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RESUMO 

 

No ano de 2016, ocorreram dois acontecimentos importantes para a humanidade: as 

eleições presidenciais nos Estados Unidos da América, vencidas surpreendentemente 

por Donald Trump, e a consulta popular que determinou – de forma não menos 

imprevisível – a saída da Inglaterra da Comunidade Europeia (Brexit). Foram esses 

acontecimentos aparentemente distintos, mas que acabaram por revelar um 

fenômeno que os assemelha: uma imensa, intrincada, complexa e eficiente fraude no 

elemento volitivo daqueles que exerceram o direito de votar nas eleições presidenciais 

e daqueles que decidiram pelo Brexit. Descortinou-se, assim, uma prática no mundo 

digital em que presentes estiveram hackers russos e a cessão de dados pessoais pela 

maior rede social do mundo (Facebook) e por uma empresa inglesa de análise de 

dados, a Cambridge Analytica. Por outro prisma, Trump apresentou, após sua posse, 

um comportamento arrogante e agressivo, levando a mídia a questioná-lo e a apontar 

falhas comportamentais e políticas do recém-eleito presidente. Donald Trump, para 

desqualificar as notícias adversas, passou a classificá-las como fake news. Ele ditou 

a pauta. A partir da utilização do termo, houve uma verdadeira revolução 

comunicacional. O termo false news – até então utilizado para retratar notícias falsas 

da mídia – caiu em desuso. O mundo ocidental passou a utilizar de maneira 

descontrolada o termo cunhado pelo presidente norte-americano para conceituar toda 

e qualquer notícia falsa que ganhasse publicidade nas redes sociais ou mídias digitais. 

A confusão terminológica foi em muito potencializada por aspectos sociológicos e 

filosóficos que tangenciam a pós-modernidade de Lyotard, a sociedade líquida de Z. 

Bauman ou mesmo a sociedade do espetáculo de Guy Debord. A verdade já não 

possui mais compromisso com a correspondência exata com os fatos que procura 

relatar. Este confuso quadro comunicacional, sem dúvida, impede a identificação 

correta de tal prática fraudulenta e a proposição de um tratamento jurídico que possa 

coibi-la. Já se faz indiscutível que a prática de fake news causa grave lesão à 

democracia, ao Estado e ao corpo social. Entretanto, o que de fato pode ser 

considerado fake news? Quais seriam as características a ser apontadas para que 

consigamos “separar o joio do trigo”. A tipificação desta conduta é mesmo necessária? 

Até onde isso lesa o direito fundamental da liberdade de expressão? É esta, na 

essência, a proposta da presente tese: caracterizar o que pode ser considerado fake 

news, buscar um vocábulo mais adequado para o vernáculo lusófono e, por fim, 

sugerir um tratamento jurídico-penal para esta nefasta prática. 

 

Palavras-chave: Estado, soberania, democracia, opinião pública, era digital, pós-

democracia, verdade política, fake news, desinformação política. 

 



 

ABSTRACT 

 

In 2016 humanity faced two important turning points: the United States of America 

presidential election, surprisingly won by Donald Trump, and the popular vote that 

elected England to be no longer part of the European Union (Brexit). Those two events 

don't relate to each other at first sight, but they have a similarity. A great, complex and 

efficient fraud on the system of those who decided to exercise their voting right for the 

presidential election and for the Brexit. A practice came to knowledge that is recurrent 

in the digital world. Something that involved Russian hackers, private data held by the 

biggest social media in the world (Facebook) and an English company called 

Cambridge Analytica, responsible for data analysis. Nonetheless, after Trump took 

office he presented an arrogant and aggressive behaviour that led the media to 

investigate further and reveal some personal and political flaws. Trump reacted by 

saying all that was said about him was "fake news", hoping the source would be 

classified as untrustworthy. From the moment he used this expression, a revolution on 

our communication took place. The term "false news", which was the original 

expression used to reveal untruthful news, became obsolete. The western world began 

to use the expression to label any and every false news that became viral on the social 

media. This terminology mistake was promoted by philosophical and sociological 

aspects that touches the post-modern theory of Lyotard, the liquid society of Z. 

Bauman, even the society of the spectacle of Guy Debord. The truth is no longer 

committed to the exact correspondence of the real facts. This messy practice, without 

a doubt, suppresses the correct identification of this illicit practice and the creation of 

a law to restrain it. How the practice of generating fake news causes harm to 

democracy, to the Estate and to society is already a subject of debate. However, what 

can be classified as "fake news"? What should tick off the list of truthful or misleading? 

Is the criminalisation of this practice really necessary? Up to what point does it harm 

the fundamental rights of expression and free speech? This is the essence of this 

presented thesis: to classify what can be considered fake news, to search for a better 

expression within the modern vocabulary, and at the end to suggest a penal action to 

this obnoxious practice. 

 

Key-words: Estate, sovereignty, democracy, public opinion, digital era, post-

democracy, post-truth, political truth, fake news, political misinformation. 
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INTRODUÇÃO 

 

Daniel Zovatto, citando Steven Pinker, em memoriável conferência no 

Seminário Internacional sobre a Desinformação Política,1 afirmou que a humanidade 

encontra-se em um momento especial, de grande indefinição. Um momento que pode 

revelar-se excelente e promissor para o progresso, como também pode, ao contrário, 

ser desesperador. Para Zovatto, nesta ambiguidade inauguramos a Quarta Revolução 

Industrial propalada por Klaus Schwab. Vivenciamos uma realidade totalmente distinta 

das demais, na qual temos a incerteza como única certeza, convivemos com a 

inexistência do impossível e nos deparamos todos os dias com as mudanças das 

mudanças. 

A revolução tecnológica – com consequências em todo o universo humano, 

principalmente o comunicacional – mistura a realidade e a virtualidade com uma 

perfeição jamais vista. Com a inteligência artificial, não sabemos mais o que é real e 

o que pode ser considerado meramente virtual, ou ficção.  

É em tal ambiente líquido2 que experimentamos o fenômeno das fake news, 

que ainda não se revelou por inteiro, apresentando-se como uma realidade pouco 

conhecida e confusa. Encontra-se aí o grande desafio do presente: responder 

indagações tais como: “o que realmente deve ser considerado fake news?”, “como 

caracterizá-las?”, “o que, na realidade, as fake news trazem de nocivo à sociedade, 

ao Estado e à democracia nesta era digital?”, “a nomenclatura estaria correta?”, “esta 

prática deve ser criminalizada, apesar do aparente embate com a liberdade de 

expressão?”. 

Tendo em mente a complexidade do tema – quer pela sua jovialidade, quer 

pelos meandros inatingíveis da realidade virtual –, aqui não proponho fornecer uma 

solução completa e final para os incontáveis problemas que se apresentam para o 

                                                           
1 Seminário Internacional denominado Eleições, desinformação e justiça: desafios e respostas 
internacionais, promovido pela Fundação Getúlio Vargas, em 02 de maio de 2019. Programa do 
seminário disponível em: <https://direitorio.fgv.br/eventos/seminario-eleicoes-desinformacao-e-justica-
desafios-e-respostas-internacionais>. Acesso em: 15/05/2019. Gravação das palestras disponível em: 
<https://youtu.be/K1Q-HcMDYtM>. Acesso em: 20/05/2019. 
2 Expressão adaptada da obra Modernidade Líquida, de Zygmunt Bauman. Rio de Janeiro: Zahar, 
2018. 
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mundo jurídico, político e social. A intenção é menos pretensiosa. Deseja-se, tão 

somente, trazer o tema para a sede da academia, de modo que lentes mais 

preparadas possam refletir sobre essa assustadora realidade. 

O presente estudo se divide em sete capítulos, destinando-se o primeiro para 

uma abordagem superficial – porém necessária – quanto à noção de Estado, dando 

dois destaques: o primeiro, relacionado com o exercício da soberania e sua relação 

com a prática de fake news; o segundo destaque procurou abordar a questão da 

opinião pública, cuja influência é o objetivo maior daqueles que se utilizam desse 

nocivo expediente. 

A democracia é o tema central do capítulo segundo, principalmente a 

democracia indireta ou representativa, uma vez que a prática de fake news busca 

exatamente fraudar o processo eleitoral, ou mesmo o processo de decisão nas 

consultas populares. O capítulo se encerra com a abordagem relacionada com a 

democracia nesta era digital que o homem vivencia. 

As duas realidades – ou seja, a democracia e o mundo digital – se misturam no 

terceiro capítulo, no qual busco aferir o espectro político e social das chamadas redes 

sociais, relacionando-as com os movimentos políticos da atualidade. 

No quarto capítulo, há a conclusão de que o compromisso com a verdade e a 

repulsa à prática da mentira já não são tão ferrenhos quanto na visão de Kant. A pós-

modernidade trouxe com a pós-verdade – que muitas vezes é confundida com as fake 

news – um reflorescimento do descompromisso com a verdade, como nos tempos de 

Protágoras e Górgias. Aqui, o destaque foram a verdade e o ambiente das redes 

sociais e das mídias eletrônicas. 

No capítulo cinco, a pretensa caracterização das fake news, dando o natural 

relevo a dois marcos de sua história: a eleição do presidente dos Estados Unidos da 

América, Donald Trump, em 2016, e a consulta popular realizada no mesmo ano na 

Inglaterra que decidiu pela saída do país da Comunidade Europeia – o chamado 

Brexit. Nesse capítulo, um ponto deve chamar a atenção: ao caracterizar a prática de 

fake news, traça-se uma crítica à terminologia empregada, para se chegar à utilização 

do termo desinformação política. A partir deste ponto, portanto, a preferência pelo 

termo desinformação foi absoluta. 
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Os conflitos que tem surgido no Brasil no campo da desinformação política – 

principalmente nas eleições passadas – têm sido decididos pelo Judiciário de forma 

insuficiente e confusa, até mesmo pela inexistência de uma legislação específica. 

Deste modo, uma abordagem sobre as fontes de Direito relacionadas ao tema 

apresentou-se como de extrema importância. No que se refere à legislação existente, 

três destaques foram necessários: a Resolução 23.551/17 do TSE (em vigor), a Lei 

13.709 de agosto de 2018 (em vacatio legis) e o Projeto de Lei da deputada federal 

Erika Kokay. Ainda em relação às fontes de Direito aplicáveis à desinformação 

política, abordou-se o Direito Comparado ainda praticamente inexistente e suas 

tendências à responsabilização dos grandes provedores. A jurisprudência não foi 

esquecida, mas, como afirmado acima, é fragilizada pelo caráter de novidade dos 

conflitos submetidos ao Judiciário. Por outro vértice, a doutrina sofre dos mesmos 

males. As obras existentes estão mais voltadas ao campo comunicacional do que 

propriamente ao jurídico. São obras principalmente de jornalistas que cobriram os dois 

marcos históricos mencionados: as eleições norte-americanas de 2016 e o Brexit, do 

mesmo ano. Este fato explica um aparente desequilíbrio entre o pequeno volume da 

bibliografia de obras jurídicas e filosóficas e a vasta bibliografia de origem digital e de 

natureza noticiosa.  

Finalmente, encerram-se as reflexões com uma discussão sobre a necessidade 

de se dispor de uma lei específica para a desinformação política, por um vértice. Por 

outro, sugere-se a tipificação das condutas relacionadas com a prática da 

desinformação política como uma ferramenta necessária à proteção do Estado 

Democrático de Direito e da própria democracia, que nesta era digital com certeza se 

aperfeiçoará, caracterizando, como sempre, um eterno por vir. 
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CAPÍTULO 1 – ESTADO, DEMOCRACIA E FAKE NEWS 

1.1 ESTADO, ONDE TUDO COMEÇA: A QUESTÃO DA SOBERANIA E AS FAKE 

NEWS 

Para falar em democracia na era digital, há de se falar sobre a democracia em 

si. Devemos entendê-la como regime político de um Estado para, então, compreendê-

la dentro de uma realidade muito singular – e hoje predominante – que é a virtualidade, 

o mundo digital. 

A formulação do conceito de Estado a partir de seus elementos nos fornece um 

bom ponto de partida. Temos, modernamente, o Estado como um povo homogêneo, 

fixado em um território delimitado, com um governo independente, no exercício pleno 

da soberania (interna e externa), tendo por finalidade o bem-estar de seu povo. Para 

darmos seguimento lógico dentro do prisma do tema central (fake news), o destaque 

vai para a soberania. 

O termo soberania, segundo Machado Paupério (1958), etimologicamente vem 

das expressões super omnia, supremitas suprema potestas, ou ainda imperium – 

termos que significavam o poder absoluto do Estado de autogovernar. Soberania 

ainda encontra origem etimológica no termo souveraineté de Jean Bodim, afirma 

Paupério. Como poder maior, o grau de complexidade que traz em seu conteúdo é 

diretamente proporcional a sua magnitude, tanto no âmbito interno do Estado, dando-

lhe total legitimidade de agir em prol de seu povo (soberania de natureza positiva), 

como no âmbito externo, nas relações que este Estado soberano mantém com os 

demais Estados, impingindo-lhes um não agir, em respeito à soberania de cada um 

deles (soberania negativa).3 

A questão central do presente perpassa exatamente pelo exercício deste poder 

maior, mais precisamente a fraude ao elemento volitivo das decisões políticas de um 

Estado. Embora, como veremos, o termo tem sido utilizado em outros sentidos, a fake 

news, dentro do conceito que lhe emprestamos por hora, é uma ferramenta usada 

para turvar a realidade dos fatos, comprometendo a expressão da vontade popular no 

que se refere às decisões essencialmente políticas, a serem tomadas pelo titular do 

                                                           
3 Há severas críticas em relação a esta classificação em soberania positiva e soberania negativa, uma 
vez que mesmo no âmbito interno, nas relações que o Estado mantém como o seu povo, ele é 
limitado pelos direitos e garantias fundamentais de primeira geração ou dimensão. Concordamos. 



 16 

poder soberano; ou seja, o povo. Estas decisões podem ser originárias de um 

processo eleitoral, natural das democracias representativas, ou mesmo, qualquer 

outra decisão onde o povo é chamado a participar diretamente das decisões da 

governança, através do plebiscito, referendo e iniciativa popular. 

 

1.2 DEMOCRACIA, UM CONCEITO COMPLEXO 

Antes mesmo de buscarmos um conceito breve de democracia, seria oportuna 

a lembrança de Jacques Rancière quanto à utilização do termo. Para o filósofo 

argelino, catedrático da Universidade de Paris, o uso indiscriminado da palavra 

democracia por si só se constitui grande dificuldade de compreensão deste regime. 

Entender o que a democracia significa é entender a batalha que se trava 
nesta palavra: não simplesmente o tom de raiva que pode afetá-la, mas, mais 
profundamente, os deslocamentos e as inversões de sentido que ela autoriza 
ou que podemos nos autorizar a seu respeito. (RANCIÈRE, 2014, p. 117) 

Feita essa advertência inicial, pode-se afirmar que a democracia é um regime 

político que possui como características básicas: a) participação efetiva do povo na 

formação e expressão da “vontade do Estado”; b) legitimidade no exercício do poder; 

c) adoção da teoria da soberania popular ou nacional;4 d) Estado de direito constituído 

por uma constituição rígida; e) consagração no texto constitucional dos direitos 

fundamentais, com enfoque especial na liberdade e na igualdade; f) sufrágio universal 

e secreto como regra; g) consagração do princípio da separação das funções 

soberanas; h) forma republicana com mandato representativo eletivo e temporário. 

Algumas rápidas colocações são importantes. Em primeiro lugar, vale trazer as 

lições de Hans Kelsen (1992, p. 227). Para o jusfilósofo, nenhum Estado consagra de 

forma pura as características deste ou daquele regime. O que há, na realidade, é a 

                                                           
4 A doutrina confunde sempre a teoria da soberania popular com a teoria da soberania nacional. 
Utilizam sempre a nomenclatura da primeira para se referir a ambas, indistintamente. Há, entretanto, 
uma sutil diferença que se encontra no conceito de popular que nos conduz ao conceito de população 
e nacional, que por sua vez nos conduz ao conceito de nacionais. Vale lembrar que população é um 
critério quantitativo que abrange todas as pessoas que se encontram dentro dos limites de um 
território, sejam elas nacionais ou estrangeiras. Nacionais são aqueles que carregam a característica, 
ou qualidade, da nacionalidade; ou seja, que possuem determinado vínculo jurídico/político com 
determinado Estado. Daí a motivação do dispositivo constitucional que veda aos estrangeiros a 
capacidade eleitoral ativa e passiva. 
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predominância de determinadas características que levam os doutrinadores a 

classificar determinado Estado como autocrático ou democrático. 

Em segundo lugar, a democracia como regime político (ou como processo) é 

uma instituição social e, como tal, sofrerá ao longo do tempo as mutações naturais do 

corpo social a que pertence. Desta forma, adaptar-se-á continuadamente aos novos 

valores sociais e políticos de determinado Estado. 

Em terceiro lugar, a democracia praticamente se universalizou como regime 

político ideal. Assim, mesmo os Estados reconhecidamente autocráticos travestem 

seu regime de democrático através de uma Carta Constitucional, que existe somente 

no plano da propaganda política. 

Em quarto lugar, Robert Dahl lança interessante indagação quanto ao plano 

das características da democracia. Afirma o cientista político americano: 

(...) tanto na linguagem comum, quanto na linguagem filosófica, “democracia” 
é um termo que pode ser utilizado apropriadamente para designar um ideal e 
também regimes reais que ficam consideravelmente aquém do ideal. Este 
duplo significado costuma causar confusão. Além disto, se a democracia é 
tanto um ideal quanto uma realidade viável, quando podemos decidir quando 
um regime real se aproxima suficientemente do ideal a ponto de podermos 
considerá-los uma democracia? (DAHL, 2012, p. 09). 

Por outro vértice, a doutrina não possui grandes divergências quando o tema é 

a divisão do regime democrático em espécies.5 Assim, usualmente, se aponta: a) 

democracia direta; b) representativa ou indireta; c) democracia semidireta ou sistema 

misto; d) democracia participativa; e) democracia deliberativa. A prática de fake news 

tende a ser mais comum no âmbito da democracia indireta ou representativa, mais 

precisamente no processo de escolha dos representantes, ou mesmo em consultas 

populares, através de instrumentos da democracia semidireta. Logo, a necessidade 

de uma breve incursão nesse tema. 

 

 

 

                                                           
5 Há, por certo, outras classificações doutrinárias. Kelsen, por exemplo, lembra que o marxismo 
diferencia a democracia material da formal. Na primeira, além da liberdade haveria igualdade de 
riquezas; na segunda, ao lado da liberdade, tão somente igualdade de direitos políticos. 
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1.3 A DEMOCRACIA INDIRETA OU REPRESENTATIVA 

 

1.3.1 A origem 

Os historiadores têm apontado dois marcos importantes para o surgimento da 

democracia representativa: Roma com a valoração res publica e a criação de um 

Senado, e a Inglaterra com a criação do sistema bicameral e depois parlamentarista.6 

7 Não obstante, o certo é que a democracia direta já não era mais possível pela 

complexidade e pela dimensão dos problemas políticos existentes. Desta forma, o 

sistema representativo, ou mesmo a chamada democracia representativa, surgiu e se 

consolidou, possibilitando o exercício da soberania da forma mais democrática 

possível. 

Saltando na história do sistema representativo democrático, ganha destaque 

no século XVIII a obra clássica de Stuart Mill, “O governo representativo”. Dedicando 

um capítulo no qual aborda como ideal para um governo a democracia indireta ou 

representativa, assevera o discípulo de Jeremy Bentham: 

Porém, uma vez que é impossível, em uma comunidade maior do que uma 
única cidade, que todos participem pessoalmente de todos os negócios 
públicos, a não ser de muito poucos, conclui-se que o tipo ideal de governo 
perfeito deve ser o representativo. (MILL, 2006, p.65). 

                                                           
6 Como preleciona Veit Valentin em História Universal. São Paulo: Livraria Martins, 1961, Tomo 2, p. 
16, a semente da representatividade no exercício do poder soberano inglês encontra-se no Conselho 
da Coroa. Buscando maior sustentabilidade política para suas decisões, o Rei Henrique III, em um 
primeiro momento, constituiu um pequeno Conselho composto de Notáveis do reino e dos Prelados 
que, de uma forma ou de outra, tinham um relativo poder político, consubstanciado no 
aconselhamento das decisões reais. Em um segundo passo, a convocação para o Conselho se 
estendeu aos funcionários reais que exercessem funções públicas estratégicas e importantes. Em um 
terceiro momento, essa pequena “assembleia” passou a ter uma grande e ameaçadora concentração 
de poder e a interferir na escolha dos altos funcionários, chanceleres, tesoureiros etc. 
7 Thomas Fleiner-Gerster, catedrático da Universidade de Freiburg, Suíça, por exemplo, aponta outro 
momento crucial na formação da democracia representativa. No Reinado de Eduardo I, este 
renunciou o direito de escolher seus conselheiros segundo o princípio das classes sociais. Os 
representantes passaram a representar os interesses dos seus respectivos distritos, os boroughs, 
caracterizando uma representação distrital. Esta representatividade de caráter geral favoreceu, por 
um lado, o desaparecimento do Estado Feudal; por outro, a consolidação da diferenciação entre 
interesse público (ou do Estado) e interesse privado. Esta representatividade era tão somente 
destinada a proteger os interesses dos respectivos distritos e a reconhecer o direito preexistente, 
compondo os eventuais conflitos. Entretanto, o Long Parliament, com Henrique VIII, assume pela 
primeira vez sua função legislativa, fortalecendo-se tanto que em 1649 pôde suprimir a monarquia 
inglesa. 
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Se a democracia direta se apresentou inviável como regime político a ser 

observado e exercido como regra, empurrando a civilização ocidental na direção da 

democracia representativa, esta, do mesmo modo, passou a apresentar alguns 

problemas de essência, como nos lembra Thomaz Fleiner-Gerster (2006, p. 457). São 

desafios de fundamento a serem enfrentados e solucionados pelos teóricos da 

democracia representativa e que poderiam ser resumidos em três indagações de 

fundamento, a saber: a) qual é a fonte de legitimação do poder que desfruta os 

representantes em relação aos representados? b) os representantes escolhidos 

devem defender os interesses gerais do Estado ou devem prioritariamente defender 

os interesses de seus eleitores? c) o sistema representativo demanda uma 

organização por partidos ou agremiações na qual cada um deles possui um perfil 

filosófico/ideológico, o que leva ao questionamento de qual o peso que deve ter o 

princípio da fidelidade partidária nas decisões dos representantes políticos. 

 

1.4 FAKE NEWS E A LEGITIMIDADE NO EXERCÍCIO DO MANDATO 

O sistema representativo se operacionaliza através do chamado instrumento 

de representação política, ou mesmo mandato político, que possui elementos 

expressos e implícitos. Como elementos expressos, a doutrina (PINTO, 2013, p. 197) 

aponta: a) os mandantes, o conjunto de cidadãos que através do voto irão efetuar a 

escolha de candidatos para – em seu nome e lugar – exercer o poder soberano do 

qual é titular; b) os mandatários, que são aqueles que serão escolhidos; c) os poderes, 

que são todos aqueles necessários ao desempenho do mandato; vale dizer, todos os 

poderes que possibilitam aos mandatários tomar as decisões – nas três esferas 

funcionais – entendidas como necessárias à boa administração do Estado; d) o tempo 

de duração do mandato, que pode variar de Estado para Estado e de função para 

função. 

Ao lado desses elementos expressos que constituem o mandato político, temos 

os elementos implícitos, que são pressupostos da funcionalidade do sistema 

representativo. Assim, são apontados estes elementos: a) a qualidade de cidadão; b) 

a capacidade de exercício de direitos políticos; c) o elemento volitivo. O terceiro 

elemento ganha grande importância para o tema central, já que as fake news 

objetivam exatamente fraudar esse elemento. 
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Há, neste âmbito, um tríplice aspecto a ser considerado. Em primeiro lugar, 

ganha destaque o aspecto individual. Isto é, a vontade livre e consciente de cada 

cidadão de sufragar este ou aquele candidato, ou mesmo decidir por esta ou por 

aquela proposta colocada em votação em uma consulta popular. Em segundo lugar, 

é oportuna a lembrança no sentido de que o somatório das vontades individuais acaba 

por formar a vontade coletiva; ou seja, a opinião pública. Em terceiro lugar, o elemento 

volitivo ganha também importância no que se refere à correspondência entre a 

vontade do eleitor e a vontade do eleito. Até que ponto o representante deve – no 

desempenho de suas funções – corresponder à vontade de seus representados, de 

seu colégio eleitoral? Essa é uma das muitas perguntas de fundamento. 

 

1.5 A QUESTÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E AS FAKE NEWS 

A questão da opinião pública ganha aqui uma relativa importância. Se, por um 

lado, a prática de fake news vem lesar o elemento volitivo das decisões políticas 

individualmente consideradas, é inegável que, de mesmo modo, ela traz influência 

negativa na formação da opinião pública8 coletivamente considerada. Aliás, como 

veremos adiante, não é outro o seu objetivo. 

Tratar da opinião pública não é tão simples quanto possa aparentar. Os 

conceitos apresentados são díspares, havendo até mesmo quem defenda sua 

inexistência. Opinião pública deriva, naturalmente, do conceito de opinião, à qual 

adicionamos a qualidade de ser pública ou coletiva. Opinião, por sua vez, é um juízo 

de valor que um indivíduo tem sobre determinado fato, realidade ou qualquer outro 

fenômeno cognoscível. Tal juízo de valor, que não deixa de ser um julgamento interno, 

é formado pelos conceitos e preconceitos adquiridos ao longo da existência de quem 

julga, de modo a formar uma opinião sobre determinada realidade. 

