em que representa uma forma de “governar a vida humana, base-
ada na adoção de mecanismos de controle que, incidindo sobre o indivíduo e 
também sobre a população como um todo, induzem a adoção de determinadas 
posturas para atingir objetivos previamente definidos” (DIAS et al., 2018, p. 31) 
que, no caso, é o êxito nas eleições por meio da influência sobre o voto popular.

É fundamental destacar que essa forma de biopoder, constituída por meio 
das redes sociais, não necessariamente tem atuação por meio de forças internas, 
pois o interesse no êxito da vitória deste ou daquele candidato está ligado à 
disputa pela hegemonia global; daí porque as influências internas por meio da 
disseminação de mecanismos de biopoder tendentes a influir no pleito eleitoral, 
por vezes, partem do exterior (RUEDIGER, 2017). 

Com efeito, faz-se importante ressaltar que é no período eleitoral, durante 
as propagandas políticas, que o uso de bots pode colocar em xeque a higidez do 
processo democrático de escolha de candidatos políticos porque é nessa época que 
a massificação do uso de fake news adquire contornos de propaganda política pró 
ou contra candidatos, potencializando a influência no resultado da votação.

Ao seu turno, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu que propagan-
da política é “o ato que leva ao conhecimento geral, ainda que de forma simula-
da, a candidatura, mesmo que apenas postulada, a ação política que se pretende 
desenvolver ou as razões que induzam a concluir que o beneficiário é o mais 
apto ao exercício da função pública” (BRASIL, 1999). Ela é fundamental para 
o processo eleitoral democrático, porquanto fornece ao eleitor elementos que 
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lhe permitirão optar por esse ou aquele candidato, essa ou aquela plataforma de 
governo ou partido político com o qual possua mais afinidade.

No entanto, o uso de bots para disseminar fake news, utilizando-se de 
fake faces e deepfakes pode destruir uma candidatura porque

[...] o voto costuma envolver dois aspectos fundamentais de pon-
deração: eleitores votam em candidatos por concordarem com seus 
projetos e por fazerem avaliações positivas de seu histórico e par-
tido, e/ou votam devido aos seus traços de carisma, honestidade, e 
outros valores que são transmitidos pela imagem dos próprios can-
didatos. O problema da disseminação de fake news impacta ambas 
as motivações do voto democrático (RUEDIGER, 2018, p. 04).

Por isso a legislação eleitoral confere um tratamento estrito à propaganda 
política, porém “críticos sustentam que esse regramento é repressor e que mos-
tra desconfiança na capacidade do eleitorado em fazer suas próprias distinções” 
(GONÇALVES, 2010, p. 80). A despeito da crítica, não se pode olvidar que 
existem circunstâncias eleitorais criadas, de forma premeditada, com vista à pro-
moção pessoal ou à prática de ataques a terceiros, demonstrando abuso do poder 
econômico e dos meios de comunicação social para corromper o eleitorado, ten-
tando influenciar o voto livre e consciente, como ocorreu no Japão (2014), nos 
EUA (2016), na França (2017) e no Reino Unido na votação do referendo do 
Brexit (RUEDIGER, 2018).

No caso do Japão, após a análise de 542.584 Tweets, Schäfer, Evert e Hein-
rich (2017) concluíram pela intensa utilização dos social bots na Japan´s 2014 
General Election, a favor da agenda de direito do Primeiro Ministro Shinzo Abe. 

No que diz respeito ao E.U. Referendum (Brexit) e à U.S. 2016 Presiden-
tial Election, a análise de Tweets realizada por Gorodnichenko, Pham e Talavera 
(2021) concluiu que mensagens de social bots foram utilizadas para interagir 
com mensagens humanas criando echo chambers nas mídias sociais, gerando 
novas manifestações favoráveis, tanto ao Brexit quanto à candidatura de Donald 
Trump, e energizar os seus eleitores.

Em relação às eleições francesas de 2017, ao contrário do que ocorreu nas 
demais eleições e referendo, a tentativa de minar a candidatura de Emmanuel Ma-
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cron e evitar a sua eleição (que ficou conhecida como MacronLeaks) restou frus-
trada, apesar da intensa utilização de social bots para promover uma campanha de 
desinformação, com uso de notícias e até documentos falsos. Aparentemente, tal 
fracasso se deu pelo fato de os maiores atingidos por essa campanha de difamação 
terem sido estrangeiros, e não os eleitores franceses (FERRARA, 2017).

