TRIBUNAL SUPER.IOR ELEITORAL

MEMORANDO DE ENTENDIMENTO

Memorando de entendimento firmado por empresas de mídias
sociais perante a Justiça Eleitoral e o Conselho de Política
Institucional sobre o combate à desinformação gerada por
terceiros.

.

CONSIDERANDO que o Tribunal Superior Eleitoral coordena o Conselho Consu ltivo sobre
Internet e Eleições, instituído pela Portaria n° 949 . de 7 de dezembro de 2017 . atuando diretamente no
combate ao ambiente de desinformação, por meio de políticas de desestímulo à produção e ao
compartilhamento de mensagens falsas , ou sabidamente inverídicas;
CONSIDERANDO a imperiosa realização de eleições íntegras, em consonância com as
exigências democráticas plasmadas na Constituição da República (art. 14, § 9°), na Declaração
Universal dos Direitos do Homem (art. 21), na Convenção Americana de Direitos Humanos (art. 23 .b), na
Carta Democrática da Organização dos Estados Americanos (art. 3°) e no Pacto Internacional de Direitos
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Civis e Políticos (art. 25.b) ;

CONSIDERANDO a necessidade de diminuir a possibilidade de replicação de práticas aptas a
distorcer a liberdade do voto do eleitorado e a formação de escolhas conscientes por parte dos cidadãos;
CONSIDERANDO a necessidade de que o combate a práticas dolosas de desinformação não
resvale em restrições indevidas sobre as liberdades de expressão, informação e imprensa,
indispensáveis à amplitude e à integridade do debate público;

As EMPRESAS que abaixo subscrevem firmam o presente Memorando de Entendimento perante
a Justiça Eleitoral e o Conselho de Política Institucional, por meio do qual se com prometem - em
consonância com as normas internacionais de direitos humanos e boas práticas da indústria - a
combater a desinformação gerada por terceiros, apoiando: a prevenção de práticas dolosas de
desinformação, projetos de fomento à educação digital e iniciativas que promovam o jornalismo de
qualidade.
Brasília, 28 de junho 2018 .

GOOGLE

Representado por:

;1P4~GEW C[YvEf((l+- !ficFR · /f
Assinatura'7:-_ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _-'--

\

Justiça Eleitora l. Memorando de entendimento. Mídias sociais. Fcke News. Eleições 2018.

FACEBOOK

Assinatura: ___.:..-J,::::::t:--+~_ _ _ _ _ __

Pela Justiça Eleitoral:

~

Ministro Admar Gonzaga Neto
Presidente do Conselho de Política Institucional
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