Por outro lado, o homem como ser gregário vive em sociedade, interagindo com 

os demais integrantes do corpo social em uma eterna troca de saberes, 

conhecimentos, princípios morais, éticos, religiosos etc. Essa interação faz surgir um 

conjunto médio de valores, crenças, padrões religiosos, morais e comportamentais 

                                                           
8 Em capítulo próprio se enfrenta a questão relativa à possível lesão à opinião pública pela prática de 
fake news. 
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que são lentamente sedimentados pelo conhecimento e pela valoração positiva ou 

negativa. Esse substrato forma o que Émile Durkheim (1973, p. 342) chamou de 

consciência coletiva, a qual, para o pensador – considerado o pai da sociologia – 

possui vida própria. A opinião publica, 9  no sentido sociológico, portanto, é tal 

padronização comportamental que surge de forma natural, resultante da interação do 

corpo social. 

Jürgen Habermas (2011, p. 258) concede à opinião pública um colorido mais 

político. Seu ponto de partida é a noção de espaço público como uma esfera 

intermediária entre a sociedade e o Estado, na digressão histórica que faz do termo. 

Afirma que coube a Jeremy Bentham a primazia da utilização do termo “opinião 

pública” vinculado ao conceito de esfera pública. Ainda em relação ao campo político, 

opinião pública pode ser conceituada como um contrapoder que o povo possui e que 

revela o direito/dever de vigilância e cobrança de seus representantes na atividade de 

governança, de gestão do Estado. Na democracia representativa – regra usual da 

democracia moderna – o povo, titular da soberania, ao delegá-la a seus 

representantes, preserva para si o direito de vigilância e fiscalização da governança; 

ou seja, das atividades soberanas. Este direito seria, segundo o entendimento de 

Patrick Charaudeau (2016, p. 160), linguista e professor da Universidade de Paris, o 

fundamento da opinião pública, que também poderia ser revelada na chamada 

consciência cidadã. 

Samuel Mateus,10 lembra da metáfora do Tribunal, afirmando que a opinião 

pública se constitui em um “Tribunal de razão cuja a tarefa consiste em vigiar e 

apreciar o poder político com o objetivo de obstar a sua desfuncionalização e impedir 

uma governação alheia aos seus interesses”. Afirma Mateus que a opinião pública 

possui quatro funções básicas, a saber: a) a função de esclarecimento; b) a função 

censura ou de avaliação; c) a função executiva; e d) a função terapêutica. Por essa 

                                                           
9 São incontáveis os conceitos de opinião pública: “Opinião pública é a soma das opiniões 
individuais”; “Está diretamente relacionada com o fenômeno social”; “É um pouco mais do que a 
simples soma de opiniões”; “É o conjunto de crenças a respeito de temas controversos ou 
relacionados com uma interpretação baseada nos valores, ou com o significado moral de certos fatos” 
etc. 
10 MATEUS, Samuel. A estrela (de)cadente: uma breve história da opinião pública. Disponível 
em: <http://www.ec.ubi.pt/ec/04/pdf/05-SamuelMateus-Aestreladecadente.pdf> Acesso em: 
04/06/2019. 
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última, a opinião pública está sempre propondo diretrizes e projetos a ser 

implementados pelos responsáveis da governação. 

O papel político da opinião pública hoje é indiscutível, quer pelo trabalho 

incansável e livre da grande mídia; quer pela consolidação do direito à livre expressão 

como fundamental para o homem; quer pela revolução tecnológica que fez nascer um 

sem número de redes sociais que aglutinam pessoas do mundo inteiro, facilitando a 

interação e troca de experiências, sentimentos, convicções políticas, notícias e valores 

sociais. Não se discute, do mesmo modo, a possibilidade de sua manipulação – o que, 

na realidade, é a essência da prática de fake news. 

Não obstante seu poder de pressão política, a opinião pública não é 

institucionalizada; portanto, não possui existência jurídica palpável. Não se constitui 

em um direito juridicamente protegido, tampouco um dever jurídico passível de 

coercibilidade caso não cumprido. O dever de agir da opinião pública para cumprir as 

funções que lhes são próprias permanece, exclusivamente, no campo moral. Daí 

alguns filósofos, mesmo que de forma isolada, concluírem pela sua inexistência, tais 

como Pierre Bourdier (1984) ou Jean Baudrillard (1970). 

Desta forma, se o elemento volitivo foi de algum modo corrompido, enganado 

ou fraudado, o mandato representativo torna-se nulo de pleno direito; ou seja, a 

escolha pelo processo eleitoral ou decisão em consulta popular fraudada não pode – 

em tese – produzir qualquer efeito. 

 

1.6 A FRAUDE ELEITORAL: FAKE NEWS COMO LESÃO DA LEGITIMIDADE DO 

MANDATO REPRESENTATIVO 

A fraude eleitoral se dá quando há uma intervenção no processo eleitoral com 

objetivo de alterar o resultado de um pleito eleitoral, ou mesmo de influenciar direta e 

substancialmente no resultado. A fraude pode ocorrer, como é evidente, em qualquer 

momento do processo eleitoral, desde a filiação partidária, da inscrição de candidatos, 

passando pela propaganda eleitoral e chegando até mesmo à votação e apuração dos 

votos. 
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No momento do alistamento, a fraude pode existir. Há casos em municípios em 

que o número de eleitores supera o número de habitantes. Segundo os dados do TSE, 

nas eleições brasileiras de 2012, pelo menos 305 municípios tinham mais eleitores 

inscritos do que habitantes, de acordo com o cruzamento dos dados do TSE com os 

dados do IBGE.11 Tal fato não caracteriza necessariamente fraude em todos os casos 

específicos, pois nem sempre o domicílio eleitoral corresponde ao domicílio civil; 

entretanto, na grande maioria deles, a fraude está presente. 

Na fase do registro de candidatos, a fraude do elemento volitivo do mandato de 

representação também pode estar presente, sendo comum com os chamados 

“candidatos laranjas”. São candidaturas cujos registros servem a propósitos diversos 

do pleito eleitoral de cada um desses candidatos. Por vezes são lançados para 

obtenção de recursos do chamado fundo partidário, por vezes para bater cotas 

legais.12 

A fase da propaganda eleitoral é, sem dúvida, a mais importante para nosso 

tema central: a prática de fake news. É neste lapso temporal entre o registro de 

candidatos e a votação que o lançamento de notícias falsas nas redes sociais e na 

mídia de massa mais ocorre. É o que veremos mais detalhadamente abaixo. 

Evidentemente, há uma explicação racional para esse fenômeno temporal processual. 

Sem o registro de candidatos, não há candidatura a ser atingida pela prática de fake 

news, por um lado. Por outro, depois da votação, não haveria razões para tentar 

alterar a vontade do eleitor, que já teria cumprido com o seu papel no processo 

eleitoral. Neste período, da mesma forma, podem ocorrer outras tantas fraudes, 

variando entre doações fraudulentas de campanha, formação de caixa dois, 

coligações espúrias de partidos com o chamado aluguel de legenda para obtenção de 

recursos financeiros ou mesmo tempo de transmissão em radio e televisão.13 

Na fase da votação, a fraude não raro está presente. Como amplamente 

noticiado, incontáveis denúncias chegaram ao conhecimento do TSE. Há notícias de 

                                                           
11 Disponível em: <http://g1.globo.com/politica/eleicoes/2012/noticia/2012/08/eleitorado-supera-
populacao-em-mais-de-300-municipios.html> Acesso em: 03/06/2019. 
12 Disponível em: <https://ultimosegundo.ig.com.br/politica/2019-02-15/candidaturas-laranjas-
partidos.html> Acesso em: 04/06/2019. Ver ainda: 
<https://pgr.jusbrasil.com.br/noticias/143669493/pre-mg-avisa-partidos-politicos-que-candidatura-
ficticia-sera-considerada-fraude?ref=topic_feed> Acesso em: 04/06/2019. 
13 Disponível em: <https://jornal.usp.br/atualidades/partidos-de-aluguel-sao-alvo-de-novas-medidas-
na-reforma-politica> Acesso em: 04/06/2019. 
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casos em que os eleitores chegavam para votar e seu voto já se encontrava 

registrado. 14  Há, do mesmo modo, notícias que determinadas urnas eletrônicas 

somente registravam o número 13, do Partidos dos Trabalhadores, não possibilitando 

voto em outro candidato.15  

A fase de apuração e contagem de votos era a que, tradicionalmente, 

demandava um árduo trabalho de fiscalização por parte dos partidos e seus 

delegados, assim como do Poder Judiciário e do Ministério Público. Entretanto, o 

sistema de urna eletrônica trouxe uma grande revolução no processo eleitoral. Os 

dados relativos aos votos são remetidos e apurados no mesmo dia. O sistema de 

votação eletrônica ainda é objeto de grande controvérsia no mundo da tecnologia da 

informação e no mundo jurídico, principalmente no que se refere à questão de 

segurança contra fraudes. O TSE, como não poderia deixar de ser, sustenta, 

categoricamente, que o sistema é inviolável. Entretanto, há quem sustente versão 

contrária; ou seja, a falta de controle efetivo em relação ao sistema de informática 

desenvolvido e utilizado, o que possibilitaria a fraude eleitoral na votação e apuração. 

 

1.7 A DEMOCRACIA SEMIDIRETA OU MISTA E A INFLUÊNCIA DAS FAKES 

NEWS 

Mesmo consagrando o sistema de democracia indireta ou representativa, o 

homem sempre buscou dotar de maior legitimidade – e por que não dizer de 

cumplicidade e responsabilidade política – algumas decisões consideradas 

importantes para o corpo social.16Desta forma, acabou por desenvolver instrumentos 

que possibilitam – ao lado das decisões tomadas pelo corpo de representantes que 

configura a democracia indireta ou representativa – a participação direta do povo nas 

                                                           
14 Disponível em: <https://tiagoalbuquerque.jusbrasil.com.br/noticias/143481932/eleitores-nao-
conseguem-votar-ao-descobrirem-que-outras-pessoas-votaram-em-seu-lugar?ref=topic_feed> 
Acesso em: 04/06/2019. 
15 Disponível em: <https://tiagoalbuquerque.jusbrasil.com.br/noticias/143481945/delegados-afirmam-
que-so-aparecia-o-numero-13-em-urna-de-porto-velho?ref=topic_feed> Acesso em: 04/06/2019. 
16 O plebiscito, considerado como um clássico instrumento que possibilita a participação direta na 
gestão do Estado, tem origem na Roma Antiga, na chamada Lex Hortensia, de 287 a.C., que 
determinava a participação dos plebeus em assembleias populares para discutir e deliberar sobre 
determinados assuntos. E ia ainda mais além: as decisões tomadas pelos plebeus nessas 
assembleias passariam a ter força de lei, independente da ratificação ou não pelo Senado romano. 
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decisões do Estado. Tal mistura acaba por resultar no que a doutrina denomina de 

democracia semidireta ou mista. 

Pietro Alarcón (2011, Vol. II, p. 1264), tendo por base as três funções soberanas 

do Estado, aponta como instrumentos de participação direta na gestão do Estado os 

seguintes: a) da função legislativa: o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular; b) 

da função executiva: o referendo administrativo; c) da função judiciária: as ações civis 

públicas. Aponta ainda o autor mais dois instrumentos de participação direta: o cabildo 

aberto e a revogatória. No primeiro, de origem espanhola, o povo se reúne para 

discutir e decidir temas que o afetem direta ou indiretamente. Já o segundo destina-

se a revogar o mandato político de representantes que não cumpram o programa 

adredemente anunciado. 

Preferimos, porém, uma classificação mais simplória dos instrumentos de 

participação popular: plebiscito, referendo, iniciativa popular, veto popular, recall, 

ações populares e ações civis públicas.17 

Estes instrumentos de democracia direta – principalmente o plebiscito e o 

referendo – são oportunidades em que o povo é chamado a participar das decisões 

do Estado. Assim, frequentemente estão em jogo interesses econômicos e políticos 

de largo espectro. Nestes casos, a possibilidade da prática de fake news aumenta 

substancialmente, como ocorreu na consulta plebiscitária do Brexit, quando foi 

decidido que a Inglaterra deixaria a zona da União Europeia. 

 

1.8 A DEMOCRACIA PARTICIPATIVA E DELIBERATIVA 

Dentro do quadro histórico/evolutivo da democracia, ganha destaque, na 

modernidade, a democracia participativa e a deliberativa. 

                                                           
17 Esta classificação se apresenta de forma genérica e nos parece bastante polêmica. No Brasil, por 
exemplo, não temos o veto popular, tampouco o recall. Não dispomos, do semelhante modo, do 
cabildo e da revogatória mencionados pelo autor supracitado. Não obstante, a chamada democracia 
deliberativa vem sendo cada vez mais desenvolvida no ocidente, e o Brasil não escapa desta 
evolução. Assim, outros instrumentos de efetiva participação popular têm sido criados e discutidos, 
tais como o Conselho Tutelar. Por um lado, a doutrina não é uníssona em vislumbrar a ação popular 
como um instrumento de democracia direta. 
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Nas últimas décadas, alguns fatos sociais de grande relevância ocorreram, 

trazendo alterações de grande porte no quadro teórico e prático da democracia. Em 

primeiro lugar, há de ser lembrada a ocorrência das duas Grandes Guerras. Em 

segundo lugar, nas décadas de 1950 e 1960, o mundo ocidental foi sacudido pelo 

desenvolvimento tecnológico, em uma onda revolucionária que transformou todo 

padrão cultural e comunicativo do homem. Surgia a comunicação de massa e o regime 

democrático não escapou desse complexo movimento. A escola de Frankfurt – com 

Heidger, Adorno, Horkheimer, Habermas, dentre outros tantos – de forma muito 

original foi a primeira a se levantar contra o que convencionou-se chamar de indústria 

cultural.18 

Em terceiro lugar, a forma liberal que sustentava a democracia representativa 

foi colocada em cheque. A gestão do Estado caberia exclusivamente aos 

representantes; por certo, uma elite bem mais preparada para cuidar da administração 

pública. Caracterizada a chamada democracia elitista ou competitiva, ou ainda, teoria 

contemporânea da democracia de Joseph Schumpeter, G. Mosca, Vilfredo Pareto, 

dentre outros. Surge aí mais uma grave crise do regime democrático, o que seus 

estudiosos passaram a chamar de déficit democrático. As reações contra essa visão 

clássica e liberal da democracia representativa foram intensas e acabaram por 

desaguar na busca por uma maior participação na gestão do Estado. Isto pode ser 

sentido da primavera Árabe no oriente aos movimentos estudantis e sociais do 

ocidente. 

Em quarto lugar, o desenvolvimento dos computadores – especialmente a 

chegada da internet – novamente varreu a sociedade com ventos revolucionários. Os 

seguimentos sociais que buscavam uma melhor organização de tarefas e fatores de 

agregação encontraram nos novos meios de comunicação social uma força 

extraordinária. Uma nova realidade se descortinou com as chamadas redes sociais, 

que ganham importância fundamental nas reflexões sobre a democracia na era digital, 

mais precisamente na prática de fake news. 

No campo acadêmico, ganham destaque, dentre muitos outros, dois autores de 

leitura obrigatória: Carole Patman (1992) e Crawford B. Macpherson (1978). Carole 

                                                           
18 “Tudo indica que o termo indústria cultural foi empregado pela primeira vez no livro Dialektik der 
Aufklärungque, que Horkheimer e eu publicamos em 1947, em Amsterdã. Em nossos esboços, 
tratava-se do problema da cultura de massa.” (ADORNO, 1994, vol. 54, p. 92). 
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Patman, fazendo uma releitura de Rousseau, Mill e Cole, lança sua clássica obra 

Participation and Democratic Theory, dando suporte a um movimento em busca de 

maior participação do povo na gestão do Estado. Por outro vértice, para Macpherson, 

o sistema de representatividade deveria ser transformado para dar maior participação 

do povo na gestão do Estado e, assim, conferir maior legitimação ao exercício do 

poder soberano. O pensador político defende um sistema de pirâmide19 no qual em 

sua base estariam as instituições sociais devidamente organizadas, tais como 

associações de bairros, ONGs, escolas, sindicatos etc. A democracia direta nesse 

sistema seria, em tese, viável, o que não excluiria a democracia representativa por 

delegação com a existência, inclusive, de partidos políticos.20 

Tida como um passo a mais na evolução do regime democrático, a democracia 

deliberativa surge nos anos 1980 com algumas obras de teóricos que procuram uma 

nova vertente entre a teoria liberal, também chamada de contemporânea, e a teoria 

clássica em seu viés participacionista. 

No mundo acadêmico, Jürgen Habermas ganha destaque, primeiramente com 

seu artigo “Os três modelos de democracia” (1995, p. 36) e, após, com sua obra 

“Direito e democracia” (2003), entre outras tantas. No referido artigo, Habermas 

procura apresentar a teoria discursiva como teoria da democracia de natureza 

deliberativa. Após discorrer sobre o modelo liberal (teoria contemporânea) e o que ele 

chamou de modelo republicano (teoria clássica), Habermas apresenta sua teoria 

discursiva partindo deste pressuposto: uma comunidade integrada que debate os 

problemas do Estado e busca, através do consenso, deliberar de forma responsável 

e competente sobre a gestão dos problemas por ele apresentados.21 Na realidade, a 

preocupação maior da teoria deliberacionista de Habermas não é saber qual a decisão 

tomada pela participação popular, e sim como esta participação se dá até o momento 

                                                           
19 “Se examinarmos as questões primeiramente em termos gerais, deixando de lado por ora tanto o 
peso da tradição como as circunstâncias concretas que pudessem prevalecer numa economia 
quando os requisitos fossem plenamente aceitos, o modelo mais simples que mais adequadamente 
pudesse ser chamado de democracia de participação seria um sistema piramidal com democracia 
direta na base e democracia por delegação em cada nível depois dessa base.” (MACPHERSON, 
1978, p. 110). 
20 “Não apenas é, provavelmente, inevitável a combinação da pirâmide e dos partidos: ela pode ser 
positivamente desejável. Pois mesmo numa sociedade não dividida em classes haverá ainda 
problemas que os partidos constituiriam, ou mesmo que fossem de sua alçada propor e debater: 
problemas tais como a dotação geral de recursos, planejamento ambiental e urbano, política 
demográfica e de imigração, política militar.” (MACPHERSON, 1978, p. 114). 
21 Cfr. (GOYARD-FABRE, 2002).  
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da decisão. Eis o motivo de ser considerada uma teoria procedimental. Não se tem 

uma decisão majoritária vitoriosa; se tem uma decisão de consenso que tende a 

satisfazer a todos. 

 

1.9 A PÓS-DEMOCRACIA – CRISE, MORTE, SUPERAÇÃO: SERÁ? 

Falar sobre a propalada pós-democracia não é tão simples quanto possa 

aparentar. A princípio, se mostra oportuna a lembrança no sentido de que o termo 

pós-democracia não revela, para todos que o utilizam, um momento histórico e 

temporal em que este regime político tenha entrado em colapso, ou mesmo tenha sido 

superado por outra realidade, ou outro regime ainda não rotulado. Neste prisma, 

algumas considerações iniciais devem ser feitas. 

Em um regime democrático normal, tendo como pressuposto a tripartição das 

funções do Estado, há uma natural dinâmica social e política. Os fatos vão ocorrendo 

na sociedade e vão despertando valores em seus integrantes. Tais valores sociais, 

que podem ser negativos ou positivos dentro de um prisma de virtudes, podem – ou 

não – se consolidar; podem – ou não – tornar-se extremamente importantes, fazendo 

nascer uma necessidade de proteção através de uma norma. Quando esses valores 

se revelam imprescindíveis ao corpo social, como consequência lógica entra em cena 

– ao mesmo em tese – a função legislativa com a criação de uma norma jurídica para 

preservá-los, protegê-los através de sua coercibilidade ou coatividade, como preferem 

alguns. Mas o que vem ocorrendo com a realidade nas democracias ocidentais para 

trazer como consequência a pecha de pós-democracia? 

Se tivermos um olhar críticos sobre as instituições democráticas, veremos que 

a função legislativa, expressão máxima da soberania popular, que retrata a atividade 

política por excelência, é, hoje, identificada com valores extremamente negativos. A 

corrupção tem corroído suas estruturas com tal voracidade que a instituição perdeu o 

pouco de credibilidade que possuía. Por outro lado, o processo de elaboração das leis 

ainda é um processo lento, divorciado da realidade atual, cuja velocidade faz a 

sociedade se deparar com uma revolução a cada dia. Assim, a atividade parlamentar 

não acompanha – por incontáveis razões – as necessidades do corpo social, trazendo 

como consequência, cada vez mais, vácuos legais. Esse fato propicia conflitos de 
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interesses entre o Estado e os cidadãos, ou mesmo entre estes na esfera privada.22 

A prática de fake news, tema central das presentes reflexões, é um bom exemplo do 

que se afirma, por não ter ainda um tratamento jurídico específico. 

A função Executiva, do mesmo modo, se revela mais e mais incapaz de 

incrementar uma política planejada de administração pública, quer pela falta de 

recursos, quer pela incapacidade de administrá-los quando deles dispõe. Essa 

incapacidade impossibilita ao Estado atingir suas finalidades. No plano educacional, 

as escolas públicas brasileiras são exemplos de má administração. O mesmo ocorre 

no campo da saúde pública, com hospitais sem infraestrutura de atendimento, altos 

índices de mortalidade etc. As questões relativas à segurança pública ratificam a 

situação de terror vivenciada no dia a dia das grandes cidades. O Executivo, não raras 

vezes, se sente refém do próprio Legislativo, que exige a divisão no orçamento. 

O Judiciário, sala de eco das mazelas dos demais poderes, procura soluções 

de forma atabalhoada aos problemas que lhes são apresentados, sem a principal 

ferramenta de que deveria dispor: uma legislação atualizada e abrangente. Daí o 

combatido ativismo judicial, tão forte que penetra nas raias da atividade legislativa. 

Não se deve esquecer as duvidosas e polêmicas decisões do Supremo Tribunal 

Federal, cuja forma de composição (indicação pelo presidente da República) vem 

sendo colocada em cheque. 

Por sua vez, o povo tradicionalmente se mantém distante dos embates 

políticos, caracterizando o já mencionado déficit democrático, embora estejamos 

sentido alguma reação. Apesar de grandes manifestações públicas em repúdio à 

corrupção e a outros desmandos do Governo, o povo ainda se encontra disperso e 

sem a mobilidade desejável. Ainda não possui a consciência cívica capaz de exigir e 

promover mudanças radicais no panorama político do país.23 

                                                           
22 A esses argumentos somam-se, no Brasil, o multipartidarismo, as candidaturas “laranjas”, os 
financiamentos privados, a prática de caixa dois, a pressão política no orçamento da União, 
favorecendo o chamado presidencialismo de coalizão. São todas forças negativas que 
obstacularizam o bom funcionamento do Congresso Nacional. 
23 Essa realidade referente ao chamado déficit democrático tem sido alterada em diversos momentos 
das eleições de 2018 no Brasil, em grande parte graças às redes sociais, que criaram um ambiente 
extremamente positivo para debates políticos e deflagrações de movimentos sociais e outras 
atividades de participação política. 
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Esta crise do regime democrático não surge sozinha; ela vem acompanhada 

das graves crises econômicas que assolam um país de 14 milhões de pessoas 

desempregadas. Ampliando a perspectiva, esta crise sócio-política-econômica não é, 

sem qualquer sombra de dúvida, exclusividade brasileira. Da bolha norte-americana 

à crise europeia de 2008, passando pela situação pré-falimentar de Estados como 

Grécia, Portugal, Espanha, Itália24, Venezuela, Colômbia, Argentina e tantos outros. 

É neste contexto que Coli Crouch25 lança a clássica obra A Pós-Democracia (2004). 

Seu pensamento encontrou solo fértil entre juristas, filósofos, economistas e cientistas 

sociais. A visão de um momento em que o Estado Democrático de Direito supera a 

própria democracia transformou-se em um encantador tema a ser debatido. As 

vertentes são muitas, mas, deixando passar ao largo a visão da macroeconomia e nos 

limitando ao campo político, a pós-democracia revela, como afirma Rubens Cassara 

(2017, p. 25), um momento histórico em que as instituições democráticas continuam 

íntegras, porém sem qualquer efetividade. Os direitos humanos sofrem grandes 

lesões, justificadas por razões incompreensíveis. Os direitos sociais já não são mais 

vistos como um ideal de uma sociedade. Para o autor, não se trata de uma crise 

paradigmática; trata-se de um novo momento na vida da democracia, no qual o 

neoliberalismo reaparece forte e transformador do Estado. 