Não é demasiado ressaltar que “o que diferencia o atual fenômeno das 
fake news de formas mais antigas de desinformação é justamente sua escala 
massiva e sua veiculação on-line” (RUEDIGER, 2018, p. 4). Eis, pois, o motivo 
pelo qual o uso de perfis automatizados é uma potente arma contra o processo 
político eleitoral e, via de consequência, contra a democracia. 

Por todos esses graves impactos que os bots podem causar à democracia e 
à economia é que os atores políticos mundiais têm voltado suas preocupações para 
o assunto. No caso do Brasil, apesar da inexistência de legislação específica a res-
peito do tema, “alterações recentes na legislação eleitoral indicam, contudo, que 
essa prática não foi bem recebida pelo legislador, principalmente quando envolve 
o cadastramento de perfis falsos em redes sociais” (RUEDIGER, 2018, p. 11).

Assim o uso dos bots como um tipo de tecnologia disruptiva para influen-
ciar no processo eleitoral, alterando o meio de propaganda política, pode ser con-
troverso no que se refere ao próprio conceito de tecnologia disruptiva, porém não 
se questiona a necessidade de sua regulação porque “em um cenário em que o soft-
ware tem a capacidade de influenciar e modificar a forma como as pessoas atuam 
em uma sociedade, torna-se necessário repensar o papel das normas legais tradi-
cionais e a forma como os comportamentos estão regulados” (DIAS, 2019, p. 65).

Evidentemente, assim, o uso de bots sociais na tentativa de influenciar 
o processo eleitoral representa uma afronta ao processo democrático que deve 
nortear as escolhas políticas, exigindo urgente posicionamento dos atores políti-
cos, em especial da Justiça Eleitoral, tema das próximas linhas. 

6 – Desafios da legislação eleitoral no enfrentamento das fake news dissemi-
nadas por bots: a defesa do PL nº 413/2017

A utilização de social bots com a finalidade de influenciar o resultado das 
eleições é uma realidade no Brasil, consoante exposto nas linhas precedentes, en-
tretanto não há lei específica que discipline o uso de bots para propagação de fake 
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news, tratando-se de uma omissão perigosa, uma vez que “[...] os robôs criam a 
falsa sensação de amplo apoio político a certa proposta, ideia ou figura pública, 
modificam o rumo de políticas públicas [...] (RUEDIGER, 2017, p. 8-9).  

Por consequência, a Justiça Eleitoral não pode se manter inerte; ao con-
trário, deve combater tal prática com os meios de que dispõe, especialmente 
quando “[...] these bots mislead, exploit, and manipulate social media discourse 
with rumors, spam, malware, misinformation, slander, or even just noise” (FER-
RARA et al, 2016, p. 98).4

Com efeito, mesmo diante da omissão legal, é preciso se utilizar de al-
gum parâmetro legislativo para enfrentar essa prática, podendo-se citar, por 
exemplo, os artigos 242 e 323, ambos do Código Eleitoral (Lei nº 4.737/65). 
Esses dispositivos legais determinam que as propagandas eleitorais devem ser 
obrigatoriamente identificadas, sendo vedada sua utilização com a finalidade de, 
artificialmente, imbuir na opinião pública estados mentais, emocionais ou pas-
sionais, capazes de influenciar o pleito eleitoral (BRASIL, 1965).

Enquanto não há lei específica sobre o uso de robôs na propagação de 
notícias políticas, tais artigos podem representar um instrumento à disposição 
da Justiça Eleitoral, como ocorreu nas eleições de 2018, quando várias publica-
ções com “informações inverídicas e ofensas à honra dos candidatos ao cargo 
de presidente da República foram retiradas da rede mundial de computadores, 
por decisão judicial” (SEMINÁRIO INTERNACIONAL FAKE NEWS E ELEI-
ÇÕES, 2019b, p. 8).

É certo que a Lei nº 13.834 (BRASIL, 2019a), de 4 de junho de 2019, in-
cluiu no Código Eleitoral o artigo 326-A para tipificar a denunciação caluniosa 
eleitoral, no caput, e a divulgação de fake news, no parágrafo terceiro, porém, 
apesar de representar um avanço no combate das fake news na seara eleitoral, 
pecou o legislador ao deixar de aproveitar o momento para promover o debate 
e a aprovação do Projeto de Lei nº 413, de 26 de dezembro de 2017 (BRASIL, 
2017d), que trata da prática de fake news por robôs. Essa prática, como reflexo 
da velocidade das tecnologias, exige normatização própria no intuito de ampliar 
os debates e estimular a atuação dos atores políticos em busca da biopolítica 

4 [...] esses bots iludem, exploram e manipulam o discurso da mídia social com rumores, spams, vírus, 
informações erradas, calúnia, ou simplesmente com barulho (tradução nossa).
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porque “qualquer discurso que sugira a catástrofe ou a salvação pelos meios 
eletrônicos deve ser olhado com desconfiança” (RENA, 2009, p. 127).