Na mesma linha de raciocínio, Pierre Tardot e Christian Laval (2016, p. 377) 

afirmam que o sistema econômico do neoliberalismo veio trazer um esgotamento no 

regime democrático. Em primeiro lugar, é inegável a intervenção do homem para 

construir uma nova relação de mercado. Tal intervenção não permite que as leis 

naturais façam qualquer efeito. Patente se torna a necessidade de intervenção do 

Estado na economia, possibilitando a normalização das relações econômicas. Em 

segundo lugar, a adoção do neoliberalismo fez com que as relações socioeconômicas 

fossem marcadas pelo princípio da livre concorrência. Esse princípio pressupõe 

liberdade total para práticas boas e más, razão pela qual, insistem os autores, o 

Estado não pode mais ser aquele “guarda noturno”. Em terceiro lugar, o Estado 

também é levado a ser um empreendedor – de preferência um empreendedor de 

sucesso – para possuir as necessárias riquezas para a sua administração. Assim, do 

                                                           
24 Sobre a crise do Estado de Direito na Itália, consultar FERRAJOLI, Luigi, 2006, p. 417. 
25 Em entrevista dada ao site Made of Mindes, o cientista político desnuda o conceito de pós-
democracia. Disponível em: <https://www.dw.com/pt-br/o-futuro-da-democracia-est%C3%A1-nas-
m%C3%A3os-da-sociedade-civil/a-3619182-0> Acesso em: 04/06/2019. 
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mesmo modo, se submete à livre concorrência, adquirindo, por necessário, o caráter 

mais técnico e menos político, mais empresarial e menos solidário. Acaba, assim, 

sendo desqualificado quando não age dessa forma. Em quarto lugar, a 

universalização da norma de livre concorrência atinge não só os Estados, mas envolve 

naturalmente todos os seus integrantes, os quais também se transformam em 

empreendedores em busca do sucesso – e o sucesso é o consumo. Caracteriza-se 

um novo momento na história das sociedades ocidentais, que ganhou o nome de pós-

democracia (Colin Crouch) ou mesmo desdemocratização (Wend Brown). 

A doutrina mais tradicional, entretanto, não vê um momento histórico e cultural 

que possa ser assim identificado, na trilha do pós-modernismo de Jean-François 

Lyotard (2000) ou mesmo de Steven Connor (1992). Na realidade, a grande maioria 

dos críticos da democracia moderna acaba vislumbrando tão somente uma crise sem 

precedentes no regime democrático. 

Entendemos de forma semelhante. As falhas de democracia não são isoladas. 

Não é o regime político que está dando notas de fragilidade ou mesmo perecimento. 

Há uma falência de grande parte das instituições dos Estados considerados 

democráticos. O primeiro ponto a ser observado é o fracasso generalizado do sistema 

econômico. Ora, se o Estado está produzindo riquezas, tornando possível a 

necessária redistribuição de rendas, se a economia está possibilitando a dinâmica da 

“roda da fortuna” (mais empregos, mais salários, mais consumo, mais impostos, mais 

instituições de saúde, de educação, e, portanto, mais produção e para tanto mais 

empregos, mais salários...), se a economia possibilita bons salários para os 

profissionais de educação, de saúde, de segurança; o Estado terá uma democracia 

de sucesso alavancado pelo sucesso da economia. Entretanto, mesmo que 

instituições democráticas tenham uma existência extremamente madura e evoluída, 

sem uma economia forte elas não terão um bom funcionamento. 

Isso posto, parece que adotamos uma posição simplista ao reputar ao 

desempenho econômico a única causa do sucesso ou insucesso de um Estado e de 

sua democracia. Não é bem assim. A economia é um fator determinante, contudo não 

exclusivo. E nem pode ser, sob pena do Estado perder os horizontes de sua real 

finalidade: o bem-estar do povo. Nesse aspecto, estamos com Dardot e Laval, que 
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lançam incômodas questões merecedoras de uma reflexão maior, possibilitando, 

inclusive, melhor compreensão da realidade em que vivemos. 

Quando o desempenho é o único critério de uma política, que importância 
tem o respeito à consciência e à liberdade de pensamento e expressão? Que 
importância tem o respeito às formas legais e aos procedimentos 
democráticos? (DARDOT e LAVAL, 2016). 

 Como o Estado é levado a possuir uma natureza exclusivamente gerencial, vê 

as leis e as normas simplesmente como instrumentos, cujo valor relativo depende da 

realização dos objetivos empresarias da livre iniciativa. 

A morte da democracia é outro tema encantador que tangencia a essência dos 

objetivos do presente. Claude Julien, jornalista e pensador francês, editor do Le 

Monde por longo período, em 1972 já trazia para o debate a questão da morte da 

democracia. Todos os avanços por ela prometidos não foram alcançados, segundo 

Julien. A desigualdade se intensificou, a liberdade passou a perder o sentido, os 

direitos fundamentais cada vez mais desrespeitados, a concentração de renda cada 

vez mais presente. Opta-se pela segurança em detrimento da liberdade. Aceita-se o 

segredo público e a violação do segredo privado. As democracias ocidentais 

marcham, conclui o jornalista francês, para a morte, para a destruição daquela 

esperança “sem a qual os homens são irresistivelmente levados à violência e à 

destruição”. (JULIEN, 1975, p. 252). 

Em linha semelhante, Jacques Rancière parte de duas premissas para 

defender sua tese sobre o ódio às democracias. (RANCIÈRE, 2014, p. 91). Em 

primeiro lugar, sustenta o filósofo francês, professor emérito da Universidade de Paris, 

que todo Estado é naturalmente oligárquico. Não seria possível a existência de um 

Estado não oligárquico, e as oligarquias possuem um apetite insaciável pelo poder e 

pela riqueza. Além disso, a força da economia é fator de extrema relevância. Por esse 

prisma, os desvios são muitos: governos que se perpetuam no poder; governos que 

fazem leis em benefício próprio; amigos do partido empregados em empresas 

públicas; partidos financiados por obras públicas; impérios mediáticos servindo a 

interesses políticos; apropriação da res publica pela oligarquia e a própria economia 

que promove a ilimitação do poder da riqueza. De acordo com o catedrático 

supracitado, por suas próprias contradições, a democracia não pode deixar de suscitar 

o ódio. 
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Com a mesma linha de raciocínio, o catedrático de Cambridge David Runciman 

afirma que o problema da democracia em nosso século é que suas virtudes estão se 

esgotando. Por um prisma, os políticos são de tempos em tempos trocados, mas a 

democracia não melhora. Por outro, os avanços tecnológicos aceleram este processo 

de degradação. Donald Trump deixará o cenário político; entretanto, Mark 

Zuckerberg26 prosseguirá existindo até que seja superado por uma nova realidade, e 

“...devagar, mas sempre, a democracia chegará ao fim”. (RUNCIMAN, 2018, p. 228). 

Deste modo, o filósofo inglês sustenta que algumas lições podem ser tiradas, a saber: 

a) a democracia amadureceu e envelheceu, seu apogeu pertence ao passado e é 

necessário que tenhamos consciência deste fenômeno; b) independente desta 

inexorável realidade, não se pode ficar a espera que esta morte se revele; c) a morte 

é um lento processo, mas a força da democracia está na sua capacidade de 

desmantelar os problemas que se apresentam, podendo até mesmo ser capaz de 

debelar a própria morte; d) o fim da democracia não será um ponto final para todos, 

havendo sempre lugares onde ela renascerá com a força da jovialidade, entretanto 

perecerá em outros. (RUNCIMAN, 2018, p. 233). 27 

Talvez a razão esteja com Manuel Castells, para quem a democracia 

(principalmente a espanhola) talvez tenha tido um envelhecimento prematuro, tenha 

se transformado em uma partidocracia face ao controle absoluto do regime político 

(espanhol) pelos grandes partidos. (CASTELLS, 2018, p. 100). Esse controle 

possibilitou a corrupção institucionalizada, o que levou ao surgimento do 15-M, 

movimento social de 15 de maio de 2011 – momento em que as redes sociais 

clamavam a união de todos em busca de uma democracia real e inexistente.28 

 

1.10 A DEMOCRACIA NA ERA DIGITAL 

A era digital chegou e – com ela e em razão dela – a revolução dos meios de 

comunicação, como abordaremos abaixo. Hoje nos comunicamos por áudio e vídeo 

                                                           
26 Envolvido em alguns escândalos políticos, Mark Zuckerberg é o principal empresário 
comunicacional no campo virtual. Ele possui empresas como o Facebook, com todas as suas 
ramificações que veremos abaixo. 
27 O autor cita interessante pesquisa social feita no Brasil, na qual metade dos entrevistados 
declararam desejo pelo retorno ao militarismo, através de uma intervenção militar temporária. 
28 Ainda sobre a morte da democracia como regime político, consultar o clássico de (KEANE, 2010) e 
ainda (LEVITSKY; ZIBLATT, 2018). 
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com outras pessoas em qualquer lugar do planeta, e sem custos diretos. Trazemos 

para nossa intimidade, para nossa mesa e para nosso convívio cotidiano pessoas 

distantes, ao mesmo tempo em que isolamos do nosso convívio pessoas próximas. 

Por outro prisma, a massificação das redes sociais transformou revolucionariamente 

as mídias de massa, trazendo novas condições sociais, econômicas, políticas e 

antropológicas que estão, naturalmente, influenciando direta e profundamente o corpo 

social, o Estado e o próprio regime democrático. 

O déficit democrático sentido há décadas, o desinteresse em relação às 

questões políticas, embora ainda existente, possui uma outra realidade – vale dizer, 

pertence mais ao passado do que ao futuro. O povo, titular do poder soberano está 

cotidianamente interligado aos inúmeros gabinetes de deputados e senadores através 

das redes virtuais. Nesse sentido, já há uma palpável alteração comportamental 

desses representantes. Constantemente fiscalizados pelos seus representados, que 

possuem o poder do voto e de escolha, políticos já estão abandonando os conchavos 

até então comuns29, em uma nítida tendência ao mandato imperativo. 

O próprio chefe do Executivo, a exemplo do presidente dos Estados Unidos da 

América, comunica-se com seus eleitores através de seu Twitter.30 O WhatsApp – 

anteriormente utilizado para divulgar a campanha eleitoral, segundo notícias da mídia 

– hoje é utilizado também para prestar informações ao público em geral.31 

Por outro giro, o povo tem amplo acesso às informações e dados oficiais 

através dos portais de transparência, comum nas instituições oficiais. A própria 

tecnologia de assinatura eletrônica está possibilitando a prática de uma democracia 

direta, em que o cidadão entra em um ambiente público digital, participa dos debates 

                                                           
29 Reportagem de O Globo, datada de 19 de maio de 2019, noticia as dificuldades dos líderes dos 
partidos políticos em garantir o apoio de seus liderados em acordos e conchavos políticos. A toda 
evidência, o comportamento político dos novos senadores e deputados federais está se alterando. 
Eles procuram em suas votações satisfazer seus eleitores e fiscais, abandonando as decisões 
políticas pensadas nos bastidores secretos das Casas Legislativas. Disponível em: 
<https://oglobo.globo.com/brasil/senadores-novatos-preferem-consultar-redes-sociais-seguir-
orientacao-de-lideres-nas-votacoes-23676913>. Acesso em: 04/06/2019. 
30 O Twitter oficial do Governo Bolsonaro é sua principal fonte de comunicação com seus eleitores e 
todos os demais componentes do corpo social. Disponível em: <https://twitter.com/jairbolsonaro>. 
Acesso em: 04/06/2019. 
31 Disponível em: <https://oglobo.globo.com/brasil/decisivos-na-campanha-grupos-bolsonaristas-no-
whatsapp-agora-atuam-para-desfazer-crises-23676755>. Acesso em: 04/06/2019. 
 



 35 

e reuniões, e decide as questões colocadas na pauta da administração. É uma nova 

era. É uma nova democracia. 
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CAPÍTULO 2 – A DEMOCRACIA E O MUNDO DIGITAL 

2.1 A REALIDADE DIGITAL E SUAS INFLUÊNCIAS NO MUNDO POLÍTICO 

Um bom começo para falar sobre a revolução da tecnologia da informação e 

suas influências no mundo político atual é exatamente uma conceituação de o que é 

tecnologia para, então, atingirmos o conceito de tecnologia digital e o que ela 

representa no mundo de hoje. 

Por tecnologia pode-se entender todo e qualquer instrumento criado ou mesmo 

utilizado pelo homem para se atingir determinado resultado de modo mais fácil ou 

efetivo. Tecnologia é uma construção cultural em que objetos – que não são 

encontrados na natureza – são criados para prolongar o corpo e os sentidos do ser 

humano32, ou facilitar de alguma forma a execução das inúmeras tarefas em busca de 

inúmeros resultados. Manuel Castells, seguindo a trilha de Harvey Brooks e Daniel 

Bell, afirma ser a tecnologia “o uso de conhecimentos científicos para se especificar 

as vias para se fazerem as coisas de uma maneira reproduzível”. (CASTELLS, 2016, 

p. 87). 

Aires José Rover busca na mitologia uma bela nota introdutória sobre o 

conceito de tecnologia. Lembra o autor a passagem de Zeus, Prometeu e seu irmão 

Epimeteu contada em Hesíodo.33 Prometeu, tendo recebido a missão de dividir um 

boi em duas partes, separou a carne coberta com o couro e os ossos cobertos com a 

gordura do animal esquartejado. Diante das duas partes, Zeus escolheu a parte que 

melhor lhe aparentava; ou seja, os ossos que estavam cobertos pela gordura. 

Prometeu entregou aos homens toda a carne, que deveria sofrer a ação do fogo para 

ser consumida. Passaram os homens a dominar a técnica de fazer o fogo como o 

primeiro princípio da tecnologia. Evidentemente, a tecnologia é ainda mais antiga que 

a técnica de fazer o fogo. Ela se apresenta, por exemplo, no período paleolítico ou da 

pedra lascada, durante os quais o homem passa a desenvolver diversos instrumentos 

com pedras, ossos, madeiras; isto é, passa a desenvolver a tecnologia de fabricar 

                                                           
32 ROVER, Aires José. Revista Sequência, nº 52, 2006, p. 85. Disponível em: 
<https://periodicos.ufsc.br/index.php/sequencia>. Acesso em: 04/06/2019. 
33 Três obras ganham destaque em Hesíodo: Teogonia, Os Trabalhos e os Dias e Prometeu 
Acorrentado.  
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objetos e armas voltados para a caça e para a defesa, garantindo sua sobrevivência 

e, de mesmo modo, para atingir resultados diversos. 

Por outro vértice, as grandes rupturas na cultura humana sempre foram 

chamadas de revoluções. O próprio período paleolítico se finda com a chamada 

Revolução Neolítica, na qual o homem deixa de ser exclusivamente nômade e 

caçador para desenvolver a tecnologia da agricultura e da domesticação dos animais, 

fixando-se em determinada extensão territorial. 

Dando um salto na história, ganha importância para o nosso tema a Revolução 

Industrial, período em que a tecnologia utilizada nos meios de produção – 

principalmente as máquinas a vapor – representou um grande avanço na cultura do 

homem. 

 

2.1.1 A revolução da informação e dos meios de comunicação 

Em sua principal obra da trilogia A era da informação: economia, sociedade e 

cultura, após descrever um interessante quadro comparativo com a Revolução 

Industrial como um processo de descontinuidade do caminho evolucionista da 

humanidade, Manuel Castells passa a falar sobre os principais eixos da revolução da 

informação e dos meios de comunicação. (CASTELLS, 2016, p. 95). Para o mestre 

espanhol e professor emérito da California University, a invenção do telefone por Bell, 

em 1876, assim como a invenção do rádio, em 1898, por Marconi, foram fatos 

considerados importantíssimos na história da revolução da tecnologia da informação. 

Não obstante, outros fatos, do mesmo modo, foram fundamentais para vivenciarmos 

o que hoje o homem vivencia. Destaca Castells a invenção pela Bell Laboratories do 

transmissor (semicondutores), em 1947, que possibilitou o processamento de 

impulsos elétricos em velocidade rápida e em modo binário. Tal fato possibilitou a 

codificação e comunicação entre máquinas: nascia o chip. A utilização do silício pela 

Texas Instruments, em 1954, foi outro marco digno de nota, pois acabou por permitir 

a fabricação de instrumentos miniaturizados de precisão. Em 1957, surge o circuito 

integrado que propiciou uma verdadeira explosão tecnológica, principalmente 

fomentada pela indústria bélica·. Seu custo despencou de U$ 50,00 na década de 

1960 para U$ 1,00 no início da década de 1970. 
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Em 1971, surgem os microprocessadores, computadores de um só chip que 

possibilitava a multidifusão do processamento de dados e informações. O 

desenvolvimento nessa área se apoiou, segundo Castells, em três pontos: capacidade 

de integração, capacidade de memória e velocidade do processador. Os dados 

trazidos por Castells são assustadores. 34  (CASTELLS, 2016, p. 97). Esse 

microprocessador levou Ed Roberts a criar o “Altair”, nome jocoso dado à primeira 

“caixa de computador” que serviu de base para o Apple I e II, de Steve Wozniak e 

Steve Jobs, estudantes da Universidade de Stanford, que abandonaram seus estudos 

e criaram a gigante mundial. Na mesma época, destacam-se também no 

desenvolvimento do “Altair” Bill Gates e Paul Allen, que juntos fundaram a Microsoft. 

Embora essa revolução tecnológica trouxesse consequências em todos os 

campos de atividade do homem, o maior impacto foi no campo das telecomunicações. 

Em meados da década de 1970, os avanços tecnológicos resultaram na criação da 

comunicação digital, tornando obsoletos os sinais analógicos. Maior velocidade, maior 

capacidade de memória, maior potência e flexibilidade, mais nitidez e qualidade na 

comunicação: esse era o mundo digital que se descortinava. Na década de 1980, os 

programas criados e desenvolvidos eram compartilhados em um sistema de rede de 

comunicação computacional, tornando insuficiente o conceito de um computador 

como mero processador de dados. Inaugurava-se a fase das redes digitais. 

Dentro de tal perspectiva, o desenvolvimento da optoeletrônica trouxe mais 

progressos no campo da tecnologia da informação e das telecomunicações. A 

transmissão de dados por fibra ótica e laser motivou a criação das chamadas redes 

de banda larga, possibilitando a transmissão de um quatrilhão de bits. Estavam 

lançadas as bases tecnológicas para o aprimoramento revolucionário da rede de 

internet, que já vinha sendo desenvolvida. 

 

 

                                                           
34 Castells nos lembra que, em 1971, o primeiro chip foi criado com 6,5 mícrons de medida. Já em 1995, 
ele media 0,35 mícron. Enquanto os chips comportavam 2.300 transmissores em 1971, a capacidade 
era de 35 milhões em 1993. Quanto à capacidade de memória, em 1971 ela estava na casa de 1.024 
bits; já em 1993, era de 16.384.000 bits. Este processo relatado pelo mestre espanhol ganhou uma 
velocidade inimaginável. 



 39 

2.1.2 A revolução dentro da revolução 

Prosseguindo na esteira das lições de M. Castells (2016, p. 100), a internet foi 

resultante de uma soma de fatores tecnológicos, assim como de interesses 

estratégicos militares e da iniciativa privada. Ela surge por meio de um trabalho do 

Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América – mais precisamente da 

Agência de Projetos de Pesquisa Avançada (ARPA) –, onde se desenvolveu um 

sistema de comunicação em rede que permitia a transmissão de dados, imagens e 

sons sem que essas transmissões passassem necessariamente pelos sistemas 

centrais de controle. A primeira rede de computadores ganhou o nome de Arpanet e 

foi criada como estratégia militar. Após isso, permitiu-se a participação da comunidade 

científica. Essa abertura transformou o sistema existente em um sistema de interesses 

híbridos. Nem todos os dados que interessavam às estratégias militares americanas 

podiam ser de conhecimento geral e irrestrito. Portanto, logo houve uma cisão. A rede 

Milnet destinou-se aos fins militares e a rede Arpanet à comunidade científica. Essa 

última, neste primeiro momento, era utilizada somente para possibilitar a troca e 

desenvolvimento de projetos e artigos científicos. Entretanto, gradualmente, passou a 

ser utilizada para assuntos pessoais por aqueles que a ela tinham acesso. Em 1990, 

ainda com financiamentos oficiais do governo americano, a NSFNET (National 

Science Foundation Network) assumiu a liderança no campo da comunicação digital 

até 1995, momento em que a internet foi totalmente privatizada. Apesar de não existir 

nenhuma autoridade sobre esse novo campo de atividade humana, que já se 

espalhava pelo mundo com diferentes linguagens e apresentações, para que a 

internet pudesse realmente revolucionar seria necessária uma uniformização dos 

padrões de comunicação. Reuniões, eventos internacionais, congressos e encontros 

científicos deflagraram uma intensa busca na formação de uma rede universal. Em 

outro grande avanço tecnológico, unificaram-se os sistemas TCP/IP e UNIX,35 o que 

tornou possível a comunicação entre computadores conectados a uma linha 

telefônica. A invenção do modem solidificou tal conquista, principalmente em razão 

dos baixos preços dos sistemas utilizados. Esses movimentos de busca pelo 

                                                           
35 O Unix é um sistema operacional multiusuário e também multitarefa, pois permite que vários 
programas sejam executados simultaneamente. O TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet 
Protocol) consiste em um conjunto de paradigmas que permite grupos de máquinas se comunicarem 
através de uma rede. De posse do sistema Unix em uma máquina e fazendo uso do TCP/IP, uma 
conexão dela com a internet possibilita a comunicação com quaisquer máquinas ou usuários do 
mundo que também façam parte da rede. 
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aprimoramento acabaram resultando na criação do chamado correio eletrônico, hoje 

largamente utilizado. 

Finalmente, no ano de 1990, ocorreu outro significativo avanço nesse campo 

das relações virtuais: a criação pelo Centre Européenne pour Recherche Nucléaire de 

um aplicativo que transformou a comunicação virtual em uma teia mundial. A 

organização tinha como critério não a localização dos transmissores e receptores, 

mas os assuntos e os temas tratados nos respectivos sites. Fala-se agora do aplicativo 

World Wide Web; ou seja, o WWW. Hoje, quase que a totalidade das comunicações 

digitais caminham por essa trilha. Em pouco tempo surgem outros aplicativos 

destinados a auxiliar na organização da navegação pelos usuários da internet, que 

complementam o aplicativo World Wide Web: o Hipertext Markup Language (HTML) 

e o Hipertext Transfer Protocol (HTTP), presente em todas as buscas da web. 

Ainda no campo da navegação, em 1994, Jim Clarck e Marc Andreessen 

lançam o Netscape Navigator.36 O volume de informações constantes da rede era 

infinito e sem critérios de organização. A localização de determinada informação era 

um problema a ser solucionado. Destacam-se, assim, Larry Page e Sergey Brin, 

doutorandos da Universidade de Stanford, que criaram, em 1996, um sistema de 

busca que media a qualidade dos sites procurados. Surge o Google, cujo domínio foi 

registrado em setembro de 1997. A empresa Google, em 2004, lançou suas ações no 

mercado e atualmente é a maior empresa de busca no mundo. Embora não esteja 

limitada a esse mercado, já que atualmente abarca diversos seguimentos em redes 

sociais, a Google hoje é considerada a marca mais valiosa do mundo: 513,4 bilhões 

de dólares, em 2017.37 Além da Google, podemos encontrados outros motores de 

busca, tais como o Yahoo, o Bing, Likos, AOL, Ask Network etc.38  

                                                           
36 O Netscape Navigator é um navegador web proprietário, semelhante ao Internet Explorer e ao 
Google Chrome. Quando desenvolvido, o navegador dominava em termos de quota de mercado, 
embora o seu uso tenha desaparecido até 2002, em razão do aumento do número de usuários do 
software Internet Explorer, da Microsoft, e em parte porque a Netscape (posteriormente comprada 
pela AOL) não manteve a inovação técnica após a década de 1990. 
37 Disponível em: <https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2016/02/03/google-apple-e-microsoft-
valem-mais-que-todas-as-empresas-da-bovespa.htm>. Acesso em: 04/06/2019. 
38 O portal Yahoo além de um motor de busca constituiu um complexo de empresas, transformando-
se em um gigante da internet, com hospedagem de pessoa físicas e jurídicas, lojas virtuais, serviços 
de gestão, ferramentas de busca, dentre uma gama variada de atividades empresariais. Foi lançado 
em 1994, por Jerry Yang e David Filo, e chegou a ser o portal mais visitado do mundo com 7 bilhões 
de visualizações. Após relativo declínio, foi parcialmente vendido para a Verizon Communications 
pela "bagatela" de 4,48 bilhões de dólares (Fonte: Reuters, em 21/02/2017). O Bing foi criado em 



 41 

2.1.3 A formação das redes sociais 

As redes sociais virtuais são semelhantes às redes sociais naturais por 

possuírem um dinamismo próprio. Todos os dias, o homem ao acordar e dirigir-se ao 

trabalho, universidade ou qualquer outra atividade, se depara com novos fatos, 

conhece novas pessoas, trava novos relacionamentos e conquista novas amizades; 

ou seja, forma novas redes sociais naturais. No mundo digital, a dinâmica de 

consolidação de afetos e de construção de novas relações é igual, somente 

transladando do meio físico para o virtual. Quando acessamos a internet, entramos 

em contato com inúmeras postagens verdadeiramente viciantes, surgem novas 

paisagens, novas notícias – por vezes relatando o sucesso de um empreendimento, 

por vezes a tristeza de uma perda. A cada fração de segundo, novos fatos, novas 

pessoas, novas amizades, novas redes sociais virtuais são estabelecidas. Nesse 

processo de interação social e de troca de conhecimento naturalmente, o homem é 

levado a se filiar às realidades sociais virtuais existentes. Assim, ingressa nesse ou 

naquele sistema, engrossando cada vez mais o número bilionário de usuários virtuais. 

Essa dinâmica faz com que informações viralizem em poucos minutos e, em torno 

delas, ou motivadas por elas, novas redes sociais se formem e outras tantas deixem 

de existir. A velocidade dessa dinâmica é assustadora. 

Há quem afirme que tal transformação advinda da revolução dos meios de 

informação e telecomunicação já se encontra superada pela chamada Quarta 

Revolução Industrial – termo originalmente utilizado por Klaus Schwab. (2016). Para 

o pensador alemão, fundador do Fórum Econômico Mundial, já inauguramos um novo 

momento na humanidade, uma verdadeira revolução na forma com que consumimos 

e nos relacionamos. Não é uma nova fase da economia; na realidade é um novo 

paradigma comportamental marcado pela inteligência artificial. 

 

 

 

                                                           
2009 para substituir o Live Search e o Windows Live. Com três dias de existência, ultrapassou o 
Yahoo em termos de visita e busca. Não obstante, retrocedeu e hoje ocupa um confortável terceiro 
lugar no ranking mundial. Com desempenho ainda mais modesto, encontramos o Lycos, criado em 
1994, na Carnegie Mellon University. Também há o Ask Network, a AOL. Inc, dentre outros. 
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2.2 AS REDES SOCIAIS 

Antes de tecermos comentários sobre as redes sociais, duas colocações se 

apresentam como oportunas. Em primeiro lugar, como afirmado, são incontáveis as 

redes sociais virtuais existentes. Entretanto, pelo curto espaço, esta abordagem deve 

se limitada às redes mais utilizadas no Brasil e no mundo ocidental. Em segundo lugar, 

outra lembrança que se faz adequada diz respeito à atualização de dados. Na 

realidade, como mencionado acima, a cada fração de segundo a realidade virtual 

relacionada com as redes sociais muda consideravelmente. Desse modo, seria 

impossível chegarmos a uma informação precisa e atual sobre o número de pessoas 

envolvidas em cada rede social. Entretanto, uma ordem de grandeza deve ser 

colocada para que se tenha uma ideia superficial dos números assustadores. 

Utilizamos assim, um levantamento realizado em 2018, como veremos adiante. 

Por outro prisma, traçamos um pequeno histórico de cada rede, seus objetivos 

e espectro social. Vamos a elas. 

 

2.2.1 Facebook 

Considerada a maior rede social virtual do mundo, já contava com dois bilhões 

de usuários, em 2017. Por ser a mais importante – inclusive contando com 

envolvimento em escândalos de vazamentos de informações com objetivos políticos 

–, sua história merece um maior detalhamento. 

A rede surgiu em 2004 com o nome dos livros que os alunos da Universidade 

de Harvard recebiam no iniciar de seus estudos. Essa publicação tradicional no meio 

universitário americano objetivava – como o faz até hoje – levar aos novos alunos o 

conhecimento de seus colegas iniciantes, o que possibilita uma maior interação entre 

os estudantes. 

Inicialmente, o site procurava dar maiores informações aos alunos, 

independentemente de serem ou não iniciantes. Buscava-se um apelo mais afetivo 

que informasse quem estaria disponível a uma relação mais pessoal. Assim, Mark 

Zuckerberg e três amigos (Eduardo Saverin, Chris Hughes e Dustin Moskovitz) 

criaram o Facebook. Por ser virtual, mais rápido, efetivo e de fácil atualização, a rede 
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virou um sucesso em Harvard. Logo após, o site possibilitou a filiação de novas 

estruturas universitárias americanas e os colégios também buscaram integração. Os 

estudantes estrangeiros levavam a novidade aos seus países de origem. Em pouco 

tempo, nas universidades de todo o mundo foram criados sistemas semelhantes, mas 

a grande parcela dos estudantes preferiu tornar-se usuária da rede criada por 

Zuckerberg. 

A febre se alastrou pelo mundo e, em 2005, o Facebook já contava com 5,5 

milhões de usuários. Ainda no mesmo ano, recebeu investimentos na ordem de U$ 

500 mil dólares. Em 2006, o Facebook abriu a possibilidade de qualquer estudante de 

qualquer universidade se cadastrar como usuário e, logo após, autorizou o cadastro 

de qualquer pessoa, contanto que fosse maior de treze anos de idade. Assim, 

rapidamente, o Facebook alcançou o patamar de 50 milhões de usuários, o que levou 

a Microsoft, em 2007, a fazer uma proposta de compra negada pelo fundador Mark 

Zuckerberg. Não obstante, ocorreu uma parceria societária, tendo a Microsoft 

adquirido 1,6 % das quotas da empresa. No mesmo ano, foram injetados U$ 12,8 

milhões pela investidora Accel Partners, impulsionando um grande desenvolvimento 

e o lançamento de aplicativos novos que interagiam com a rede, como Farmville e 

Market Place, dentre outros. 

Em 2008, o Facebook ultrapassa o número de usuários do MySpace – rede 

social da Microsoft – e atinge mais de 100 milhões de contas ativas, passando a ser 

considerada a maior de social do mundo. No mesmo ano, a empresa tenta adquirir o 

Twitter, sendo recusada, porém ela cria a funcionalidade de mensagens privadas 

entre os usuários, com a possibilidade, inclusive, da criação de grupos em diversos 

idiomas. Em 2009, desenvolve opções bem recebidas pelos usuários, como o botão 

“curtir” e outras com menos recepção pelo mercado, como o Facelite, uma rede social 

de maior simplicidade. Em 2010, registra o recorde de 500 milhões de usuários, sendo 

que desses pelo menos 100 milhões tinham acesso por smartphones. Criou-se um 

perfil mais simples visualmente e ainda algumas funcionalidades, como a que permite 

marcar amigos em alguma postagem, as enquetes, dentre outras. 

Digno de nota é o lançamento do filme “A rede social”, que conta a história da 

empresa. O ano de 2011 foi marcado por grandes lançamentos, como a criação da 

linha do tempo nos perfis dos usuários, inclusive os corporativos, a possibilidade de 
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comunicação por vídeo em tempo real e o desenvolvimento do aplicativo de 

mensagens específico para celular – o Messenger – alcançando a cifra de 845 milhões 

de usuários. O ano de 2012 foi tão produtivo quanto o anterior. Em primeiro lugar, 

destaca-se a compra da rede social concorrente Instagram, o que aumenta 

substancialmente o número de usuários do Facebook. Em segundo lugar, ocorre a 

abertura de capital ao lançar ações no mercado, o que gerou a arrecadação de 

aproximadamente 100 bilhões de dólares. Por último, há o lançamento da venda de 

publicidade, o que faz sua arrecadação chegar a 3,7 bilhões. 

Ainda em 2012, em parceria, lança o jogo Candy Crush Saga, e em outubro 

chega ao recorde de 1 bilhão de contas e um valor incalculável de mercado. De 2013 

a 2017, prossegue na eficiência administrativa de crescer a plataforma, apresentando 

sempre uma novidade que rapidamente alcança o mundo. É lançado o Graph, um 

aplicativo de pesquisas, por um lado. Por outro, a “linha do tempo” é modificada para 

possibilitar o armazenamento de músicas e livros, além de permitir a integração com 

a plataforma de streaming Netflix.39 Em 2014, adquire a plataforma de mensagens 

WhatsApp pela quantia de 16 bilhões e, finalmente, em junho de 2017, atinge o 

recorde de 2 bilhões de usuários. 

No que tange às severas críticas à rede e a seu administrador Mark Zuckerberg, 

os embates no judiciário não foram poucos. Foram diversos conflitos que resultaram 

em processos judiciais. Inicialmente, o Facebook foi acusado de “plágio” pela 

utilização do mesmo programa de uma rede semelhante, além dos desentendimentos 

entre os sócios fundadores. Há conflitos relacionados com a utilização do termo 

timeline (linha do tempo), sustentado como exclusividade por uma outra empresa 

concorrente. Os processos judiciais se multiplicaram pelo mundo, inclusive com a 

condenação, em Milão, por lesão a direitos autorais e concorrência desleal em idêntica 

acusação no tribunal americano, quando a rede foi desenvolvida.40 O não combate 

aos perfis falsos, de mesmo modo, rendeu muitos processos e condenações não 

                                                           
39 Streaming é uma forma de distribuição de dados por meio da internet também conhecida como 
fluxo de mídia. Essa tecnologia preserva direitos autorais na medida em que os dados não são 
armazenados pelo usuário – logo, não ocupam espaço no disco rígido – mas a mídia é transmitida à 
medida que o fluxo de dados é recebido pela plataforma. 
40 Disponível em: <https://istoe.com.br/facebook-perde-processo-contra-companhia-italiana/>. Acesso 
em: 04/06/2019. 
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apenas no Brasil, mas também ao redor do mundo.41 Incontáveis demandas judiciais 

ainda existem referentes ao rastreamento e à posse não autorizada de dados de seus 

usuários.42 Não obstante os incontáveis processos judiciais referidos, três escândalos 

ganham destaque, até mesmo pela relação direta com o tema principal. 

O primeiro diz respeito à colaboração que o Facebook e demais redes sociais 

americanas deram ao PRISM e ao XKEYCORE – sistemas de espionagem eletrônica 

desenvolvidos pela Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos (NSA). Uma 

quantidade indefinida de dados foi cedida, entre e-mails, comunicações de tempo real, 

comunicações de áudio, dentre outras. Esse foi – e ainda está sendo – um escândalo 

de escala global, visto que, segundo dados fornecidos por Edward Snowden,43 os 

sistemas americanos são capazes de colher – e de fato colheram – milhões de dados 

do mundo inteiro, além de separá-los, analisá-los e usá-los nas mais diversas formas 

possíveis, inclusive na criminosa obtenção de segredos industriais e comerciais. O 

segundo tem relação com a venda de dados pessoais de seus usuários, revelando 

seus perfis – informações essas de valor inestimável para campanhas publicitárias, 

inclusive de natureza política. 

 

2.2.2 WhatsApp 

Com o simpático e provocativo nome de WhatsApp, brincadeira entre a palavra 

app (“aplicativo”) e a expressão em inglês what’s up, que em tradução literal significa 

"e aí?", a maior rede social de mensagens instantâneas do mundo foi criada nos 

Estados Unidos, em 2009. Os criadores Jam Koum e Brian Acton trabalhavam na 

parte de publicidade do Yahoo quando se viram desempregados. Após busca por 

emprego em nicho de mercados semelhantes, acabaram por decidir criar um 

aplicativo que pudesse facilitar as comunicações instantâneas. Encontraram no russo 

Ygor Solomennikov grandes qualidades técnicas. Foi ele o parceiro responsável pelo 

                                                           
41 Disponível em: <http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI236398,81042-
Facebook+indenizara+vitima+de+perfil+falso>. Acesso em: 04/06/2019. 
42 Disponível em: <https://oglobo.globo.com/economia/negocios/facebook-ganha-processo-nos-eua-
sobre-rastreamento-de-usuarios-21548620>. Acesso em: 04/06/2019. 
43 Analista de sistemas, ex-administrador de sistemas da CIA e contratado da NSA que tornou 
públicos detalhes de vários programas que constituem o sistema de vigilância global da NSA. A 
revelação se deu através dos jornais The Guardian e The Washington Post, dando detalhes da 
Vigilância Global de comunicações e tráfego de informações executada através de vários programas, 
entre eles o programa de vigilância PRISM dos Estados Unidos. 
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desenvolvimento do sistema, criando o aplicativo desejado. O sucesso foi explosivo. 

Dois anos depois, o aplicativo já contava com 800 milhões de usuários pelo mundo, 

com mais de 30 bilhões de mensagens por dia.44 Em 2014, foi avaliado pelo valor de 

mercado na casa de U$ 22 bilhões, quantia paga pelo Facebook aos fundadores do 

mensageiro, os quais foram incorporados à empresa adquirente para continuar a 

desenvolver o sistema.45 Atualmente, o aplicativo está apto ser utilizado pelo sistema 

Android, iOS, BlackBerry, Windows Phone, Nokia Symbian e outros, possuindo mais 

de 1 bilhão de usuários com mais de 75 bilhões de postagens por dia.46 

No Brasil, o WhatsApp é o aplicativo mais popular entre os smartphones, 

alcançando 70% do mercado. Ele possibilita aos usuários comunicação imediata, 

criação de grupos individuais e corporativos, compartilhamentos de textos e áudios, 

transferência de arquivos, realização de chamadas de vídeo, compartilhamento de 

localização entre os usuários por mapa em tempo real, dentre outras funcionalidades. 

É também muito utilizado no âmbito corporativo, além de servir como substituto do 

correio eletrônico (e-mail) com a possibilidade de compartilhamento de arquivos e uma 

resposta mais instantânea. A plataforma tem adquirido, inclusive, reconhecimento da 

validade jurídica dessas comunicações, que pode tanto servir como elemento de 

prova,47 como, em casos recentes, ter sua atividade suspensa em razão da recusa da 

empresa em fornecer informações.48 O uso político, de mesmo modo, tem sido marca 

constante. São milhões de postagens fazendo propaganda deste ou daquele 

candidato. O mesmo ocorre em relação à antipropaganda, tangenciando aí na 

essência do presente estudo, por meio das chamadas fake news.49 

                                                           
44 Disponível em: <https://www.fatosdesconhecidos.com.br/22-fatos-desconhecidos-sobre-o-
whatsapp/>. Acesso em: 04/06/2019. 
45 Disponível em: <https://economia.uol.com.br/noticias/afp/2014/10/06/facebook-paga-us-22-bi-por-
whatsapp.htm>. Acesso em: 04/06/2019. 
46 Disponível em: <https://olhardigital.com.br/noticia/whatsapp-quebra-recorde-com-75-bilhoes-de-
mensagens-trocadas-em-um-dia/73237>. Acesso em: 04/06/2019. 
47 Informativo de Jurisprudência nº 582 do STJ trouxe essa discussão, abordando o conteúdo do RHC 
51.531-RO, julgado pela Sexta Turma do STJ. O julgado deixou claro que as mensagens de texto 
trocadas pelo aplicativo WhatsApp podem aportar ao processo como provas contra aquele que as 
redigiu ou a gravou, desde que calçadas em autorização judicial para degravação.  
48 O juiz Luiz Moura Correia, da Justiça do Piauí, em fevereiro de 2015, determinou a suspensão da 
rede social no território brasileiro. Tal suspensão se deu em razão da recusa da rede em fornecer 
informações relacionadas a um inquérito policial. Por outras duas vezes suas atividades foram 
suspensas no Brasil.  
49 No processo eleitoral para a escolha do presidente do Brasil hoje notícias da utilização deste canal 
comunicacional pelas duas campanhas, surgindo notícias no sentido de que a empresa responsável 
teria excluído centenas de contas de usuários com frágil identificação. 
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Não obstante, necessária se faz a lembrança de que pelo sistema do WhatsApp 

é tecnicamente possível ter acesso a todas as informações dos usuários, datas e 

locais de nascimento, estado civil, profissão, endereço, formação acadêmica, 

preferências políticas, religiosas etc. Tal possibilidade suscita sérios questionamentos 

acerca da privacidade dos indivíduos. Em razão dessas questões, o aplicativo tem 

feito progressos no campo da segurança, principalmente com a criptografia de todas 

as mensagens, o que dificulta – embora não impossibilite – o vazamento de 

mensagens a terceiros.50 

Outras redes sociais com o mesmo perfil se lançaram no mercado, tais como o 

Viber, com 10% do mercado brasileiro e 17 milhões de usuários, ou o Telegram, que 

passou a ser mais conhecido no Brasil quando o WhatsApp foi proibido de operar por 

decisão judicial, como explicitado anteriormente. O espectro infinito dessas redes está 

em permitir a criação de grupos e subgrupos, ou até mesmo grupos temporários 

voltados a um evento específico. Assim, há pessoas que pertencem simultaneamente 

a grupos de determinada família, colegas de trabalho, torcedores de clubes de futebol, 

espectadores da Copa do Mundo, amantes da culinária, consumidores de 

determinadas bebidas sofisticadas, amigos da faculdade, apaixonados por viagens 

etc. Cada tópico de interesse acaba aglutinado pessoas e se tornando um grupo de 

comunicação, uma rede de troca de informações. A projeção, portanto, é infinita. 

 

2.2.3 Instagram 

Desenvolvido por Kevin Systrom e Mike Krieger, o Instagram foi lançado ao 

mercado em outubro 2010. Voltado originalmente apenas para o sistema operacional 

da Apple, essa rede social – de menor complexidade – possibilita o compartilhamento 

de fotos, vídeos e outras formas de comunicação com rapidez e eficiência entre seus 

usuários através das redes sociais, tais como o Facebook, Flickr, Twitter etc. Após 

dois anos de existência e pressões mercadológicas, o sistema operacional foi aberto 

para outras plataformas. Assim, além do iOS, passou a ser executável pelo Android e 

                                                           
50 Disponível em: <https://noticias.r7.com/tecnologia-e-ciencia/seguranca-completa-whatsapp-

implementa-criptografia-para-garantir-privacidade-das-conversas-05042016>. Acesso em: 
04/06/2019. 
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Windows Phone.51 Com essa diversificação, o Instagram rapidamente atingiu a marca 

de 100 milhões de usuários. No mesmo mês, o Facebook comprou a plataforma pelo 

valor de 1 bilhão de dólares. 52  Uma criação chamou a atenção do mercado: o 

Facebook desenvolveu para a rede um sistema capaz de possibilitar a utilização do 

Instagram em computadores pessoais. Assim, constatou-se um pequeno salto 

tecnológico, visto que até então o objetivo era tão somente o mercado de 

smartphones. 

Por fim, destaca-se a polêmica surgida quando o Instagram, ao mudar os 

contratos assinados com seus usuários, afirmou que disponibilizaria todos os 

arquivos, fotos e vídeos de seus usuários para terceiros, independentemente de 

qualquer autorização. A insatisfação foi grande e o Facebook retrocedeu. Entretanto, 

por esse desgaste, a rede perdeu alguns milhões de usuários. 

 

2.2.4 MySpace 

É uma rede social que merece algum destaque pelo passado de glórias e 

conquistas. Foi lançada em 2003 e rapidamente alcançou um largo sucesso nos 

Estados Unidos e diversos outros países. 

Surgiu como um portal de busca, disponibilizando notícias, boletins diários, uma 

seção para artigos e comentários dos leitores, além de arquivos de músicas e filmes, 

por vezes com originalidade, antes mesmo do lançamento no mercado formal. Os 

perfis se comunicavam e possuíam dados sobre identificação do usuário, suas 

                                                           
51 O iOS é o sistema operacional que possibilita a utilização dos smartphones e tabletes fabricados 
pela Apple. Foi apresentado ao mercado em 2007, ano em que a Apple vendeu 1 milhão de 
aparelhos celulares. Hoje, o sistema roda nos iPhones, iPods e iPads, já vendidos com aplicativos 
nativos e outros a serem adquiridos. Por política empresarial, a Apple apostou em uma atividade 
empresarial fechada, não cedendo ou mesmo terceirizando total ou parcialmente os seus sistemas. O 
Android é o sistema operacional desenvolvido em 2005 pela Android Inc. Tinha como objetivo a 
operacionalização dos telefones celulares inteligentes, leia-se smartphones. O sistema foi vendido no 
mesmo ano para a Google, mas foi lançado ao mercado somente três anos depois. Em 2011, já 
dominava 50% do mercado de smartphones, sendo fabricados principalmente pela Samsung e pela 
Motorola. A Microsoft, por sua vez, para não ficar par traz nessa “corrida de três cavalos”, como 
afirmou seu presidente, acabou por desenvolver e lançar, em outubro de 2010, o Windows Phone, 
seu sistema operacional voltado para as atividades eletrônicas desenvolvidas pelos smartphones. O 
grande marco se deu em 2011, quando em fevereiro daquele ano foi selada uma parceria com a 
Nokia. Hoje, todos os smartphones da Nokia são operacionalizados pelo sistema Windows. 
52 Disponível em: <http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2012/04/facebook-anuncia-compra-do-
instagram.html>. Acesso em: 04/06/2019. 
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preferências afetivas, e, ainda, a possibilidade de os usuários postarem comentários, 

fotos, vídeos, facultando o acesso a celulares, salas de chat, fóruns e grupos, 

comunicando-se coletivamente. A popularidade da plataforma cresceu 

assustadoramente com os perfis de famosos e suas postagens. Músicos usavam a 

rede para lançar novos sucessos. No Brasil, foi lançado em 2007 e, em 2010, a rede 

social foi avaliada em U$ 73 milhões, com alguns milhões de usuários regularmente 

inscritos. Sua queda foi tão rápida quanto o seu sucesso. Em 2011, o MySpace já 

valia 10 milhões de dólares a menos, sendo vendido no mesmo ano por menos da 

metade de seu valor inicial: U$ 35 milhões. Atualmente, discute-se se ainda possui 

valor de mercado ou deve ser extinto.53 

Informes de revistas eletrônicas especializadas afirmam os principais aspectos 

negativos que podem ter levado a sua desvalorização drástica e sua provável 

extinção: a lentidão da navegação, motivada por plataformas antiquadas e sem 

qualquer preocupação de atualização ou melhora técnica; falhas na privacidade com 

vazamentos que motivaram os famosos a deixarem a rede; falhas na produção de 

perfis sem qualquer padronização; acesso acidental a perfis não desejados e exclusão 

de outros tantos sem qualquer motivação aparente. Hoje, ainda subsiste com muitas 

limitações. 

 

2.2.5 Orkut 

De início, devemos lembrar que essa plataforma não mais existe nas mesmas 

bases com que foi criado em janeiro de 2004, tendo permanecido cerca de dez anos 

como a principal rede social do mundo. Embora tenha sido criada pela Google para 

atender ao público americano, acabou virando uma febre de consumo no Brasil e na 

Índia, em razão do número de usuários nos referidos países. Foi a primeira grande 

rede mundial a operar com um sistema de teia de amigos, com ampla possibilidade 

de troca de informações, fotos, chat, dentre outros atrativos. Em 2008, o Orkut54 

possuía 600 aplicativos à disposição dos usuários, criando a possibilidade de os 

“amigos” de seus amigos se transformarem em seus “amigos”, o que resultou, no 

                                                           
53 Disponível em: <https://canaltech.com.br/redes-sociais/myspace-ainda-existe-e-deve-ser-vendido-
mais-uma-vez-112414>. Acesso em: 04/06/2019. 
54 A rede social Orkut ganhou esse nome em razão de seu criador, o turco Orkut Buyukkökten. 
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Brasil, em 40 milhões de usuários em agosto de 2008, em um país que possuía 189,6 

milhões de habitantes, dos quais apenas 34,8% tinham acesso à internet.55 

Não obstante esse aparente sucesso, a rede social passou a enfrentar 

situações que a acabaram levando à extinção. Em primeiro lugar, apontam-se os 

graves problemas relacionados à segurança virtual. Em razão de seu grande espectro 

e também da facilidade em se criar um perfil, incontáveis perfis falsos foram criados, 

seja como pessoas desconhecidas, fruto da criatividade individual, ou como 

personalidades famosas, tanto com o intuito da diversão e também intenções nocivas 

à comunidade de usuários. Isso além do frequente desenvolvimento de sistemas 

capazes de coletar informações pessoais, fotos íntimas, dados bancários etc. Logo, 

havia a possibilidade da prática de incontáveis crimes cibernéticos, desde os de menor 

potencial ofensivo, como os crimes contra a honra dos usuários, até crimes de 

racismo, pedofilia, apologia a brigas entre torcidas rivais e a ideologias subversivas, 

extorsão, pirataria etc. Aliás, esse fenômeno não é exclusivo do Orkut. A rede 

começava a enfrentar o desprestígio, quando, em 2009, foi lançado o Novo Orkut, 

repaginado e com algumas novidades aos usuários. Entretanto, a solução 

apresentada não foi tão eficaz quanto o esperado e, em 2012, a rede foi ultrapassada 

pela atual líder mundial: o Facebook. Em 2014, a Google decidiu por sua extinção, 

preservando mais de 1 bilhão de informações de seus usuários em um arquivo 

temporário de amplo acesso, sendo finalmente desativado em maio de 2017. 

 

2.2.6 LinkedIn 

Trata-se de uma rede social com propósitos específicos voltados para os 

aspectos profissionais de seus usuários. Nessa plataforma, busca-se um verdadeiro 

networking, em que as pessoas se apresentam como profissionais, explicitam suas 

capacidades técnicas e pessoais, formações acadêmicas, religiosas, culturais e 

principalmente seus currículos profissionais. Ao se tornarem usuários da rede social, 

se vinculam a propostas de emprego e investimentos de pequeno, médio e grande 

                                                           
55 Disponível em: 
<https://censo2010.ibge.gov.br/noticiascenso.html?view=noticia&id=1&idnoticia=1517&busca=1&t=20
05-2008-acesso-internet-aumenta-75-3>. Acesso em: 04/06/2019. 
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porte.56 A plataforma tem enfoque mundial, tendo em vista que se faz presente em 

mais de 200 países e possuía 347 milhões de usuários registrados em 2015. Em 2016, 

já eram 433 milhões de usuários, quando a Microsoft adquiriu a empresa pela quantia 

aproximada de U$ 26,2 bilhões. Atualmente, a rede social de contatos profissionais 

conta com mais de 500 milhões de usuários.57 O Brasil é o seu terceiro maior mercado, 

contando com 29 milhões de usuários, ficando atrás apenas da Índia e dos Estados 

Unidos, líder de utilização da rede. 