Não se desconhece que o TSE tem envidado esforços na tentativa de 
combater fake news, o que, nos últimos anos, ocorreu em três frentes de traba-
lho: i) criou o Conselho Consultivo sobre Internet e Eleições, por meio da Porta-
ria nº 949, de 7 de dezembro de 2017, com o objetivo de “desenvolver pesquisas 
e estudos sobre as regras eleitorais e a influência da Internet nas eleições, em 
especial o risco das fake news e o uso de robôs na disseminação das informa-
ções” (art. 2º, I) (BRASIL, 2017b); ii) realizou, em junho de 2018, em parceria 
com a delegação da União Europeia no Brasil, o Seminário Internacional Fake 
News: Experiências e Desafios, igualmente realizado no ano de 2019 (SEMINÁ-
RIO INTERNACIONAL FAKE NEWS E ELEIÇÕES, 2019b); passou a utilizar, 
desde 2018, bots “para ajudar a tirar dúvidas de eleitores”, funcionando como 
assistentes virtuais (VALENTE, 2018), todavia tais políticas ainda se mostram 
insuficientes para acompanhar a onda massiva de divulgação de notícias falsas, 
sobretudo agora que houve mutação das fake news para formas mais avançadas, 
com uso de recursos tecnológicos mais inovadores.

Outra forma de enfrentar a problemática do uso de bots para prejudicar o 
pleito eleitoral é a conjugação da Resolução TSE nº 23.551, de 18 de dezembro 
de 2017, que dispõe sobre a propaganda eleitoral, com a Lei nº 13.488, de 6 de 
outubro de 2017 (BRASIL, 2017a), que alterou dispositivos da Lei das Eleições 
e do Código Eleitoral com o objetivo de promover reforma no ordenamento 
político-eleitoral. Na essência, a referida Resolução apresenta um capítulo es-
pecífico sobre a propaganda eleitoral na internet e, no artigo 22, §1º, consagra 
a livre manifestação do pensamento do eleitor identificado ou identificável na 
internet, a qual somente pode ser restringida em caso de “ofensa à honra de ter-
ceiros ou divulgação de fatos sabidamente inverídicos” (BRASIL, 2017c). 

Não se pode olvidar que a propaganda eleitoral somente é permitida a 
partir de 16 de agosto do ano da eleição, nos termos do artigo 22 da Resolução 
nº 23.551 (BRASIL, 2017c); no entanto, tal limitação temporal não se aplica às 
manifestações feitas por eleitores identificados, seja de apoio ou crítica a parti-
do político ou candidato, situações próprias do debate político e democrático.  
Por esse motivo é que o uso de perfis automatizados representa uma potente 
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violação à democracia, uma vez que, diante da humanização dos perfis de redes 
sociais por robôs, inclusive com o uso de rostos falsos, criados por algoritmos, 
torna-se cada vez mais difícil separar o verdadeiro eleitor de perfis robotizados.

Autorizou-se a propaganda política, dentre outras formas, “por meio de 
blogues, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet 
assemelhadas” (art. 23, IV, Resolução nº 23.551 do TSE c/c artigo 57-B da Lei 
nº 9.504 de 30 de setembro de 1997), no entanto, não se admite “a veiculação de 
conteúdos de cunho eleitoral mediante cadastro de usuário de aplicação de inter-
net com a intenção de falsear identidade” (art. 23, §2º  da Resolução nº 23.551 
do TSE c/c artigo 57-B, §2º da Lei nº 9.504).

Muito embora tais dispositivos possam ser utilizados para nortear o jul-
gamento de eventuais processos eleitorais nos quais se discuta a atuação de bots 
para disseminar notícias falsas, utilizando-se de identidade e rostos criados por 
algoritmos, é preciso esclarecer que a situação fática possui peculiaridade, pois 
se trata do uso de um robô, uma máquina para atingir o fim escuso de deturpar 
as eleições; daí porque a necessidade de uma lei específica, que contemple todas 
essas vicissitudes.