O LinkedIn foi fundado por Reid Hoffman em dezembro de 2002 e lançado em 

maio de 2003, mas se tornou rentável somente em 2006. Embora seja uma rede que 

ganhe pouco destaque em nossos objetivos relacionados às fake news, não deixa de 

ter sua importância exatamente em razão do grande número de usuários. Contém 

informações profissionais que podem ser acessadas ou mesmo corrompidas. As 

possibilidades de lesões jurídicas aumentam substancialmente. A subtração – ou 

mesmo a cessão – das incontáveis informações individuais com todos os dados 

específicos, filosóficos ou ideológicos de cada usuário possui extremo valor dentro de 

uma conjuntura sociopolítica. Inegável é que um acervo de 500 milhões de arquivos 

individuais pode influenciar diretamente em uma eleição ou mesmo em uma decisão 

política a ser tomada. Eduard Snowden, o analista americano, traz revelações 

bombásticas sobre a violação de sigilo destas informações do LinkedIn com a 

utilização de páginas falsas pelo sistema de inteligência da Inglaterra.58  

 

2.2.7 MSN 

Quando falamos em MSN, somos transportados para o programa lançado pela 

Microsoft em 22 de julho de 1999. Criado na esteira do ICQ59 – ainda existente – e 

                                                           
56 Há redes sociais semelhantes; isto é, com os mesmos objetivos profissionais em crescimento e 
declínio. Dentre elas, podemos citar Monster, CareerBuilder, Doostang, Salesconx, Plaxo etc. 
57 Disponível em: <https://g1.globo.com/tecnologia/noticia/linkedin-chega-a-500-milhoes-de-
usuarios.ghtml>. Acesso em: 04/06/2019. 
58 Disponível em: <http://www.spiegel.de/international/world/ghcq-targets-engineers-with-fake-linkedin-
pages-a-932821.html>. Acesso em: 04/06/2019. 
59 Na história dos sistemas operacionais que possibilitaram a comunicação instantânea via internet há 
alguns destaques interessantes, como o sistema BBS, criado em 1977, que permitia a conexão de 
usuários via telefone. O Usenet possibilitou aos usuários postar artigos e comentários. O chat, ou sala 
de bate-papo, somente foi possível com o sistema conhecido como Compuserve ou Prodigy. Os 
grupos se formaram com o surgimento do Six Degree, que permitia aos usuários criar um perfil e 
formar um clube de amigos unidos por determinados interesses. O IRC surge como o “pai do ICQ e 
do próprio Messenger”. O ICQ foi o primeiro programa a viabilizar a comunicação instantânea via 
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para dividir o mercado com ele, o MSN possibilitava aos usuários uma troca de 

mensagens instantâneas via internet. Por ser nativo ao sistema operacional Windows, 

ganhou rapidamente o mercado ocidental, principalmente nos Estados Unidos e no 

Brasil. Entretanto, por inúmeras razões técnicas, acabou substituído pelo sistema 

conhecido por Skype, também da Microsoft, que herdou as contas ainda existentes. 

Em 27 de maio de 2013, o serviço foi desativado definitivamente. 

 

2.2.8 Twitter 

Outra rede social de alto espectro pelo número de usuários é o Twitter. Lançado 

em julho de 2006 por Jack Dorsey, Evan Williams, Biz Stone e Noah Glass, 

atualmente, além de ser o principal meio de comunicação do presidente dos Estados 

Unidos, Donald Trump, alcança nada menos que 336 milhões de usuários,60 sendo o 

Brasil responsável pela segunda maior fatia desse mercado.61 Em 2013, a rede abriu 

seu capital, lançando ações na bolsa de Nova York, quando então captou U$ 1,8 

bilhão. As notícias sobre a saúde financeira da empresa são desencontradas. Os 

informativos especializados por vezes noticiam perda de milhões de usuários, e em 

outros momentos se depara com dados diametralmente opostos em um mesmo 

período. Em abril de 2018, a empresa divulgou um lucro apurado de U$ 61 milhões 

no primeiro trimestre de 2018 – o que representaria um aumento de 21% – e um 

acréscimo de usuários, atingindo-se a quantidade de 336 milhões.62 

O Twitter foi criado com o objetivo de disponibilizar uma rede social com espaço 

limitado. Por um lado, o usuário pode encontrar de forma rápida e em tempo real 

informações sobre tudo o que mais lhe interessa, sendo a princípio apenas por texto 

e, posteriormente, vídeos, fotos e outras formas de comunicação. Por outro lado, 

                                                           
internet. Ele foi lançado em 1996, por quatro israelenses titulares da empresa Maribiis, hoje Mai.Ru 
Group. Em 1997, o ICQ já possuía 1 milhão de usuários. Após se juntar com a Bigfoot, provedora de 
e-mail, foi vendido à AOL. Em 1999, é lançado o ICQ para celulares e o Netfone – que fazia ligações 
mais baratas. Em 2001, a plataforma já contava com 100 milhões de usuários. Em 2010, foi adquirido 
pela Sky Digital, fechando parcerias com uma série de países do Leste Europeu. 
60 Sobre a fundação e desenvolvimento do Twiter, recomenda-se a leitura da obra “A Eclosão do 
Twiter”, de Nick Bilton, publicada no Brasil pela Portfolio-Penguin. 
61 Disponível em: <http://ecmetrics.com/pt/o-brasil-e-o-segundo-colocado-em-numero-de-usuarios-do-
twitter/>. Acesso em: 04/06/2019. 
62 Disponível em: <https://link.estadao.com.br/noticias/empresas,twitter-cresce-pouco-em-usuarios-
mas-preve-primeiro-lucro-da-historia,70002061167>. Acesso em: 04/06/2019. Ver ainda: 
<http://idgnow.com.br/internet/2018/04/25/twitter-cresce-base-de-usuarios-e-reporta-lucro-pela-
segunda-vez-consecutiva>. Acesso em: 04/06/2019. 
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permite a intercomunicação entre os usuários com um limite de espaço, 

caracterizando um microblogging.63 

Dado interessante para o enfoque principal do presente estudo é a limitada 

preocupação da rede social em questão em preservar a segurança das interações 

nela conduzidas. Na realidade, a primeira expressão de preocupação do Twitter se 

deu apenas com a criação do chamado selo azul de verificação. Com ele, o usuário 

(pessoa física ou jurídica) que deseja que seu perfil não seja falsificado deve se 

manifestar expressamente e cumprir com uma série de requisitos que lhe permite ter 

tal garantia.64 Dessa forma, não é mensurável o número de perfis falsos que existem 

e atuam nesta rede social. Esse, com certeza, pode ser considerado um dos grandes 

obstáculos ao combate às fake news. Outro ponto a ser destacado encontra-se nas 

ferramentas que o Twitter disponibiliza. O chamado retweet, por exemplo, possibilita 

ao usuário replicar indefinidamente uma mensagem de um outro usuário para a sua 

lista de seguidores. Dessa forma, o usuário replicante dá crédito e confiabilidade à 

informação que recebeu, replicando-a tantas vezes quanto desejar. Por outro vértice, 

o usuário do Twitter pode criar listas de milhares ou milhões de seguidores e utilizá-

las nas réplicas de notícias ou informações recebidas. 

Por fim, e principalmente, registra-se que o Twitter pode ser considerada a 

principal rede social de comunicação no que se refere à convocação de pessoas para 

determinados eventos ou acontecimentos, superando até mesmo o Facebook.65 

Justifica-se esse entendimento não apenas pelo número de usuários, como também 

pelo número de postagens e, em especial, pelo desenho tecnológico, que permite 

conexão com as principais redes e o perfil de postagens rápidas, curtas e em tempo 

real. 

 

                                                           
63 O termo blog origina-se da expressão web log; ou seja, rede de registro. Assim, o blog é um sítio 
onde se registra em tempo real notícias, fatos políticos ou de qualquer outra natureza, comentários, 
contos, vídeos, músicas; enfim, qualquer coisa que possa interessar aos bilhões de pessoas que 
navegam pela internet. Microblogging é um sistema de comunicação, via internet (como o blog), em 
que as mensagens são limitadas por número de caracteres, espaços visuais e até mesmo tempo de 
exibição.  
64 Disponível em: <http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2012/01/selo-de-conta-verificada-no-
twitter-pode-ser-comprado-por-us-15-mil.html>. Acesso em: 04/06/2019. 
65 Disponível em: <https://epoca.globo.com/ideias/noticia/2015/03/era-dos-protestos-
conectados.html>. Acesso em: 04/06/2019. 
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2.2.9 Snapchat 

Do celeiro de grandes cientistas e empreendedores da tecnologia digital, a 

Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, surgiram os fundadores da rede social 

de grande espectro, o Snapchat. Três estudantes, um deles ainda no primeiro ano – 

Evan Spiegel, Bobby Murphy e Reggie Brown – pensaram na hipótese de criar um 

programa em que as postagens tivessem uma vida efêmera de segundos, minutos ou 

no máximo 24 horas, e depois fossem automaticamente descartadas, dificultando ou 

impossibilitando a recuperação de informações ou dados publicados. Eles criaram, 

inicialmente, o programa denominado Pictaboo, posteriormente alterando sua 

denominação para Snapchat. O aplicativo possibilita a transmissão rápida e em tempo 

real de textos, fotos e vídeos curtos. A rapidez com que as postagens são eliminadas 

facilitou inserções mais íntimas e com destinação mais específica. Por outro vértice, 

a existência de incontáveis filtros permitiu atividades mirabolantes dos usuários como 

mais um atrativo em frequente renovação. 

O aplicativo tornou-se uma febre entre os internautas. Em 2012, menos de um 

ano após o lançamento, foi avaliado em U$ 4,5 milhões. Em fevereiro de 2013, 

registrou 60 milhões de snaps. Em novembro do mesmo ano, veicularam-se 

especulações de uma oferta de aquisição da empresa pelo Facebook no valor de U$ 

3 bilhões, que teria sido recusada. 

Há notícias de que a rede social vem caindo vertiginosamente na preferência 

do público, principalmente pelo desenvolvimento de programas semelhantes por 

concorrentes maiores no mercado, como o já citado Instagram, pertencente ao 

Facebook.66 Essa queda tem refletido nos valores das ações, fazendo com que a 

empresa fechasse o primeiro trimestre de 2018 com perdas significativas, com 

redução no valor das ações em torno de 20%. Em maio de 2017, a empresa Snapchat 

foi avaliada em U$ 27 bilhões. Todavia, esse valor caiu para U$ 18 bilhões em janeiro 

de 2018. 67  

 

                                                           
66 Ver ainda: <https://https://noticias.uol.com.br/tecnologia/noticias/redacao/2018/03/12/snapchat-nas-
ultimas-o-que-aconteceu-com-o-app-que-ia-desbancar-o-facebook.htm>. Acesso em: 04/06/2019. 
67 Disponível em: <https://canaltech.com.br/ resultados-financeiros/snap-culpa-redesign-do-snapchat-
por-queda-no-valor-de-suas-acoes-112958/>. Acesso em: 04/06/2019. 
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2.2.10 Google Plus 

Também chamado de Google+, ou tão somente G+, o Google Plus é uma rede 

social que procurou ser bem mais completa e eficiente que o Orkut, também de 

propriedade da Google. Lançada em junho de 2011, já contava com 375 milhões de 

usuários apenas um ano depois, sendo 22,5 milhões no Brasil. A rede inicia sua 

caminhada com possibilidade de criação de clubes de amigos, grupos ou assuntos de 

interesse, chats, compartilhamento de fotos e a possibilidade de deixar comentários, 

além de unir diversos aplicativos em uma única rede, como o YouTube e o Hangout – 

aplicativo semelhante ao Skype, da Microsoft –, dentre outros recursos de 

entretenimento. 

Desde 2015 há rumores sobre a saúde financeira do G+ e a possível perda 

significativa de usuários.68 Em janeiro de 2017, ele foi relançado com um novo visual 

e outras novidades gráficas e de aplicativos. A motivação para tal, segundo revistas 

especializadas, não se deu em razão da perda de usuários, mas sim pela possibilidade 

efetiva de sua extinção pela concorrência. Atualmente, há cerca de 2,3 bilhões de 

perfis inscritos no Google+, o que não necessariamente revela o sucesso da rede 

criada. Isso porque há a obrigatoriedade em se criar um perfil para acesso a outros 

tipos de serviços fornecidos pela Google. Desse modo, em 2015, somente 212 

milhões de perfis eram considerados ativos. Isso, por outro lado, não decreta o fim da 

rede social, tendo em vista que a quantidade de visitas diárias naquele ano girava em 

torno de 37 milhões, perdendo apenas para o Facebook, com 850 milhões, e o Twitter, 

com 65 milhões de acessos ao dia.69 

  

2.2.11 Pinterest 

O Pinterest foi desenvolvido em 2009 e lançado em março de 2010 por Ben 

Silbermann, Paul Sciarra e Evan Sharp. Em 2011, foi eleito uma das cinquenta 

melhores redes sociais, associando-se a grandes redes como Yahoo, Facebook, 

Twitter, dentre outras. Já em dezembro de 2011, foi considerada uma das dez redes 

                                                           
68 Disponível em: <https://exame.abril.com.br/tecnologia/sera-que-o-fim-do-google-plus-esta-
proximo/>. Acesso em: 04/06/2019. 
69 Disponível em: <https://postcron.com/pt/blog/a-morte-do-google-plus-sera-verdade>. Acesso em: 
04/06/2019. 
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sociais mais visitadas do mundo, contando com 11 milhões de visitas por semana. Já 

em 2017, contava com 800 milhões de visitas mensais.70 O objetivo principal da rede 

é carregar, guardar e gerenciar imagens de seus usuários, conhecidas como pints. 

Para facilitar esse gerenciamento, o sistema desenvolveu uma forma de classificar as 

imagens em coleções conhecidas como pintboards. Os critérios de classificação são 

diversos e variam de acordo com o assunto: natureza, objetos, jogos, moda, 

arquitetura, comercio etc. 

Os usuários, além do conhecimento das postagens de terceiros e próprias, 

ainda podem publicar mídias, comentar e compartilhar em outras redes sociais. Essa 

ampla utilização, baseada quase exclusivamente em imagens, é o diferencial ofertado 

pelo Pinterest. Ademais, essa possibilidade de apropriação da mídia é revelada no 

contrato de adesão que os usuários assinam com a empresa, cedendo qualquer 

direito sobre suas postagens e autorizando a ampla utilização, inclusive venda, pelos 

demais usuários e pela empresa criadora da plataforma. Outro ponto interessante em 

relação a esta rede social é a preferência do público do sexo feminino. Em 2012, foi 

confirmado que 83% do corpo de usuários norte-americanos eram mulheres com alto 

poder aquisitivo em relação comparativa com as demais redes. Tal característica 

motivou o desenvolvimento um tipo específico de publicidade voltada para o Pinterest, 

colaborando para o desenvolvimento do setor comercial da rede.71 

 

2.2.12 YouTube 

Funcionários de rede PayPal, Chad Hurley, Steven Chen e Javed Karin, 

pensaram em criar um espaço virtual em que cada usuário pudesse criar o seu canal 

de televisão para expor vídeos de seu interesse. Assim, registraram o domínio do 

YouTube em fevereiro de 2005, apresentando-o ao público em maio do mesmo ano. 

Já em outubro de 2006, a empresa explodiu no mercado, sendo vendida para a 

                                                           
70 Disponível em: 
<https://www.google.com.br/search?q=Celebrating+the+200+million+people+of+Pinterest&oq=Celebr
ating+the+200+million+people+of+Pinterest&aqs=chrome..69i57.2787j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF
>. Acesso em: 04/06/2019. 
71 Disponível em: 
<https://www.google.com.br/search?q=Pinterest+users+spend+way+more+money+than+Facebook+u
sers&oq=Pinterest+users+spend+way+more+money+than+Facebook+users&aqs=chrome.69i57.2637
j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8>. Acesso em: 04/06/2019. 
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Google por U$ 1,65 bilhão em novembro. O crescimento continuou e hoje a plataforma 

agrega mais de 1 bilhão de usuários, dominando mais de um terço da internet. A rede 

está presente em 88 países, disponível em 76 idiomas e conta com mais de 30 bilhões 

de visitas por dia. A empresa mantém parcerias com mais de oito mil emissoras de 

TV, estúdios de cinema, gravadoras etc.72 

O YouTube é uma plataforma em que usuários podem produzir, publicar e 

assistir a vídeos produzidos e compartilhados por outros tantos usuários, além de 

comentar nesses vídeos e compartilhá-los com outras pessoas. Em 2010, o YouTube 

lançou um editor de vídeos que possibilita tornar os vídeos mais profissionais e 

interessantes. Pela mecânica do sistema, para ter amplo acesso e poder publicar seus 

vídeos, o usuário deve inicialmente criar uma conta de identificação, bem como 

obedecer aos limites técnicos (linguagem, tempo de duração, técnica de filmagem 

etc.) exigidos. 

Uma vez remetido o vídeo, ele passará por uma comissão de censura moral e 

técnica. Aprovado pela censura e recebendo a devida classificação etária (já que o 

YouTube dispõe de vídeos destinados unicamente a adultos), passa-se à qualificação 

técnica. Nesta fase, os funcionários poderão vetar o produto ou mesmo aprimorá-lo 

tecnicamente antes de sua publicação. Ao ser publicado, o vídeo passa a concorrer 

com outros, podendo até mesmo ganhar títulos e prêmios, tais como “melhor do dia”, 

“melhor do mês” ou “melhor de todos os tempos”. Essa qualificação é medida, 

inclusive, por dispositivos que registram o número de visitas dos usuários cadastrados 

ou a quantidade total de espectadores. Nesse particular, deve ser lembrado que há 

sistemas de segurança que procuram combater eventuais dispositivos que aumentam 

automaticamente os cliques de procura ou de recarregamento automático que 

fraudem as estatísticas do site. 

Em 2007, o YouTube passou a usar uma plataforma que possibilita parcerias 

com emissoras de televisão. Assim, os vídeos lançados podem ser publicados, do 

mesmo modo, nas redes de TV. Nesse aspecto, ressalta-se a parceria com a Rede 

Globo para possibilitar que vídeos da emissora tenham publicidade na rede social. A 

Rede Record, por sua vez, publica na plataforma toda a sua programação. Programas 

ao vivo também podem ser transmitidos pela rede social por meio do YouTube Live. 

                                                           
72 Disponível em: <https://www.youtube.com/intl/pt-BR/yt/about/press/>. Acesso em: 04/06/2019. 
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Por outro lado, é digno de nota o lançamento do YouTube EDU, em 2013; um sistema 

voltado para a educação acadêmica, com matérias curriculares normais. O Brasil foi 

o segundo país do mundo a adotá-lo. 

Por fim, ganha relevância a utilização da plataforma para fins políticos. Por ter 

um grande espetro social, pessoas interessadas em objetivos políticos vêm se 

utilizando da rede para propagar seus ideais políticos, candidatos prediletos e 

planejamentos administrativos, assim como para promover debates e o próprio 

enfrentamento a outros candidatos com abordagens diversas. Tal embate, 

lamentavelmente, nem sempre vem sendo exemplo de ética e de veracidade. 

Trata-se de um ambiente fértil para a utilização das chamadas fake news. 

Parece claro que uma rede social como o YouTube, com mais de um bilhão de 

usuários, poderá efetivamente influenciar no processo democrático de escolha dos 

representantes do povo. Aliás, vale destacar que na ocasião das eleições para 

presidência dos Estados Unidos da América, em 2008, havia a possibilidade de os 

usuários do YouTube apresentarem perguntas diretamente aos candidatos73. 

Em março de 2018, o YouTube reafirmou publicamente o propósito de auxiliar 

no combate à utilização de fake news no campo político, assim como nos demais. A 

estratégia envolveria desde a não publicação de vídeos sem uma prévia constatação 

de sua veracidade até a utilização de uma janela, ao lado do vídeo, chamando a 

atenção para fatos comprovados no âmbito do tema abordado. Haveria uma parceria 

com a Wikipédia, que nunca foi confirmada.74 

 

2.2.13 Yahoo 

No ano de 1994, a pesquisa na web era desorganizada e demandava um 

grande tempo até ter sucesso. Para dar solução a esse problema específico, Jerry 

Yang e David Filo criaram um catálogo com os principais sites. Nascia ali uma ideia 

original, um precursor do motor de busca. Um ano depois, os catálogos não apenas 

                                                           
73 Disponível em: 
<https://www.realclearpolitics.com/horseraceblog/2008_presidential_election_the_primary/>. Acesso 
em: 04/06/2019. 
74 Disponível em: <http://idgnow.com.br/internet/2018/03/15/youtube-quer-combater-fake-news-com-
informacoes-extraidas-da-wikipedia/>. Acesso em: 04/06/2019. 
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se tornaram conhecidos e copiados, como também, pelo volume de sites, 

extremamente desorganizados. Assim, buscaram uma sistematização, separando por 

temas, subtemas e outros critérios objetivos.75  Em pouco tempo, os usuários se 

multiplicaram rapidamente. A empresa Sequoia Capital investiu cerca de U$ 1 milhão 

na plataforma, permitindo maior desenvolvimento ao Yahoo. Em 1996, a empresa 

lançou ações na bolsa de valores e arrecadou 848 milhões de dólares. O sucesso já 

era realidade com uma fórmula simplória: quanto maior o volume de tráfego – usuários 

com conta ou não –, maior o rendimento com publicidade.76 Os anos de 2002 e 2004 

foram marcados por inúmeras parcerias com gigantes como AOL, SBC, BT, Verizon, 

Google, Microsoft, dentre outras. Em 2008, a Microsoft fez uma proposta de aquisição 

da empresa por U$ 44,6 milhões, sendo recusada. Atualmente, os serviços são 

múltiplos e a empresa ainda se mantém em um patamar consideravelmente bom. 

Não obstante, houve uma relevante perda de usuários após a Yahoo anunciar, 

em 2016, que 500 milhões de contas de usuários foram violadas no final de 2014, 

vazando informações pessoais, como número de telefone, e-mail, data de nascimento, 

senha etc.77 No mesmo ano, a plataforma foi vendida para a Verizon, uma das maiores 

operadoras de telecomunicações dos Estados Unidos. A compra foi anunciada por um 

total de U$ 4,83 bilhões, em uma manobra para expandir a presença da empresa 

mercado de internet. Isso porque ela amargou um prejuízo de U$ 439 milhões no 

segundo trimestre de 2016 – um aumento de mais de vinte vezes em suas perdas em 

relação ao mesmo período em 2015.78 

 

2.3 O RANKING DAS MAIORES REDES SOCIAIS E SEU ESPECTRO SOCIAL 

De acordo com o levantamento de 2018 do Statista 79 – um site americano 

voltado para estudos de negócios, indústria, governo, política e estatísticas 

                                                           
75 Disponível em: <http://www.dominiohost.com.br/internet/internet-historia-yahoo.php>. Acesso em: 
04/06/2019. 
76 Disponível em: <http://knoow.net/ciencinformtelec/informatica/yahoo/>. Acesso em: 04/06/2019. 
77 Disponível em: <https://www.publico.pt/2016/09/23/tecnologia/noticia/yahoo-anuncia-que-500-
milhoes-de-contas-de-utilizadores-foram-pirateadas-1744959>. Acesso em: 04/06/2019. 
78 Disponível em: <https://canaltech.com.br/mercado/verizon-oficializa-compra-do-yahoo-por-us-483-
bilhoes-74457/>. Acesso em: 04/06/2019. 
79 Disponível em: <https://www.statista.com>. Acesso em: 04/06/2019. Ver ainda: 
<https://rockcontent.com/blog/redes-sociais-mais-usadas-no-brasil/>. Acesso em: 04/06/2019. Ver 
ainda: <https://resultadosdigitais.com.br/blog/redes-sociais-mais-usadas-no-brasil>. Acesso em: 
04/06/2019. 
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demográficas – foram relacionadas as vinte maiores redes sociais do mundo por 

número de usuários. É oportuna a lembrança no sentido de que podemos encontrar 

redes sociais tão extensas quanto o Facebook que não foram citadas. A princípio, a 

pesquisa limitou-se às redes sociais mais utilizadas no mundo ocidental. Poderia ser 

citada, por exemplo, a chinesa WeChat – rede do porte do Facebook – que foi criada 

em 2011 pela Tecent e que concentra inúmeras atividades, contando com mais de um 

bilhão de usuários.80  

Ranking das maiores redes sociais 

Rede social Usuários ativos 

#1 Facebook 2.234.000.000 (+170) 

#2 YouTube  1.500.000.000  

#3 WhatsApp  1.500.000.000 (+200) 

#4 Facebook Messenger 1.300.000.000  

#5 Instagram 1 1.000.000.000 (+187) 

#6 WeChat -1 980.000.000 (+17) 

#7 Tumblr -1 794.000.000 (+426) 

#8 QQ 1 783.000.000 (-177) 

#9 QZone -1 563.000.000 (-43) 

#10 Sina Weibo  392.000.000 (+31) 

                                                           
80 Disponível em: <https://gauchazh.clicrbs.com.br/economia/noticia/2018/11/aplicativo-wechat-
resolve-quase-tudo-na-china-cjotvsxv00g0t01piywbiha2r.html>. Acesso em: 04/06/2019. 
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#11 Reddit 330.000.000  

#12 Twitter-1 330.000.000 2 

#13 Baidu Tieba -1 300.000.000 

#14 Skype -1 300.000.000 

#15 LinkedIn 4 260.000.000 154 

#16 Viber -1 260.000.000  

#17 Snapchat 255.000.000 

#18 LINE -1 203.000.000 -11 

#19 Pinterest -2 200.000.000 

#20 Telegram  200.000.000 100 

 

2.4 A POLÍTICA NA REDE 

Na década de 2000, data que para a velocidade da vida digital é quase uma 

eternidade, Piérre Levy, filósofo tunisiano de formação canadense e francesa e 

docente da Universidade do Quebec e de Paris, já estudava as redes sociais virtuais 

e sua influência no mundo político. Considerado uma das maiores autoridades no 

tema, lançou a monumental obra Ciberdemocracia. (LÉVY, 2002). 

Nesse desbravador trabalho, o catedrático da Universidade de Paris classificou 

as redes sociais em dois grandes troncos, tendo em vista os objetivos a que se 

destinam: (i) territoriais, ou locais; (ii) extraterritoriais. (LÉVY, 2002, p. 81). As 

primeiras são voltadas para os interesses locais da comunidade onde os usuários 

habitam, tais como a escola em os filhos estudam, o ambiente de trabalho e cultura, 

os eventos sociais programados, a forma de comunicação política local do Estado 

https://www.oficinadanet.com.br/telegram
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com seus cidadãos, os interesses de participação política de cada cidadão (seja 

opinando sobre decisões locais, participando de debates, decidindo em rede virtual 

etc.). Já o segundo tronco abrange as redes sociais que não guardam qualquer vínculo 

com qualquer localidade. Existem na “nuvem” e não trazem qualquer referência 

territorial. Assim, uma comunidade criada pelos admiradores de uma banda de rock, 

por exemplo, existirá independentemente do local onde tenha sido criada, tendo como 

participantes quaisquer pessoas de qualquer país interessadas pelo tema. 

As redes sociais locais, prossegue o filósofo, possuem três objetivos básicos: 

acumulação, interligação ou governação fomentados e facilitados por aquelas. Neste 

campo de atividade do homem, a urbe deixa de ser física para se transformar em urbe 

digital. As iniciativas de leis passam a ter colaborações de projetos virtuais. Os 

debates no legislativo e as reuniões com cidadãos passam a pertencer também ao 

mundo virtual. O mesmo ocorre no âmbito do Executivo, comum interação virtual 

constante entre os cidadãos e seus líderes políticos. No Judiciário e no Ministério 

Público, a relação passa a sofrer influência direta da virtualidade. 

Faz-se oportuna a lembrança de que nos idos de 2002, com o total apoio da 

Universidade Federal de Minas Gerais, realizou-se em Belo Horizonte o seminário 

internacional denominado: Internet, Democracy and Public Goods. O objetivo do 

evento acadêmico foi reunir grandes pensadores internacionalmente reconhecidos 

que procuravam compreender como o fenômeno da disseminação de novas 

tecnologias de informação e comunicação impactam a vida política das democracias 

contemporâneas. Três grandes temáticas orientaram os debates: (i) a internet e a 

teoria democrática; (ii) a governança eletrônica; e (iii) a exclusão digital. Desse evento 

surgiu a obra Internet e política: teoria e prática da democracia eletrônica, sob a 

coordenação de José Eisenberg e Marco Cepik. Dois artigos se destacam nessa obra. 

O primeiro é de autoria de Martin Ferguson, Diretor de Informações do St. Albans City 

e membro do Conselho Distrital, sênior em Gestão de Informações do Instituto de 

Estudos de Governo Local da Universidade de Birmingham. O autor aborda, após 

vasta pesquisa, as diversas conquistas do governo eletrônico do mundo ocidental e 

suas estratégias. (FERGURSON, 2002, p. 103). O Brasil, naquela época, era 

considerado em fase inicial. Por sua vez, considerados em estágios avançados 

encontravam-se elencados Estados Unidos, Austrália, Canadá e Cingapura. O 

segundo artigo em destaque é da lavra de Leda Guidi, Coordenadora do Projeto 
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Iperbole do município de Bologna, Itália. Bologna foi um dos primeiros municípios a 

utilizar, com muita efetividade e participação do cidadão local, a tecnologia da 

informação e comunicação, via internet, sendo um excelente estudo de caso. (GUIDI, 

2002, p. 164). 

Por outro vértice, Eduardo Capellari, em belo artigo denominado Tecnologias 

de informação e possibilidades do século XXI: por uma nova relação do Estado com 

a cidadania (2000, p. 35), lembra que a internet inaugurou outro momento na relação 

que o Estado mantém com seu povo, possibilitando, de um lado, a difusão de 

informações dos órgãos oficiais com a transparência desejada, condição fundamental 

para o exercício de cidadania na atividade de fiscalização do Estado, ou da esfera 

pública. Por outro lado, possibilitou a participação direta do cidadão nas decisões 

consideradas importantes para a administração pública, através do plebiscito, do 

referendo e da iniciativa popular, que podem – e devem – ter uma formatação digital. 

A Constituição Federal do Brasil foi atenta a esta nova realidade. Assim, fez 

elencar como direito fundamental o livre acesso às informações oficiais de interesse 

particular, ou mesmo coletivo, excetuando apenas aquelas imprescindíveis à 

segurança do Estado e da sociedade.81 Dos sites de transparência do governo até 

reuniões virtuais nos diversos Conselhos Municipais, Estaduais e Federais, passando 

pelas redes de Organizações Não Governamentais e os portais dos órgãos públicos, 

Senado, Câmara de Deputados, Executivo, Judiciário e Ministério Público, o processo 

de digitalização é uma constante e cada fez mais efetivo. O mesmo se diga em relação 

ao acesso às informações oficiais, que hoje é considerado um direito fundamental.82 

                                                           
81 Há um relativo abuso na proteção de determinadas informações que deveriam ser abertas ao 
público, mas, por mera conveniência dos agentes públicos, passam a ser classificadas de 
informações relativas à segurança nacional, sem amparo legal. Nesse sentido, apurou-se que foram 
efetuados saques em dinheiro – com os cartões corporativos – em caixas automáticos do Banco do 
Brasil fixados no Palácio da Alvorada, realizados pelos ordenadores de despesas do até então 
presidente Lula e sua esposa Dona Marisa. Tais saques atingiram uma média de R$ 97.000,00 por 
mês, nos primeiros quatro anos de mandato presidencial. Desse modo, depois da descoberta que os 
cartões corporativos estavam sendo utilizados indevidamente, com compras de importados, 
restaurantes caros e afins, o detalhamento dos gastos efetuados em cartões de crédito passou a ser 
considerado documento afeto à segurança nacional, impedindo assim, a real fiscalização dos gastos 
do dinheiro público. Disponível em: <https://www.terra.com.br/noticias/brasil/politica/gastos-com-
cartoes-corporativos-passam-de-r-500-milhoes-em-11-
anos,741e5eee76843410VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html>. Acesso em: 04/06/2019. 
82 CF/88. Art. 5º XXXIII (...) o direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse 
particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de 
responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do 
Estado. 
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As audiências públicas hoje são realizadas com ampla publicidade nas redes virtuais, 

abrindo a possibilidade de, em tempo real, os cidadãos participarem com ideias, 

objeções, aditivos etc. Nos órgãos oficiais, inicialmente o destaque vai para o portal 

do Executivo Federal, de nome Portal Transparência.83 O portal foi lançado em 2004 

e relançado em 2018 com nova roupagem e novos aplicativos facilitadores para os 

usuários. O portal é interligado aos grandes sistemas de informação da administração 

federal, que dirige os dados à Controladoria da União, responsável pela alimentação 

dos dados. O site confere ao cidadão acesso a todas as informações sobre o dinheiro 

público: quanto foi arrecadado, para que setor foi encaminhado, como foi aplicado. 

Ele serve, assim, como uma grande ferramenta de controle social; portanto, clara 

expressão da democracia digital. Portal semelhante existe a nível estadual. Assim, o 

Estado do Rio de Janeiro também dispõe de um portal de transparência. O mesmo 

ocorre com o município e grande parte dos entes federativos. 

O Legislativo segue a mesma linha no que se refere à preocupação com a 

transparência de informações que possibilitam o trabalho de investigação por parte do 

cidadão. Assim, o site da Câmara de Deputados Federais84 informa dados relativos 

às cotas parlamentares, viagens funcionais, receitas e despesas, imóveis funcionais, 

auxílio-moradia etc. O portal da Câmara dos Deputados Federais vai ainda mais além, 

fomentando a efetiva participação do cidadão nos projetos de elaboração de leis, com 

a possibilidade, inclusive, de propor novos projetos. No Senado Federal 85 , o 

procedimento é o mesmo. A parte dirigida ao cidadão é dividida em sete setores: a) 

transparência propriamente dita; b) dados abertos; c) senadores; d) gestão de 

pessoas; e) governança; f) orçamento; g) licitações e contratos. Há, do mesmo modo, 

um setor do site que fomenta maior participação democrática, possibilitando ao 

cidadão propositura de novas leis, participação nos debates e opinião sobre os 

projetos de leis em curso na casa. 

No Judiciário, o comportamento de seus gestores com a transparência de 

informações é a mesma. O Supremo Tribunal Federal86, por exemplo, faz constar de 

seu portal um espaço para a transparência dos dados, voltados à atividade de 

                                                           
83 Disponível em: <http:// www.portaltransparencia.gov.br/>. Acesso em: 04/06/2019. 
84 Disponível em: <http:// www2.camara.leg.br/>. Acesso em: 04/06/2019. 
85 Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/hpsenado>. Acesso em: 04/06/2019. 
86 Disponível em: <http://portal. stf.jus.br/transparencia/>. Acesso em: 04/06/2019. 
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cidadania. Ali encontram-se relatadas as informações necessárias à atividade de 

fiscalização, havendo dados sobre bens móveis (móveis e utensílios, carros oficiais 

etc.), bens imóveis, apartamentos funcionais, salários, auxílio-moradia, viagens etc. O 

Superior Tribunal de Justiça87 segue o mesmo comando legal pela transparência de 

informações. Assim, de semelhante modo, seu portal destina um espaço ao livre 

acesso por parte do cidadão. Nele estão informados contratos e licitações, resultados 

de auditorias internas, gestão orçamentária, estatísticas processuais, planos de 

logística, patrimônio, gestão de pessoal com amplos dados sobre a remuneração de 

seus membros e até mesmo uma parte destinada a documentos sob sigilo legal. 

O Ministério Público Federal não foge à regra, possuindo um portal destinado 

à transparência e à participação do cidadão, facultando-o amplo acesso às 

informações oficiais sobre a execução orçamentária, contratos e licitações, 

remuneração de membros e funcionários, gestão de pessoas, consultas processuais, 

sala virtual de atendimento ao cidadão e serviço de informações ao cidadão. Os 

Ministério Públicos Estaduais conservam autonomia para planejar e executar os 

respectivos planos de gestão. Deste modo, podem ser encontradas algumas 

diferenças no campo virtual de cada instituição estadual. 

 

2.5 AS REDES SOCIAIS E OS MOVIMENTOS POLÍTICOS 

Em 05 de janeiro de 1968, Alexander Dubcek chegou ao poder da 

Tchecoslováquia, até então Estado integrante da antiga União da Repúblicas 

Socialistas Soviéticas. Apesar de membro de destaque do partido comunista, ele tinha 

uma orientação mais liberal do que a imposta pela URSS. Ao assumir o poder, iniciou 

uma intensa reforma liberal, abrindo o país para as demais nações do mundo, 

independentemente do contexto político em que se inseria. O governante 

implementou garantias dos direitos fundamentais aos cidadãos e maior liberdade de 

expressão e informação, inclusive de imprensa. Estava em desenvolvimento o que se 

convencionou chamar de Socialismo Humano. Não tardou para que a URSS, após 

algumas tentativas de regressão, determinasse a invasão militar da Tchecoslováquia; 

uma intervenção sem precedentes na história dos dois países. O povo tcheco foi 

                                                           
87 Disponível em: <http://www.stj.jus.br/portal/site/STJ>. Acesso em: 04/06/2019. 
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orientado a não resistir abertamente, a fim de evitar um verdadeiro massacre; mas, 

sim, a adotar uma postura política de não aceitação e não colaboração com as forças 

invasoras. O movimento foi derrotado pelas forças invasoras. Entretanto, obteve um 

sucesso inicial inesperado em razão da boa organização dos meios de comunicação 

das forças de resistência. Os radiotransmissores foram fundamentais para tal feito. As 

rádios transmitiam por apenas nove minutos, impedindo que fossem localizadas e 

combatidas. Essa rebeldia em relação ao poder central da URSS ficou conhecida 

como a Primavera de Praga. 

Dando um salto através do tempo, nossas lentes agora se voltam para o dia 17 

de dezembro de 2010, na Tunísia. Em uma sexta-feira corriqueira, um cidadão comum 

de nome Mohamed Bouazizi, depois ter sido humilhado ao ver confiscada sua barraca 

de frutas (única fonte de renda), imolou-se em praça pública. O ato foi impactante para 

o mundo. Acendia-se, então, o estopim de movimentos de rebeldia no Oriente Médio. 

Os meios de comunicação via internet se intensificaram e, em poucas horas, o país 

se incendiou. O resultado imediato foi certeiro: a queda de Ben Ali, no poder havia 24 

anos. 

No Egito, os movimentos de rebeldia em janeiro de 2011 foram acarretados por 

fatores semelhantes. A autocracia instalada por Muhammad Hosni Mubarak já durava 

trinta anos. O desemprego era desesperador. Nesse ambiente, houve um homicídio 

coletivo de 21 cristãos. Houve, do mesmo modo, a morte de Khaled Saeed por 

agressão física de policiais em ação de repressão. Em um ambiente tão explosivo, 

surge a ideia de convocar uma manifestação para o dia 25 de janeiro de 2011, que 

passou a ser conhecida como o Dia da Revolta. Em poucas horas, a convocação 

chegou aos smartphones e aos computadores pessoais e corporativos. O resultado 

foi milhares de pessoas nas ruas de muitas cidades. O presidente foi deposto por uma 

junta militar. 

A esses movimentos e aos outros que surgiram no Líbano, na Síria e em outras 

localidades do Oriente Médio – semelhantes à mobilização na Tchecoslováquia – 

convencionou-se chamar de Primavera Árabe. Essas revoltas guardaram duas 

singularidades interessantes: a busca de democratização ou maior liberdade política 

e eficiência dos meios de comunicação. Se na Primavera de Praga os transmissores 
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de ondas de rádio foram fundamentais, as redes sociais virtuais e os sites e blogs 

existentes cumpriram com sucesso o mesmo papel durante a Primavera Árabe. 

A comunicação via internet por meio das redes sociais, sites e blogs no Brasil, 

de mesmo modo, tem sido exitosa em duas funções fundamentais. A primeira, a 

função articuladora de movimentos sociais e políticos. Em poucas horas, um batalhão 

de pessoas se mobiliza para sair às ruas e defender suas bandeiras. A segunda, o 

processo de convencimento do público sobre determinados fatos ou mesmo leituras 

a eles relacionadas. Um marco interessante se deu em junho de 2013, após novo 

aumento do valor das passagens na cidade de São Paulo. O Movimento do Passe 

Livre (MPL), 88  após convocação pelas redes sociais e sites voltados para a 

comunicação social, saiu às ruas em um protesto que alcançou estrondosa adesão. 

A publicidade foi positiva e negativa.89 O momento político do Brasil era delicado, com 

um nível assustador de corrupção e a economia dando sinais de enfraquecimento ou 

exaustão: o estopim estava aceso. As irrupções ocorreram nas principais capitais do 

país com protestos generalizados e com muitas reivindicações. A violência não deixou 

poucas marcas. Outros movimentos organizados surgiram dessa experiência da 

democracia na era digital. Movimentos já existentes revigoraram-se com novas 

roupagens. Até mesmo partidos políticos foram criados em meio a essa onda 

democrática.90  

 

 

 

 

                                                           
88 O MPL começou a se organizar em 2000, na cidade de Florianópolis. Em razão de um aumento 
abusivo das passagens de ônibus, estudantes se reuniram e protestaram contra a decisão municipal. 
Em 2003, o destaque vai para a Revolta do Buzú, em Salvador, com os mesmos objetivos. Em 2004, 
ocorre em Florianópolis a Revolta da Catraca, de semelhante maneira combatendo o aumento nas 
tarifas dos transportes públicos. Em 2005, por ocasião do Fórum Mundial Social, em Porto Alegre, o 
Movimento é oficialmente criado. Em 2011, obtém vitória na reivindicação de passe livre para os 
estudantes de Brasília. 
89 Neste protesto, um movimento ganhou destaque pela violência empregada contra repartições 
publicas e propriedades privadas, com depredações, saques e danos. 
90 Disponível em: <http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/registrados-no-tse>. Acesso em: 
04/06/2019. 
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CAPÍTULO 3 – A VERDADE E A MENTIRA 

3.1 A VERDADE E A MENTIRA 

Falar sobre a verdade não é tão simples como parece a olhos desatentos. A 

filosofia sempre considerou esse um terreno hostil e que demanda profundas 

reflexões, tendo como norte três indagações fundamentais: a) o que é verdade?; 2) a 

que ela corresponde?; 3) o que faz com que um fato possa ser considerado 

verdadeiro? 

Não são poucas as teorias que procuram explicá-la ou mesmo conceituá-la.91 

Para os adeptos da teoria da verdade como consenso, a verdade seria verdade aquilo 

que todos aceitam como tal. Há muito se afirmava, por exemplo, que a Terra era plana 

e que acabava ao fim do oceano. Tratava-se, pois, de uma “verdade” para todos que 

acreditavam nessa proposição. A afirmação de que o átomo é a última partícula 

conhecível e, portanto, indivisível, de mesmo modo, era uma “verdade científica”. 

Todos nela acreditavam, até que, com o progresso científico, concluiu-se que o átomo 

se divide em prótons, elétrons e nêutrons, e essas partículas em outras tantas. 

Naquele momento, a afirmação sobre a indivisibilidade do átomo deixou de ser 

considerada uma verdade científica, transformando-se, ao contrário, em uma 

inverdade ou mesmo uma afirmação cientificamente falsa. Paralelamente à teoria do 

consenso temos a teoria da utilidade: verdadeiro é o que se apresenta como útil. 

Nesse sentido, o placebo seria em si considerado uma inverdade, pois não produz – 

em tese – o mesmo resultado a que se destina a substância real. Há, de forma igual, 

quem pensa ser a verdade algo a ser descoberto, a ser desvelado.92 Ela estaria 

sempre coberta por um véu que somente pode ser retirado por intermédio da razão. 

                                                           
91 Dentre elas, podem ser citadas: teoria do consenso; teoria pragmática; teoria do desvelamento ou 
alethea, ou ainda deflacionária; teoria veritas ou da correspondência, ou ainda da coerência ou 
adequação. 
92 Cfr. GRIMAL, 1997, p. 274 e 316. É a chamada teoria do desvelacionismo. Há uma passagem 
mitológica sobre um rio chamado Letes, existente em Hades – um território subterrâneo (o inferno). O 
contato com a água do rio levava o homem a esquecer de tudo, a perder por completo a memória. 
Uma vez puro, estaria apto a desvelar as verdades sobre a sua existência e sobre a natureza de 
todas as coisas. A verdade (alethea), portanto, seria algo coberto por um véu a ser retirado para que 
ela, a verdade, pudesse ser conhecida. Para retirar esse véu, o homem precisava estar puro, 
condição atingível tão somente mediante a perda de toda a memória. A mitologia fala, do mesmo 
modo em duas Deusas ou duas fontes, do esquecimento e da memória: Lethea (ou Lete) e 
Mnemósine. 
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De semelhante maneira, há quem entenda ser a verdade uma correspondência 

entre a afirmação e o fato afirmado, entre a proposição e o resultado. Quando 

afirmamos, por exemplo, que ao adicionarmos ao hidrogênio ao quadrado o oxigênio 

simples teremos água, temos uma perfeita correspondência entre afirmação e 

resultado. Quando afirmamos que o livro está em cima da mesa, podemos olhar e 

constatar que tal afirmação corresponde ao fato enunciado e, portanto, teríamos aí 

um exemplo de verdade. Esta teoria da correspondência se desdobrou em outras 

tantas, como a teoria da coerência:93 é verdade a proposição que guarda coerência 

em relação aos fatos relatados. Assim, se afirmamos que o carro bateu de frente no 

poste e se podemos ver que há um carro batido com características de colisão frontal 

e um poste com marcas visíveis, podemos afirmar – por inferência – que a proposição 

é verdadeira. 

Um dado interessante é o deslocamento da verdade. Quando afirmamos “o 

carro é preto”, podemos indagar onde reside a verdade: no objeto em si, já que essa 

característica do veículo pode ser facilmente constatada, ou a verdade está na 

afirmação, que tem a qualidade de verdadeira? 

O carro é preto independentemente da afirmação contrária ou a favor. Assim, 

há uma tendência a considerar que a verdade está no objeto, e não no discurso ou 

proposição sobre a sua cor. Apesar de o carro ser preto, podemos fazer uma 

afirmação falsa, no sentido de que o carro é vermelho, mas nem por isto ele deixaria 

de ser preto. Quando falamos que um carro bateu de frente no poste, podemos mesmo 

formular uma proposição falsa; por exemplo, afirmar que o carro chocou a lateral 

direita no poste. Contudo, essa formulação não tem o poder de alterar o fato ocorrido. 

Portanto, ela seria uma proposição falsa retratando fatos verdadeiros. O mesmo se 

diga quando qualificamos um diamante de verdadeiro. Assim, a verdade estaria no 

objeto ou nos fatos relatados. Teríamos, deste modo, a verdade como um substantivo. 

Entretanto, por ótica diversa, o que está em jogo não é a qualidade do carro em 

ser preto ou vermelho, ou mesmo a realidade do fato relativo à colisão do carro no 

poste. De fato, o que importa é a afirmação que se faz da cor ou da colisão do carro. 

                                                           
93 Aqui a teoria da coerência está classificada como uma das ramificações da teoria da 
correspondência por mera questão acadêmica. Na realidade, as duas apresentam semelhanças e 
diferenças. A teoria da coerência procura averiguar a qualidade dos relados que se dizem 
verdadeiros e a coerência que guardam entre si. 
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Se a afirmação “o carro é preto” tem correspondência com a realidade e é com ela 

adequável, ou se possui coerência com o fato, estaremos diante de uma verdade. Ao 

contrário, caso afirmemos que o carro é vermelho, essa correspondência passará a 

ser inexistente, assim como a própria adequação ou coerência. Assim sendo, conclui-

se que a verdade está não no objeto referenciado, mas na própria afirmação acerca 

da realidade. 

Destarte, temos um deslocamento da verdade dos fatos para a proposição, 

imputando-a a qualidade de ser verdadeira ou falsa. “O carro bateu de frente no 

poste”, essa é a afirmação. Indaga-se: “Onde está a verdade? Nos fatos, ou na 

afirmação que se adequa aos fatos ocorridos?” Concluímos, assim, que a verdade 

pode ser deslocada para o discurso, independentemente do fato. O fato ter existido 

ou não de fato não importa. O que interessa é a afirmação que se faz dele e a 

adequação dessa afirmação; a proposição acerca do. Quando falamos em fake news 

– e veremos mais adiante – o que é considerado falso é o discurso, é a proposição, é 

a afirmação que não se adequa à realidade e que não guarda correspondência com 

os fatos. Se há a alegação de que determinado candidato a deputado federal desviou 

verba pública quando era prefeito de determinado município sem que na realidade tal 

desvio tenha ocorrido – ou se ele ocorreu sem qualquer forma de participação do 

candidato – estamos diante de uma afirmação falsa por falta de adequação (ou 

correspondência) com a realidade dos fatos. 

A verdade recebe algumas classificações. Quanto ao sujeito, ela pode ser: a) 

objetiva, quando todos podem conferir a afirmação; ou seja, se é verdadeira ou falsa 

(exemplo: “o livro está sobre a mesa” ou “o carro é preto”); b) subjetiva, quando 

estabelece relação somente com o sujeito que a afirma (exemplo: “estou com dor de 

dente”). A verdade subjetiva não é aferível por todos. Contudo, a verdade nunca deixa 

de ser relativamente objetiva – ou mesmo subjetiva – pois até mesmo as verdades 

aferíveis dependem dos sujeitos para ser formuladas através de preposições. No 

campo das religiões, encontraremos proposições que não são aferíveis, e nem por 

isso deixam de ser consideradas verdadeiras pelos seguidores ou fieis. Essas são as 

chamadas verdades dogmáticas. Os dogmas são “verdades” inquestionáveis e que 
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devem ser aceitas como verdades absolutas. Eles revelam os fundamentos das 

religiões.94 

 

3.1.1 A verdade para os pré-socráticos, sofistas e clássicos 

Os pré-socráticos 95  buscavam a verdade essencial da vida, a origem e 

manutenção de toda existência na arché. Para Tales de Mileto, a origem e o fim de 

todas as coisas estariam em um único elemento: a água. Ela seria a verdade eterna, 

princípio e fim de todas as coisas, pois poderia se apresentar das formas mais 

variáveis e estaria sempre presente na composição de tudo. 

Para Heráclito, a natureza seria bivalente e os opostos estão sempre em 

conflito. O dia com a noite, o doce com o amargo, o belo com o feio etc. Há um 

movimento contínuo do “ser” e do “não ser”. A verdade em essência estaria na unidade 

e no próprio movimento. Parmênides, ao contrário, não vislumbrava esse movimento 

e via pouca lógica no raciocínio de Heráclito. Para Parmênides, “o que é” não pode 

ser um “não ser”. Na realidade, o que importa é o ser. Parmênides inaugura a ontologia 

como parte da metafísica, ao lado da cosmologia, da teologia e da psicologia. Essa 

ontologia foi mais tarde resgatada por Hegel, Heidegger, Husserl, dentre outros tantos. 