Tanto a Lei das Eleições (Lei nº 9.504) quanto a Resolução em análise 
(Resolução nº 23.551 do TSE) regulamentaram duas situações de propaganda 
autorizadas nas redes sociais: o impulsionamento e a utilização de links patroci-
nados. O primeiro se refere ao processo de amplificação da visibilidade de con-
teúdo produzido na rede social. Segundo os ditames do artigo 57-C da Lei das 
Eleições, “é vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga 
na internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos”, todavia, para que isso 
seja possível, é preciso que a publicação seja identificada, de forma inequívoca, 
como propaganda política para não confundir o usuário bem como se exige que 
o serviço seja contratado “exclusivamente por partidos, coligações e candidatos 
e seus representantes” (BRASIL, 1997). No segundo caso – o dos links patroci-
nados –, a propaganda política é disseminada aos usuários das redes sociais na 
forma de anúncios, banners, avisos e outros similares. O problema é que essa 
regulamentação tenha sido pensada na conduta dos usuários das redes sociais, 
pessoas naturais, omitindo-se em relação aos bots, que possuem relevância ím-
par em ambas as formas de propagandas políticas.
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São capazes de impulsionar informações de forma massiva, ágil e efi-
ciente, provocando a disseminação de boatos, inverdades e outras estratégias 
tendentes a manipular a convicção do eleitorado, influindo no resultado final, 
situação essa que exige investigação, a fim de se desenvolver um mecanismo 
tecnológico que permita filtrar, separar perfis falsos, robotizados de perfis ver-
dadeiros bem como identificar seus idealizadores. Assim como o TSE tem se 
utilizado de robôs para sanar dúvidas dos eleitores, é necessário que órgãos de 
investigação eleitoral sejam paramentados de igual tecnologia, os bots, para fa-
zer frente ao uso de fake news, fake faces e deepfakes.

Embora os dispositivos eleitorais analisados possam sofrer adaptação 
para que sejam aplicados aos bots, é preciso sustentar a necessidade de criação 
de leis específicas que contemplem essa realidade social para assegurar maior 
segurança jurídica e impor compatível punição, pois os efeitos são nefastos à 
democracia, e as leis existentes não contemplam as vicissitudes da situação. 
Dessa forma, a sobrevivência da democracia, sob o viés político, está atrelada 
“à disposição de adversários e daqueles que operam as instituições criadas pela 
própria constituição em cooperar para a manutenção das regras de competição 
democrática, assim como comportar-se em conformidade com as regras que es-
truturam o estado de direito” (VIEIRA, 2018, p. 65).

Enquanto não se for possível contar com a disposição dos atores políti-
cos envolvidos no processo eleitoral para fazer frente à defesa da democracia, 
resta o apego à necessidade de positivação da realidade social atinente ao uso de 
bots para propagar fake news, em qualquer modalidade, com vista a direcionar 
a intenção de votos do eleitorado. Defende-se, com esse objetivo, a necessidade 
de movimentação acelerada do PL nº 413, que pretende criminalizar a conduta 
de quem oferta, contrata ou mesmo se utiliza de qualquer instrumento ou “fer-
ramenta automatizada que simule ou possa ser confundida com pessoa natural 
para gerar mensagens ou outras interações, pela internet ou por outras redes de 
comunicação, com o objetivo de influenciar o debate político ou de interferir no 
processo eleitoral” (BRASIL, 2017d).

É importante mencionar que a justificativa apresentada com o projeto 
de lei se embasa em pesquisas realizadas pela Fundação Getúlio Vargas que 
demonstraram que mais de 20% do total de interações ocorridas nas mídias so-
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ciais com conteúdo político-eleitoral foram realizadas por robôs, com o provável 
propósito criminoso de interferir no processo democrático (BRASIL, 2017c).

Calha registrar que a atuação da CPMI das Fake News ensejou a propo-
situra do Projeto de Lei nº 437, de 3 de março de 2020, com objetivo de condi-
cionar “a postagem de conteúdos nas redes sociais na internet ao fornecimento 
prévio, pelo usuário, de número telefônico ou endereço de correio eletrônico” 
(BRASIL, 2020), cuja justificativa se encontra embasada em depoimentos colhi-
dos no sentido de que “redes de robôs foram largamente utilizadas nas eleições 
de 2018 com o objetivo de manipular o debate político, mediante a propagação 
de notícias falsas” (BRASIL, 2020), entretanto é necessário esclarecer que a 
legislação representará letra morta se não houver uma adesão de todos os atores 
envolvidos no processo político eleitoral, na medida em que o sistema político 
constitucional não é dotado de instrumento externo capaz de impor de maneira 
“imparcial as suas regras aos diversos atores que participam da vida constitucio-
nal, (de modo que) o seu desempenho depende, sobretudo, da adesão e do auto-
comprometimento da sociedade e dos atores políticos e institucionais ao pacto 
constitucional” (VIEIRA, 2018, p. 69). Nesse sentido, Westerlund (2019, p. 44) 
sugere que “[...] politicians can commit not to use illicit digital campaign tactics 
or spread disinformation such as deepfakes in their election campaigns”.5 