A verdade estaria além dos nossos sentidos. As impressões captadas por tais 

sentidos formam a nossa opinião, mas não a verdade que está mais além do que 

apreendemos. Pitágoras, por sua vez, lança mão da matemática para concluir que a 

vida, a existência e, portanto, a verdade podem ser resumidas em números. Por fim, 

Demócrito, fundador da escola atomista, concluía que a essência da vida é plural, 

composta por um sem número de elementos que formam o todo (identificável com a 

verdade) que conhecemos. 

                                                           
94 A verdade também revela suas aporias. Quando afirmamos, por exemplo, que não existem 
verdades absolutas, estamos diante uma contradição intrínseca da própria afirmação. Ora, seria tal 
afirmação uma verdade absoluta? Caso positivo, seria ela própria a negação da afirmação. Caso 
negativo, o mesmo ocorreria. 
95 Há duas interessantes colocações iniciais quando falamos da verdade para os pré-socráticos. A 
primeira está relacionada ao próprio termo, que nos dá a falsa impressão que esses filósofos 
existiram antes de Sócrates. Na realidade, eles foram contemporâneos, mas a forma de indagar 
sobre os grandes temas da filosofia teria sido – em tese – superada pela visão socrática. A segunda 
lembrança diz relação com o tipo de verdade que é cuidada. Falamos aqui em uma verdade de 
essência, de origem de todo o universo cognoscível, o arché. 
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Os sofistas possuem um lugar de destaque no nosso tema principal, em 

especial por inaugurarem o que se denomina relativismo filosófico ou cultural, um dos 

fundamentos do que modernamente chamamos de pós-verdade.96 Para parte dos 

filósofos considerados sofistas, a verdade não possui um valor absoluto. Certos fatos 

podem ser interpretados de formas diversas – até mesmo antagônicas – e nem por 

isso uma das versões deve ser considerada falsa ou mentirosa. Os sofistas eram 

professores que ganhavam a vida ministrando aulas, repassando seus 

conhecimentos. Entretanto, Humberto Padovani e Luiz Castagnola destacam como os 

mais importantes os seguintes: Protágoras, Górgias, Hípias e Pródicos. (PADOVANI 

e CASTAGNOLA, 1956, p. 56). 

Paul Woodruff lembra que Protágoras foi o primeiro grande sofista, o 

idealizador do “homem como a medida de todas as coisas”. (WOODRUFF, 2017, p. 

367). Para o historiador e catedrático da Universidade do Texas, enquanto Protágoras 

relativizava a realidade e afirmava o conhecimento individual, Górgias negava a 

realidade e o próprio conhecimento. O relativismo inaugurado pelos sofistas, se levado 

ao extremo, como ocorre com Protágoras, nega a possibilidade de existir uma verdade 

absoluta. Concepções opostas podem se tornar igualmente razoáveis, a depender dos 

argumentos e da retórica. Ademais, “o homem é a medida de tudo, do que é de que 

é, do que não é de que não é”. Assim, determinada versão pode ser verdadeira, 

mesmo que seja antagônica a outra versão verdadeira. 

A crítica de Platão é precisa. Para Protágoras, uma tese é sempre verdadeira 

para a pessoa que a defende. Assim, se versões conflitantes podem ser verdadeiras 

ao mesmo tempo e não excludentes, cria-se um problema de lógica. Deve-se a Platão, 

prossegue Woodruff, grande parte da animosidade que os sofistas herdaram. Sempre 

dirigindo palavras ácidas à categoria, Platão afirmava que os sofistas 

(...) substituem a realidade pela aparência e a verdade pela persuasão; usam 
falácias deliberadamente para desencaminhar uma audiência perplexa; 
alegam ser capazes de vencer qualquer um pelo poder da retórica, mesmo 
em assuntos em que eles, os sofistas, sejam completamente ignorantes. 
(PLATÃO, 1975, p. 122) 

Para alguns filósofos e historiadores que se dedicam ao tema da verdade, a 

teoria da correspondência teria origem no pensamento de Aristóteles. Entretanto, nos 

                                                           
96 Registre-se que o termo pós-verdade é atual surgindo em momento posterior ao modernismo, 
como se verá abaixo. 
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Diálogos de Platão, em que se retrata diálogo entre Sócrates e Hermógenes, já se 

vislumbra essa adequação quando Sócrates afirma: Sendo assim, a proposição que 

se refere às coisas como elas são, é verdadeira, vindo a ser falsa quando indica o que 

elas não são. (PLATÃO, 1975, p. 122) A teoria da correspondência ou adequação 

possui um enfoque mais aprimorado, que distingue o gerador da verdade (o fato ou 

acontecimento) e o portador da verdade (aquele que a expressa). Por outro lado, ela 

pode ser dividida em teoria da correspondência por congruência e por correlação.97 

No primeiro teorema de Aristóteles, a verdade estaria no pensamento, na realidade 

que se forma na mente quando observamos um objeto ou acontecimento; ou na 

linguagem, quando formulamos um conceito de determinado objeto e afirmamos um 

determinado acontecimento. No segundo, a medida da verdade estaria no próprio 

objeto. Assim, considerando a proposição “o carro é preto”, na primeira perspectiva a 

verdade estaria em nossa mente ao imaginarmos um carro preto; na segunda, 

somente seria verdade se o carro realmente fosse preto, e não em razão da afirmação 

que declara tal qualidade. Daí pode ser concluído que há uma bivalência na verdade: 

a verdade do que é e a verdade do que se afirma que é. A segunda deve retratar 

adequadamente a primeira.98  

 

3.1.2 Kant, Constant, Nietzsche e o discurso da verdade 

Para entendermos a questão relativa à verdade em Kant, seria oportuna uma 

breve incursão sobre a teoria da moral kantiana. 

Kant constrói sua filosofia moral com fundamento na razão. A razão não tem, 

como em D. Hume,99 natureza instrumental, servindo apenas para indicar os meios 

que usaremos para atingirmos determinados resultados. Para Kant, quando agimos 

temos em mente os fins desejados e os meios que utilizados para atingi-los. É a razão 

que nos diz se nossos objetivos são bons ou maus. Como padrão moral, deve o 

homem sempre buscar uma conduta de tal forma perfeita que seria ela uma norma 

universal. Na ação, devem ser perquiridos os motivos que levaram o homem a agir 

                                                           
97 Neste sentido, ver os dois teoremas sobre a verdade de Aristóteles. 
98 In: Met. VI, 4, 1027, b, 25; e Met. IX,10,1051, b. 5. 
99 Sobre a divergência entre Kant e Hume quanto à instrumentalidade da razão, ver interessante 
artigo de Eduardo Chaves. Disponível em: <https://theological.space/2016/06/15/david-hume-e-a-
questao-basica-da-critica-da-razao-pratica>. Acesso em: 04/06/2019. 
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desta ou daquela forma. O comerciante que é honesto com a clientela deve assim agir 

por um dever moral que tem para consigo e para com outrem, e não para manter a 

fidelidade da clientela e garantir o seu lucro. O dever moral, na realidade, é um 

imperativo que não comporta qualquer questionamento, é categórico. 

A questão da verdade surge a princípio na doutrina da virtude, mais 

precisamente em Metafísica dos Costumes, especificamente quando Kant cuida do 

dever do homem para consigo como um ser moral. (KANT, 2008, p. 270). Naquele 

ponto de sua obra, Kant já deixa claro que mentira – ou inverdade – deve ser 

considerada a maior violação do dever do ser humano com si mesmo. Alerta Kant 

que, se no campo do Direito uma inverdade somente pode ser assim considerada 

caso viole algum direito de outrem, já no campo moral a mentira não precisa sequer 

ser prejudicial aos outros para ser repudiada. A mentira pode até mesmo ser utilizada 

como meio para um fim benéfico, ou por mera frivolidade. Não importa. Qualquer 

inverdade é, na realidade, uma desonra para quem a pratica, uma violação do dever 

moral e desse imperativo categórico, seja ela de caráter externo (em que adquire o 

desprezo de terceiros) ou de caráter interno (em que adquire o desprezo de si 

mesmo). Pela mentira o ser humano descarta e aniquila a própria dignidade e torna-

se um ser socialmente desprezível. 

 

3.1.2.1 Sobre um suposto direito de mentir por amor à humanidade – Kant x Constant 

Não obstante este início de caminhada, Kant escreveu um pequeno artigo 

sobre a verdade, ou melhor, sobre o suposto direito de mentir por amor à humanidade. 

O artigo referido foi escrito a propósito do belo embate filosófico com B. Constant.  

Henri-Benjamin Constant de Rebecque, 100 em sua obra Des Réactions 

Politiques – publicada em Paris, março de 1797 – dedica parte dela a tratar dos 

princípios, mais precisamente no capítulo VIII. 101  Embora não cite Kant 

                                                           
100 Conhecido como Benjamin Constant, filósofo, escritor, politico e jurista francês de origem suíça, 
(1767/1830) viveu em Paris nos momentos pós-revolucionários. Foi um dos precursores da forma de 
governo Monarquia Constitucional e do sistema de governo parlamentarista com a figura do poder 
moderador e a duplicidade em chefia de Estado e chefia de Governo. 
101 Esta parte específica pode ser encontrada devidamente traduzida por autores diversos nos 
seguintes sítios: Texto integral da obra (tradução de Josemar Machado de Oliveira): 
<http://www.revistas.usp.br/revhistoria/article/view/18935>. Acesso em: 04/06/2019. Somente o 
capítulo VIII (tradução de Theresa Calvet de Magalhães): 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Su%C3%AD%C3%A7a
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expressamente,102 assim afirma: “... O princípio moral, por exemplo, que diz que a 

verdade é um dever, se fosse considerado de uma maneira absoluta e isolada, tornaria 

impossível toda sociedade”. Prossegue Constant combatendo a radicalidade 

kantiana: “Temos a prova disso nas consequências muito diretas que um filósofo 

alemão tirou desse princípio, chegando até mesmo a pretender que a mentira fosse 

um crime em relação a assassinos que vos perguntassem se o vosso amigo, 

perseguido por eles, não está refugiado em vossa casa”. Para Constant, seria 

inaceitável que falássemos a verdade pura e simples e possibilitássemos que os 

assassinos adentrassem a casa e matassem o amigo ali refugiado. Não existiria um 

dever de dizer a verdade, pois não haveria um direito de recebê-la. Não aceita, 

portanto, B. Constant o caráter absoluto da regra moral que proíbe a mentira, mesmo 

sendo ela um princípio estabelecido a priori, como propaga Kant em suas lições. 

Afirma mais. Se empregado em caráter absoluto, este princípio moral de dizer 

somente a verdade levaria a sociedade ao caos e à morte. Não que para Constant a 

proibição da mentira estivesse equivocada, mas não deveria ter o caráter absoluto 

(sustentado por Kant) e este princípio em determinadas situações não poderia ser 

puramente empregado. Deveria o interlocutor se valer de princípios intermediários que 

possibilitassem o emprego do princípio original ou primeiro de maneira mais 

adequada, mais racional.103 

 

 

 

                                                           
<www.fafich.ufmg.br/~tcalvet/Benjamin%20Constant%20Das%20reacoes%20politicas.pdf>. Acesso 
em: 04/06/2019. 
102 Já houve discussão acerca do destino das críticas de Benjamim Constant, pois o filósofo alemão 
não foi expressamente citado. Entretanto, hoje tem-se como certo o destinatário das palavras ácidas 
de Constant. 
103 Sustenta B. Constant que “É somente através dos princípios intermediários que esse primeiro 
princípio pode ser recebido sem inconvenientes. Mas, irão me dizer: como descobrir os princípios 
intermediários que faltam? Como chegar mesmo a suspeitar que eles existem? Quais são os signos da 
existência do desconhecido? Todas as vezes que um princípio, demonstrado como verdadeiro, parece 
inaplicável, é porque ignoramos o princípio intermediário que contém o meio da aplicação. Para 
descobrir este último princípio, é necessário definir o primeiro. Ao defini-lo, ao considerá-lo sob todas 
as suas relações, ao percorrer toda a sua circunferência, acharemos o vínculo que o une a um outro 
princípio. Nesse vínculo encontra-se, habitualmente, o meio da aplicação.” Disponível em: 
<www.fafich.ufmg.br/~tcalvet/Benjamin%20Constant%20Das%20reacoes%20politicas.pdf>. Acesso 
em: 04/06/2019. 
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3.1.2.2 A resposta de Kant 

Mesmo sem a certeza absoluta que Constant teria se referido a ele, Kant, nas 

ácidas críticas por ele elaboradas, o filósofo alemão formulou um pequeno texto em 

defesa de seu entendimento. (KANT, 2011, p. 123). 

Após repetir resumidamente as afirmações de Constant, Kant afirma que o 

autor das críticas peca por desvios lógicos. Em primeiro lugar, para Kant a relação 

apontada na crítica entre o dever de dizer a verdade e o contraposto direito de recebê-

la é vazia de sentido, pois a verdade não constitui em si um direito que se aperfeiçoa 

no outrem ou que tenha algum titular. Na realidade, o dever de dizer a verdade é um 

dever de ser verdadeiro, que gera no máximo, para o próprio homem que a profere, o 

direito à veracidade. Assim, mesmo que o interlocutor não tivesse qualquer direito à 

verdade, a humanidade o teria, e a própria pessoa que fornece a informação o tem. 

Após, lança duas questões fundamentais, a saber: a) teria o homem a 

faculdade (ou direito) de ser inverídico quando não pode recursar a responder uma 

indagação? b) poderia o homem estar obrigado a ser inverídico (mais do que uma 

faculdade, um dever de mentir) a fim de evitar que um crime ocorra; ou seja, 

vivenciando uma injusta coação? 

Para Kant, a “veracidade nas declarações que não pode evitar é um dever 

formal do homem relativamente a qualquer outro, por maior que seja o prejuízo 

decorrente daí para ele ou outra pessoa”. O prolator da mentira pode até não cometer 

uma injustiça contra aquele que injustamente o está coagindo, entretanto, cometerá 

uma injustiça na parte mais essencial do dever. De forma sarcástica, Kant afirma que 

o “filósofo francês” confunde duas situações distintas; ou seja, aquela que o homem 

lesa outrem dizendo a verdade e aquela em que o homem comete uma injustiça a 

alguém. 

Kant ainda tenta rebater os argumentos de Constant afirmando que, em 

qualquer caso, se disser a verdade ninguém poderá puni-lo, mesmo que esta verdade 

traga consequências danosas para alguém. Em contrapartida, se, mesmo por extrema 

bondade, disser uma mentira, deverá ser responsabilizado pelas consequências que 

ela trouxer. Não poderia o amigo que se refugiou na casa exigir que o seu proprietário 

mentisse para evitar que um mal lhe ocorresse. 
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Finaliza a argumentação lembrando que o dever de dizer a verdade é um 

princípio estabelecido a priori; ou seja, tal dever é absoluto, incondicionado, e o 

homem não tem liberdade para escolher, não age livremente. É um imperativo 

categórico. Não aceita, portanto, a fórmula do filósofo francês porque: a) a verdade 

não é apropriável, não pode ser considerada um direito subjetivo de alguém; b) o dever 

de veracidade não distingue as pessoas, até mesmo porque existente independente 

delas; c) não há que se falar em princípios intermediários sob pena de aniquilar os 

verdadeiros princípios. (KANT, 2011, p. 128).104 

 

3.1.2.3 A verdade como valor – Kant x Scheler 

Valor é a importância que damos a determinadas pessoas, ou ainda, 

determinados objetos, ou mesmo a certos acontecimentos. Podem nos trazer prazer, 

no amplo sentido da palavra, ou o desprazer e sofrimento. Daí a afirmação no sentido 

de valores positivos e negativos. O amor, a verdade, a felicidade, a alegria, a 

honestidade, a dignidade, as virtudes de uma maneira geral seriam valores positivos. 

Em contrapartida, o ódio, a mentira, a desonestidade, a indignidade, e outros, seriam 

valores negativos. A filosofia, do mesmo modo, muito discute sobre a eventual 

natureza axiológica da verdade e da mentira. Como se viu acima, a verdade para Kant 

era um valor, e mais, um valor absoluto. Dizer a verdade – sempre – era um comando 

moral universal, um imperativo categórico, a ser seguido em qualquer circunstância 

de tempo e lugar. Mas, há também outros filósofos que discordam sobre a natureza 

axiológica da verdade. 

Johannes Hessen em excelente obra (1946), inicia por historiar as tradicionais 

correntes de pensamento sobre os valores105 apresentando diversas classificações 

que são trabalhadas por autores.106  Entretanto, ele próprio os divide em valores 

formais e valores materiais. Os primeiros, subdividem-se em positivos, negativos e 

                                                           
104  Sobre este embate, ver ainda Sobre um suposto direito de mentir: um paralelo entre Kant, 
Schopenhauer e Constant, disponível em: <http://www.urutagua.uem.br/007/07figueiredo.pdf>. Acesso 
em: 04/06/2019. 
105 O filósofo e teólogo alemão Hessen aponta seis correntes de pensamento sobre os valores. São 
elas: a) Corrente psicológica de A. Meinong; b) Corrente neokantiana, de W. Windelband; c) Corrente 
néofitiana, de JG Fichte; d) Corrente fenomenológica, de Max Scheler; e) Corrente da ciência 
fundamental, de Rehmke; f) Corrente neoescolástica, de S. Behn.  
106 Munstenberg classifica os valores em: a) vitais; b) culturais. Já H. Riquert, em: a) pessoa/coisa; b) 
atividade/contemplação; c) social/não social.  
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neutros; são eles valores atribuídos às pessoas e coisas e valores autônomos e 

derivados. Já os valores materiais, que revelam sua natureza positiva e negativa 

(belo/feio, útil/inútil; bem/mal, justo/injusto, verdadeiro/falso, entre outros), recebem 

pelo autor a subdivisão entre sensíveis e espirituais vitais. 

Se na visão kantiana a verdade poderia ser classificada como um valor positivo, 

e em contrapartida a mentira um valor negativo, o mesmo não ocorre no pensamento 

de Max Scheler. Para esse filósofo alemão, seguidor de Edmund Gustav A. Husserl e 

um dos fundadores da fenomenologia, a verdade não pode ser considerada um valor, 

pois ela é somente uma ideia, uma correspondência de uma proposição com a 

realidade por ela afirmada. Se falarmos que "dois mais dois é igual a quatro", o que 

temos de valor nesta verdade? Se afirmarmos: "o livro está em cima da mesa", ou 

mesmo "o carro é preto" que são proposições verificáveis, indaga-se: verificado que o 

livro está mesmo em cima da mesa, ou mesmo em cima da cadeira, o que esta 

proposição verdadeira ou falsa tem de importância em si? Uma vez afirmado que o 

carro é preto e constatado que o carro é vermelho, o que tem de valor? Para M. 

Scheler, absolutamente nada. Ao falarmos que um carro bateu de frente a um poste 

e na colisão morreram quatro jovens que vinham de um programa noturno onde se 

consumiu muito álcool e drogas, indaga-se: qual é o valor negativo que pode ser 

apontado? Estaria ele na natureza verdadeira ou falsa da afirmação ou estaria ele nos 

fatos que são lamentáveis? 

Uma afirmação falsa, uma fake news, traz um valor negativo; para Kant, 

inserido no próprio comportamento moral de produzir uma declaração falsa, 

conquanto para M. Scheler o desvalor estaria no resultado que a fake news pudesse 

produzir. 

 

3.1.2.4 A verdade para Nietzsche 

Nietzsche é um filósofo alemão nascido na Prússia em 1844, tendo falecido em 

1900. Se a verdade para Kant, como vimos, ganha contornos absolutos, sendo 

mesmo um princípio universal, um imperativo categórico que não admite qualquer 

possibilidade de ser desprezada, mesmo que para atingir resultados benéficos, para 

Nietzsche a verdade ganha questionamentos singulares no processo de relativização. 
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Para entendermos a visão de Nietzsche sobre a verdade seria útil contextualizarmos 

suas afirmações, inclusive analisando um pouco do pensamento do filósofo alemão. 

A primeira contextualização diz respeito a uma diferença preliminar entre o 

conceito de verdade na teoria moral de Kant e o conceito de verdade no contexto da 

visão de Nietzsche. O primeiro está mais ligado à questão da correspondência e do 

dever moral de dizer a verdade quando indagado, mesmo que esta afirmação traga 

imensos prejuízos a todos. Já o conceito de verdade em Nietzsche está mais ligado à 

questão existencial do homem. É um conceito bem mais abrangente e abstrato, 

tangenciando a verdade dogmática. 

Chamado de o Filósofo do Martelo, Nietzsche procurava demolir o racionalismo 

platônico/kantiano e tudo que dele resultava. Para Nietzsche a razão era uma potente 

ferramenta utilizada pelo ser humano para proteger-se de suas fraquezas, dizia o 

mesmo do intelecto. Fazendo um rápido paralelo, o intelecto seria a ferramenta dos 

fracos para superar seus medos, suas inseguranças, seus anseios nesta selva 

chamada vida. A palavra nascia como metáfora, assim como a verdade. A verdade é 

uma construção do intelecto e da razão, seria, portanto, uma outra grande metáfora. 

(NIETZSCHE, 1983, p. 43). 

Nietzsche vislumbrava na natureza humana duas forças que precisavam estar 

sempre em equilíbrio. (CASANOVA, 2003, p. 07). Uma de inspiração em Apolo, o 

Deus da razão, da ciência, da verdade, da moral, dos bons costumes, da ordem, da 

medida, da seriedade, da serenidade e da austeridade. A outra, com inspiração em 

Dionísio, o Deus da emoção, alegria, da loucura, da felicidade, do teatro, do caos, da 

paixão, do transe, das farras, do vinho. Estes dois lados – apolínico e dionísico – 

deveriam coexistir em harmonia. Entretanto, o lado apolínico predominou plenamente 

no ser humano, através do predomínio da razão.  

É nesta mesma razão, destruidora da felicidade do homem, que, segundo 

Nietzsche, encontramos o fundamento no platonismo, no kantismo e no próprio 

cristianismo. Para o pensador, a filosofia cristã, na realidade, ensinaria a seus adeptos 

a covardia como se fosse um valor positivo. O homem deve viver esta vida feito 

cordeiro de Deus, à espera de uma outra vida, na qual será devidamente 

recompensado e poderá entrar no reino dos céus, se proceder corretamente na vida 
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terrena. É a moral do rebanho, do “Deus chorão” de um lado, e de outro a moral dos 

senhores, a vontade em potência, a busca pelo poder. (2010). 

Nesta forma racional e, portanto, apolínica de viver, os valores são construídos 

pela razão como escudos protetores para que o homem possa superar suas 

fragilidades. A verdade não escaparia desta realidade. Se os valores são construídos 

com este propósito, a verdade como um valor também é fruto de uma construção 

social e racional. Se a verdade é construída não pode ela ser assim considerada. 

Teríamos, portanto, uma perfeita aporia. A verdade, na realidade, seria uma mentira. 

Esta forma apolínica de viver a vida acabaria por levar o homem a vivenciar o 

niilismo 107 ; ou seja, a nadificação. A democracia, do mesmo modo, sofreu este 

processo de demolição por parte de Nietzsche. (2010).108 

 

3.1.3 A verdade e a democracia 

A discussão sobre a relação da democracia com a verdade vem de longe. 

Desde sua criação como regime de governo. Platão, como lembra Ian Shapiro (2006, 

p. 250), não via a democracia que era praticada até então, como amiga da verdade. 

Na realidade, inúmeras razões ele tinha para tanto, dentre as quais se destaca a perda 

de seu Mestre Sócrates e a forma de entender como ideal o governo dos filósofos. 

Para Platão a democracia era como um navio comandado por um capitão (governo) 

míope, semissurdo e incompetente e a tripulação (o povo) totalmente incapaz de 

entender de navegação. O professor de ciências políticas da Universidade de Yale 

afirma que é possível, e até mesmo provável, que negociatas, transações imorais, 

favorecimentos possam existir em determinado Estado que adota o regime 

democrático, entretanto, os integrantes do Governo nunca conseguem se livrar 

completamente do dever de dizer a verdade, até mesmo porque há uma natural 

fiscalização dos partidos de oposição e outros que interessam a disputa do poder no 

                                                           
107 Alguns filósofos afirmam que o niilismo teria três fases, a saber: a) niilismo passivo, no qual 
passivamente o homem marcharia para o nada, para a morte da razão e da existência; b) niilismo 
ativo, em que o homem reagiria e buscaria a destruição da moral e da metafísica e dos excessos do 
racionalismo platônico/kantiano; c) fase da criança, em que homem ganharia a liberdade e 
inauguraria uma nova escala axiológica. Essas três fases se identificariam com a fase do camelo, na 
qual o homem carregaria toda a pesada carga de sua existência apolínica; a fase do leão, em que 
bravamente se rebelaria contra esta ordem racional e, por fim, a fase da criança livre, na qual ele 
pudesse refazer a sua escala de valores em busca de sua própria felicidade. 
108 Cfr. (GOYARD-FABRE, 2003, p. 263). 



 81 

próximo processo eleitoral. A competição pelo poder acaba cumprindo uma excelente 

tarefa de ajudar a fiscalizar o regime democrático na sua relação com a verdade, 

assim, “a democracia sai-se melhor que as alternativas existentes” por institucionalizar 

mecanismos de fiscalização e controle do governo. 