Além da alteração da legislação e a adoção de ações voluntárias por parte 
dos agentes políticos, também podem ser adotadas medidas educativas e tecno-
lógicas anti-deepfakes, “[...] including automated tools for deepfake detection, 
content authentication, and deepfake prevention constitute a dynamic field of 
security methods” (WESTERLUND, 2019, p. 47).6

Assim, o desafio que se apresenta é entender que, em razão da evolução 
das tecnologias, da velocidade social e dos riscos a que estão expostos os valores 
constitucionais eleitorais por conta do uso de bots para divulgar fake news, a in-
tegridade da democracia está associada “a um robusto funcionamento do sistema 
de freios e contrapesos e da disposição das diversas lideranças políticas e institu-
cionais de agir em defesa das regras do jogo democrático” (VIEIRA, 2018, p. 68).

5 [...] os políticos podem comprometer-se a não usar táticas ilícitas de campanha digital ou a não divulgar 
desinformações tais como as deepfakes em suas campanhas eleitorais (tradução nossa).

6  “[…] incluindo ferramentas de detecção de deepfakes, autenticação de conteúdo e prevenção às deep-
fakes constituem um campo dinâmico de métodos de segurança (tradução nossa).
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7 – Conclusão

O uso de social bots, perfis ou contas automatizadas tem permitido a ma-
nipulação de disputas políticas, deturpando o processo eleitoral, assim como tem 
permitido a disseminação de notícias falsas para prejudicar o cenário político ou 
controlar as pautas políticas. O presente estudo, citando pesquisas, apontou que 
tais mecanismos de biopoder, os robôs sociais, têm sido utilizados com êxito 
para manipular e influenciar as discussões políticas, as tomadas de decisão em 
momentos sensíveis da política e da economia e, também, para interferir no 
processo eleitoral.

Com efeito, a pesquisa realizada e os dados analisados induzem à conclu-
são de que necessário se faz proteger as redes sociais como verdadeiros espaços 
públicos democráticos que são, e isso deve ocorrer por meio de dois mecanismos: 
(i) desenvolvimento de tecnologias de detecção, compreensão e combate do uso 
de social bots inclusive pela Justiça Eleitoral, pois possuem potencial danoso tanto 
para as disputas políticas quanto para o debate público; (ii) a aprovação de lei es-
pecífica que contemple essa realidade social, especialmente por conta das eleições 
de 2022 e pelo contexto da pandemia do novo coronavírus (COVID-19).

Enquanto o uso, a regulação e as consequências a longo prazo do uso de 
bots são incertos, sobretudo no campo eleitoral, é imprescindível engajamen-
to de todos os atores envolvidos no processo político – cidadãos, candidatos, 
partidos políticos e Justiça Eleitoral – no enfrentamento dessa situação poten-
cialmente lesiva à democracia, o que pode ser feito por meio de técnicas de 
biopolítica, exatamente na medida em que se reconhece que a vida pode utilizar 
mecanismos de controle para suavizar ou anular os efeitos do biopoder – o uso 
de bots no processo político.

Nas redes sociais, o uso de bots para divulgar fake news, fake faces e 
deepfakes visando a macular as eleições exige retaliação por parte da sociedade 
em geral, o que pode ser feito mediante o desenvolvimento de igual tecnologia 
que permita a identificação desses perfis automatizados e seus reais criadores 
para que sejam severamente punidos por ato atentatório à democracia, primado 
constitucional, o que exige primeiro regulamentação jurídica específica.

Objetivou-se aqui, sem a pretensão de esgotar a matéria, contribuir com 
o estado da arte, trazendo luz à temática da utilização de robôs sociais para in-
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fluenciar as eleições, debater a necessidade imperiosa de criar mecanismos que 
permitam sua identificação, sugerir a aceleração de projetos de lei sobre o tema 
e conscientizar os usuários das redes sociais, eleitores, acerca da existência de 
tal mecanismo de biopoder a fim de que, ao tomar ciência de determinada notícia 
política, possam combater a dimensão dromológica do poder a fim de neutralizar 
seus efeitos, possibilitando o exercício da reflexão antes de absorver uma infor-
mação como verdadeira.

Por certo, o combate às deepfakes e os riscos que elas trazem para a de-
mocracia somente será possível a partir da implementação de uma pluralidade 
de medidas, tais como: inovações legislativas, adoção de medidas voluntárias 
por parte dos agentes políticos no âmbito da educação e, ainda, o desenvol-
vimento de novas tecnologias anti-deepfakes. Apenas por meio da conjugação 
dessas medidas será possível buscar atingir aqueles objetivos. 
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