Ainda na relação democracia x verdade, ganham destaque duas obras de 

Hannah Arendt: Entre o passado e o futuro (ARENDT, 2017) e Crises da república 

(ARENDT, 2010). Na primeira obra mencionada, Hannah Arendt dedica o capítulo 7 

para tratar da verdade e da política. Após afirmar que a relação das duas não é lá 

muito amistosa, procura fazer uma diferenciação entre a verdade factual e a verdade 

racional. A primeira, ligada necessariamente aos fatos que pretende relatar, sendo 

exigível a correspondência entre ambos; ou seja, o relato e os fatos. A segunda, 

existente mais no campo da interpretação e da reflexão filosófica, formadores de uma 

opinião, que pode estar correta ou não. Trabalhando com a verdade factual, afirma 

Arendt o seu caráter despótico, pois fatos são inegáveis e estão “além de acordo e 

consentimento, e toda conversa sobre eles” (ARENDT, 2017, p. 268), mesmo que esta 

conversa seja travada pelo poder. Não se fala aqui nos segredos estratégicos, ou 

omissões táticas acobertadas pelas razões de Estado, outro ponto polêmico no campo 

das mentiras e verdades políticas. Fala-se em mentiras praticadas pelo poder 

objetivando a manipulação das massas, a formação de uma opinião pública fraudada 

pela mentira. 109 Por outro vértice aponta o judiciário e as universidades como fontes 

de resistência onde as verdades são praticadas de forma mais efetiva.  

Na segunda obra, Crises da república, Hannah Arendt dedica o primeiro 

capítulo a versar sobre “A mentira na política”, artigo que, na realidade, são 

considerações sobre uma passagem trágica na história dos Estados Unidos da 

América que culminou na renúncia do presidente Richard Nixon.  

O até então secretário de defesa dos Estados Unidos Robert S. McNamara 

encomendou, em junho de 1967, aos serviços secretos de informação um relatório 

completo sobre a real situação da guerra contra o Vietnam. Foram quarenta e sete 

volumes perfazendo um total de 14 mil páginas. Por este documento desnudou-se “as 

extravagantes dimensões do comprometimento dos altos escalões do governo com a 

                                                           
109 Interessante questão vem à tona: seria possível o Estado praticar fake news? Cremos na 
possibilidade para a hipótese da opinião pública fraudulentamente formatada pelo Estado manifestar-
se através de um processo de consulta popular, por exemplo. 
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inveracidade em política, e devido à concomitante extensão a que se permitiu 

proliferar a mentira por todos os setores civis e militares do governo”, afirma Arendt. 

Falsas contagens de corpos, adulteração dos relatórios de perdas das forças 

americanas, avanços territoriais de conquistas inexistentes; ou seja, o sigilo 

estratégico, ou arcana imperii, serviu antes de tudo para o embuste, a falsidade 

deliberada e a mentira descarada. 

Neste episódio há alguns destaques interessantes. O primeiro deles diz 

respeito a Daniel Ellsberg, um analista do Pentágono que vazou para a imprensa este 

relatório secreto afirmando que o presidente dos Estados Unidos da América estaria 

traindo a Constituição.110 O segundo, o drama inicial do New York Times que sofreu 

grandes pressões do governo de Nixon para não dar a devida publicidade aos fatos 

apurados sob pena de corte das verbas de publicidade do Governo. As graves 

pressões ameaçavam drasticamente a saúde financeira do jornal. Sem a publicidade 

oficial a possibilidade de falência era enorme. O terceiro destaque vai para as batalhas 

jurídicas travadas. Algumas decisões judiciais proibindo a publicidade dos 

documentos secretos e outras declarando a efetividade da Emenda Primeira da 

Constituição americana. As batalhas chegaram até a Corte Suprema americana que 

acabou por decidir por seis votos a três que as decisões que proibiam dar publicidade 

as informações eram inconstitucionais diante a liberdade de expressão, de imprensa 

e de informação garantidas pela Primeira Emenda da Constituição americana.111 

O que ninguém poderia imaginar é que o escândalo sobre trapaças, mentiras, 

fraudes realizadas pelo Governo americano na Guerra do Vietnam e que foram 

comprovados pelo Pentagon Papers se repetiria de forma quase idêntica 39 anos 

após. Bradley Manning, integrante do Exército dos Estados Unidos da América, 

invadiu os computadores do Pentágono e copiou centenas de documentos 

considerados ultrassecretos pelo Governo americano. Neles constavam a 

comprovação de ataques contra civis desarmados, manipulação de dados e 

informações, fraudes, adoção de tortura e outros crimes de guerra, relacionados com 

                                                           
110 Há uma interessante semelhança entre a conduta de Daniel Ellsberg, Bradley Manning e de 
Edward Snowden; três pessoas que tiveram acesso 
111 Disponível em: <http://http://www.washingtonpost.com/wp-
srv/politics/special/watergate/part1.html>. Acesso em: 04/06/2019. Ver ainda: 
<http://educacao.globo.com/artigo/watergate-e-o-impeachment-de-nixon.html> Acesso em: 
04/06/2019. Ver ainda: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Caso_Watergate>. Acesso em: 04/06/2019. 
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os conflitos armados no Oriente Médio, mais precisamente Afeganistão e Iraque. De 

posse destes documentos remeteu-os a Julian Assange, cidadão australiano e 

fundador do site WikiLeaks,112 que iniciou a publicação em parceria com grandes 

jornais internacionais, tais como New York Times, The Guardian, The Washington 

Post e Der Spiegel. O Governo americano, sob a batuta de Obama, passou a cuidar 

do caso como grande traição de guerra. Assim, determinou a imediata prisão de 

Manning Bradley, torturando segundo a mídia. Quanto a Assange, misteriosamente 

duas mulheres reclamaram na Suécia, sede da WikiLeaks, que Assange não usara 

preservativo nas relações sexuais, as quais foram consensuais. Sentindo temor por 

sua vida, Assange entregou-se em Londres passando a viver em prisão domiciliar, 

após alguns pedidos de asilo político. 

Como se não bastasse novo escândalo mundial sacudiu as fundações da Casa 

Branca, ainda sob a administração Obama. Edward Joseph Snowden, americano da 

Carolina do Norte, analista de sistemas dos setores de segurança americanos, tornou 

público, juntamente com o The Guardian e com o Washington Post, a existência real 

de um sistema ultrassecreto utilizado pelos Estados Unidos da América para colher 

informações consideradas estratégicas no mundo inteiro. Com computadores de 

grande porte e sistemas de última geração, conseguia informações de praticamente 

todos os países que, de uma forma ou de outra, pudessem interessar, não só no 

aspecto de segurança (antiterrorismo) como também no aspecto econômico, inclusive 

de grandes empresas e aglomerados econômicos.  

Nesta mesma linha de pensamento, Norberto Bobbio publicou Democracia e 

segredo (2015a). O pensador italiano de Turim inicia sua pequena grandiosa obra 

afirmando que a democracia é o governo do poder visível cujos atos se desenrolam 

em público e sob o controle da opinião pública. Ela (a democracia) se contrapõe a 

todo e qualquer governo autocrático em que o exercício do poder é subtraído dos 

olhos dos súditos. Entretanto, não nega Bobbio que o segredo possa existir mesmo 

em regimes considerados democráticos. Não como estratégia de se alcançar o poder, 

                                                           
112 A WikiLeaks é uma organização fundada pelo australiano Julian Assange voltada à implementação 
de uma maior transparência nas gestões governamentais em todo o mundo; ou seja, dar ampla 
publicidade a documentos e provas de qualquer natureza relacionados a atos administrativos, 
decisões, comandos, ordens etc. considerados ilegais ou fraudulentos e assim praticados. Com 
simpatizantes no mundo inteiro, ganhou grande notoriedade por ter tornado público cerca de 92 mil 
documentos considerados secretos que versavam sobre as incursões militares dos Estados Unidos 
da América no Oriente Médio, mais precisamente Afeganistão e Iraque. 
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ou mesmo de mantê-lo, ou ainda de subtrair vantagens pessoais. O segredo pode 

existir em duas circunstâncias específicas: a) quando ocorrem hipóteses em que surja 

o paradoxo entre a liberdade individual e a segurança do Estado. Assim, um interesse 

constitucionalmente protegido pode ser preservado através do segredo desde que 

esta conduta não fira ou lese qualquer outro direito constitucionalmente protegido; b) 

quando ocorre o paradoxo em que na exceção é permitida para que se salve a própria 

regra, como ocorre, por exemplo, nos instrumentos de defesa do Estado Democrático, 

vale dizer, na “legítima defesa da democracia”. (BOBBIO, 2015a, p. 75). 

 

3.1.4 A pós-modernidade e outros “pós” 

Marcia Tiburi foi extremamente feliz quando inicia seu artigo sobre a pós-

verdade lembrando que muitas afirmações sobre a época em que vivemos podem ser 

contestadas, porém uma parece ser inquestionável: "a proliferação de fenômenos 

articulados em torno do prefixo pós”. (2017, p. 97). Temos as expressões pós-

revolução industrial, pós-modernidade, civilização pós-moderna, pós-democracia, 

pós-direito, pós-cultura, pós-verdade etc. 

Entretanto, segundo Steven Connor (1992, p. 29), tudo começa com as obras 

de três autores: Jean-Francois Lyotard,113 Fredric Jamenson e Jean Baudrillar. Para 

o primeiro, que lança sua principal obra em 1979 (LYOTARD, 2000), já naquela época 

afirmava que a incidência da tecnologia sobre o saber cientifico seria revolucionária 

em duas áreas principais: a) a pesquisa; b) a transmissão de conhecimentos. Afirmava 

que o saber se transformaria em algo traduzível para a linguagem das máquinas. O 

que não tivesse essa característica acabaria se perdendo. Profeticamente afirmou: 

“Pode-se então esperar uma explosiva exteriorização do saber em relação ao sujeito 

que sabe em qualquer ponto onde este se encontre no processo de conhecimento. O 

antigo princípio segundo o qual a aquisição do saber é indissociável da formação do 

espírito, e mesmo da pessoa, cai e cairá cada vez mais em desuso. Esta relação entre 

                                                           
113 Neste sentido, deve ser lembrado que o próprio Lyotard afirma em sua obra a pouco originalidade 
do termo pós-moderno quando afirma um marco inicial no final dos anos 50 e cita alguns autores que 
já lançavam mão dessa terminologia com a utilização do pós. Ihab Hassan é um deles, com a obra 
The Dismemberment of Orfeu: Toward a Postmodern Literature, de 1971. A utilização do termo 
também ganha destaque na obra de PEDROSA, Mário. Arte ambiental, arte pós-moderna, Hélio 
Oiticica. In.: Acadêmicos e Modernos - Textos Escolhidos, vol. 3, 1966, p. 355. 
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fornecedores e usuários do conhecimento e o próprio conhecimento tende e tenderá 

a assumir a forma que os produtores e os consumidores de mercadoria têm com estas 

últimas, ou seja, a forma valor. O Saber é, e será produzido para ser vendido, e ele é 

e será consumido.” (LYOTARD, 2000, p. 06). 

Pelas lentes de Lyotard, o Estado-nação perderia em pouco tempo a condição 

de gestor maior do conhecimento. Lança o autor uma interessante hipótese: 

suponhamos que a IBM obtenha uma autorização para lançar um satélite e 

comercializar as transmissões de dados. Indaga Lyotard: quem seria o dono da 

verdade? Quem determinaria quem teria acesso e a que tipo de informações tal 

acesso seria garantido? 

Prossegue o professor emérito da Universidade de Paris em estudo contratado 

pela Universidade de Quebec intitulado La Condition Postmoderne, no qual adentra 

na questão da legitimação da narrativa. Parte ele de uma experiência com uma tribo 

indígena da América do Sul (Cashinahua), onde os conhecimentos eram passados 

através de narrativas em um processo de autolegitimação. Um com o direito/dever de 

falar, de narrar a história que lhe passaram e o outro com a responsabilidade de ouvir, 

que um dia se transformará na responsabilidade de falar, revelando, assim, um jogo 

de linguagem. Este é o ponto de partida de Lyotard, para, registrando a passagem da 

majestade amortecida das grandes narrativas tribais até a autonomia fragmentadora 

das micronarrativas da sociedade pós-moderna, afirmar as naturais alterações neste 

mencionado jogo de linguagem. 

Na realidade, há inegavelmente um processo de evolução, quase revolução, 

cultural, que vem sendo descortinado desde finais da década de 1950. A modernidade 

legou ao homem duas grandes guerras e uma total apatia e desconfiança em relação 

ao Estado e as instituições que exercem, de uma forma ou de outra, o poder. O déficit 

democrático é, sem dúvida, uma de suas consequências. A reação é fator natural e o 

pós-modernismo é assim entendido.114 

Este processo ganhou potência com a tecnologia da informação e 

comunicacional, principalmente após a década de 60 até os dias de hoje. São 

                                                           
114 A afirmação não encontra posicionamento consolidado entre os pensadores. Há pensadores que 
negam que esta reação tenha a capacidade de marcar uma outra época a ser considerada no campo 
histórico e filosófico. Habermas, por outro vértice, vê no pós-modernismo uma mera reação anti-
iluminista; Fredrisc Jamenson, como um capitalismo tardio; e assim sucessivamente. 
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afirmadas como características deste processo, por exemplo, a hiper-realidade; ou 

seja, alguns conceitos trabalhados tradicionalmente foram revestidos, ou travestidos, 

de novas concepções. A fragmentação onde a produção, como valor, perde seu 

caráter positivo e se iguala ao consumo, que por sua vez, perde o valor negativo. O 

conhecimento passa a ser uma mercadoria de consumo globalizado, e até mesmo 

uma ferramenta de produção de novos e comercializáveis conhecimentos. 

Há uma crise da representatividade dos valores tradicionais abrindo uma porta 

de entrada para o relativismo filosófico. O bem e o mal perdem o colorido de absolutos, 

passam a ser sentidos de forma relativa e individualizada. O mesmo acontece em 

grandes temas que são enfrentados por todos. No campo da sexualidade o caráter 

biológico de masculino e feminino, que é um valor absoluto, cede espaço para o 

critério pessoal. Hoje com o avanço da medicina a pessoa que nasce biologicamente 

masculina, pode, alicerçada no princípio da dignidade da pessoa humana, 

transmudar-se para feminina, ou mesmo se caracterizar como transgênero. O mesmo 

ocorre em relação à interrupção da gravidez. A questão da ortotanásia ou morte com 

dignidade, o mesmo o direito ao esquecimento. A ética, a moral, e o próprio direito 

entram em cheque. Todo discurso passa a ser valido. As verdades como a 

sexualidade, passa a ser relativizada dentro de uma orquestrada luta pelos direitos 

das minorias, sejam elas quais forem. 

A verdade como valor absoluto, principalmente, dentro do prisma clássico de 

estrita correspondência com os fatos, não poderia passar incólume. Surge, assim, a 

chamada pós-verdade, que é uma relativização da verdade. 

 

3.1.4.1 A pós-verdade 

A primeira dificuldade que se tem é exatamente definir com rigor o conceito de 

pós-verdade. Esta tarefa não é tão fácil como pode parecer. A olhos rápidos tem-se a 

ideia de superação da verdade, algo que existe para além da verdade, onde a verdade 

não tem mais qualquer valor, ou mesmo existência. Onde não há verdade há, pelo 

menos em tese, mentira. Mas, não é bem assim.  

A pós-verdade não é uma mentira ou uma falsificação da versão 

correspondente aos fatos, embora não sejam poucos que assim entendam. A pós-
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verdade retrata uma situação cultural, coerente com a pós-modernidade, onde seu 

conceito hermético, fechado, absoluto, foi relativizado. O compromisso daquele que 

narra com a coerência ou mesmo a correspondência com os fatos ocorridos, torna-se 

fragilizado, não inexistente, mas fragilizado. O narrador já não possui mais as mesmas 

amarras ao retratar determinada realidade. Desta forma, utiliza-se a liberdade da 

narrativa para dar ou criar versões dirigidas a determinados interesses, formatando, 

assim, a consciência daquele que ouve ou lê a versão dada. 

Nesta situação de relativismo filosófico da verdade, e neste ponto devemos 

lembrar dos sofistas, principalmente Protágoras e Górgias citados acima, sobressai a 

técnica, desenvolvida pelos profissionais de comunicação. Há o emprego de uma 

refinada técnica de elaboração de narrativas que possam atender à interesses 

específicos, normalmente de políticos em busca da aceitação e admiração pela 

opinião pública. Assim, não raras vezes, como bem conceitua o Dicionário de 

Oxford, 115  as emoções e as crenças pessoais ganham mais importância que os 

próprios fatos a serem narrados. Esta técnica pode até mesmo lançar mão de uma 

fake news, ou mesmo de uma ilusão, ou ainda, de narrativas que, apesar de não 

corresponderem à realidade dos fatos, ao serem repetidas incessantemente tornam-

se “verdadeiras” aos olhos do público ou de parcela deste.116 

As narrativas funcionam como mantras que são propositadamente inseridos 

nos discursos, repetidos à exaustão, até se transformarem em verdadeiros dogmas, 

ou verdades dogmáticas, pois não comportam reflexões críticas. Luciano Trigo 

trabalha o tema demonstrando que o Partido dos Trabalhadores no Brasil tem se 

utilizado incansavelmente desta técnica. (TRIGO, 2018). Após discorrer sobre a 

possibilidade de dizer muitas mentiras falando somente as verdades, afirma que o 

partido – ou parte de seus seguidores que exercem ainda o comando do mesmo – 

apropriou-se do monopólio da moral, da justiça, da virtude, da igualdade, da liberdade, 

do amor ao próximo, da verdade, da defesa da democracia e da defesa dos pobres, 

negros, subempregados, homossexuais, e outras minorias. Com um efetivo trabalho, 

incansável, cotidiano e massacrante nas redes sociais e na grande mídia, impôs a 

                                                           
115 Disponível em: <https://blog.oxforddictionaries.com/>. Acesso em: 04/06/2019. 
116 Neste aspecto, surge a chamada verdade goebbeliana. Joseph Goebbels foi ministro de 
propaganda de Hitler e afirmava sempre que uma mentira muitas vezes repetida, verdade se torna. 
Este é o escopo da técnica da narrativa, que funciona como um mantra a ser repetido até a exaustão, 
tornando-se uma versão aceitável até consolidar-se como uma verdade na opinião pública.  
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chamada ficção do consenso. Segundo o jornalista, os poucos que ousavam levantar 

a voz contra essa ficção de consenso eram imediatamente estigmatizados e, 

simbolicamente, expulsos do clube da “galera do bem”. (TRIGO, 2018, p. 39). E quem 

não fosse do clube era considerado necessariamente fascista, homofóbico, racista, 

defensor da tortura, machista, defensor da desigualdade social, contra os direitos 

humanos, contra os homossexuais, contra as lésbicas e os travestis, pertencente a 

uma elite que não deseja ver o progresso dos pobres, desejosos de criminalizar os 

jovens da periferia, a favor do trabalho escravo, e assim sucessivamente, nas 

incontáveis narrativas que foram sendo construídas ao longo de um penoso processo 

eleitoral. O sentimento de rivalidade, de inimizade, de oposição, os discursos de ódio 

foram proficuamente fomentados pelos envolvidos na disputa do poder. As massas 

manobradas sentiram-se impotentes diante da força das narrativas inseridas nos 

discursos dos candidatos e dos partidos. 

A pós-verdade, portanto, não se confunde com as fake news ou qualquer outra 

notícia falsa. Pós-verdade é uma situação cultural vivida pelo homem, em que 

encontramos uma forma mais benevolente, mais relativizada de se elaborar uma 

narrativa, distanciando-se dos fatos e dando mais revelo a determinadas 

circunstâncias ou leituras com maior apelo emocional e/ou ideológico. 

 

3.1.4.2 A verdade e o ambiente das redes sociais e das mídias eletrônicas 

Em 2009 o sistema que engloba o site de buscas Google, decidiu dentro de 

uma tendência natural das redes sociais, personalizar os instrumentos de busca. Na 

realidade, partiu-se da chamada teoria da bolha,117 para qual somos tendentes a 

buscar dados e informações que reforçam nosso entendimento, rejeitando aqueles 

                                                           
117O termo “teoria da bolha” tem sido utilizado em diversos campos de atividade do homem, sendo o 
mais comum a utilização pela física quântica, na teoria do multiuniverso. No ambiente digital, o 
mesmo tem ocorrido. Ao usar a internet, seja uma rede social específica ou um site de buscas, o 
usuário vai deixando rastros digitais: dados identificadores, tais como idade, local de nascimento e de 
residência, amigos, cartões de crédito, viagens, locais que frequenta, interesses sociais, interesses 
religiosos, atividade sociais e profissionais etc. Esses dados vão formando uma personalidade digital 
como se o usuário fosse envolvido por uma bolha de informações pessoais. Elas são utilizadas como 
filtros pelo sistema do Google, que direcionam ao usuário as informações mais adequadas ao seu 
perfil digital e às suas preferências. Esses filtros servem aos mais diversos propósitos, principalmente 
no campo do e-commerce. Isso explica por que quando o usuário dispara uma busca de informações 
sobre uma cidade específica, por exemplo, imediatamente recebe em sua caixa postal ou o que o 
valha propagandas sobre passagens promocionais, hotéis, restaurantes e afins exatamente em 
referência àquele destino.  
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que contrariam nossas crenças. Assim, as buscas no sistema Google passaram a ser 

dirigidas as finalidades que mais se adequavam individualmente ao usuário da busca. 

Isto explica porque dois usuários através de seus respectivos smartphones realizam 

uma busca idêntica e obtém resultados díspares. Com o natural progresso tecnológico 

do sistema criado e aplicado, cada vez mais o site de busca Google passou a dirigir o 

que o seu usuário iria consumir em termos de informação.  

Já em maio de 2011, o engenheiro de dados Eli Pariser lançou o livro The Filter 

Bubble: What the Internet is hiding from you. Na obra, que alcançou um sucesso 

estrondoso em pouco tempo, o autor alerta para este fenômeno, cada vez mais 

abrangente, do site de buscas. Na realidade, o usuário é envolvido por uma bolha que 

contém seus dados, características, preferências, crenças religiosas, interesses 

sociais, políticos, científicos, cartões de crédito, buscas usuais, e assim 

sucessivamente. Estes dados vão formando filtros que impedem que usuário receba 

informações que não sejam compatíveis com seu perfil ou com seus interesses. Para 

Pariser, quando buscamos um meio informacional usual – um canal de televisão ou 

mesmo um periódico – sabemos o que estamos buscando e o que vamos encontrar. 

Quando usamos o site de busca do Google, não sabemos que a informação que será 

fornecida como resposta; tampouco sabemos quais são os critérios desta seleção de 

informações e dados que nos chega pelo meio virtual.  

Por outro prisma, perplexo por ter sofrido limitações e alertas em sua rede 

social, principalmente no site de buscas Google, o renomado cientista social Robert 

Epstein, PhD em psicologia pela Universidade Harvard, pesquisador sênior do 

Instituto Americano para Pesquisa Comportamental e Tecnologia e fundador do 

Centro de Cambridge para Estudos Comportamentais, decidiu aprofundar pesquisas 

relativas às atividades psicossociais do referido site de buscas. Após acuradas e 

longas pesquisas e observações, notou certa lógica ligada aos resultados das buscas 

que realizava como um usuário comum.118 Notou, por exemplo, que somente as três 

                                                           
118 Não são raros os estudos científicos que afirmam a influência direta e profunda das redes sociais e 
sites de busca no comportamento dos usuários. Em pesquisa noticiada no site Tiinside, vê-se que as 
gigantes da tecnologia são as marcas mais influentes no Brasil (e em todo o mundo) sendo a Google 
a grande líder. Sobre esta influência, veja: <https://resultadosdigitais.com.br/blog/fatores-
rankeamento-google/>. Acesso em: 04/06/2019. 
<https://www.mundodanet.info/o-que-influencia-o-ranking-google/>. Acesso em: 04/06/2019. 
<https://tiinside.com.br/%20tiinside/webinside/13/04/2016/google-e-marca-mais-influente-entre-os-
brasileiros/>. Acesso em: 04/06/2019. 
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primeiras linhas dos resultados de busca eram consideradas pela grande maioria dos 

usuários, obedientes à ordem apresentada. Percebeu, também, que o ranqueamento 

influenciava diretamente a formação das convicções dos usuários e que pesquisas 

iguais não apresentavam resultados iguais. 

Nas eleições presidenciais de 2012 nos Estados Unidos da América, Robert 

Epstein notou algo que lhe chamou a atenção. A doação do grupo Google para Barak 

Obama foi de aproximadamente U$ 800.000,00 (oitocentos mil dólares). Já para seu 

concorrente, Mitt Romney, a doação foi de somente US$ 37.000,00 (trinta e sete mil 

dólares). Se este tratamento diferenciado existiu tinha lá sua explicação. Não tardou 

o prestigiado veículo de comunicação de massa o Wall Street Journal reportou que, 

na noite anterior à eleição, Eric Schmidt, à época o presidente do Google, estava 

pessoalmente chefiando uma equipe para implementar mensagens para que as 

pessoas fossem votar em Obama. Segundo esta fonte, Schmidt utilizou-se de um 

sistema eletrônico que buscava estimular milhares de pessoas usuárias do Google a 

sair de casa para votar em Obama, que acabou vitorioso nas Eleições em 2012. 

Ora, como afirma R. Epstein em seus estudos de comportamento social, quanto 

mais alto um candidato está nos rankings de sites de busca – principalmente no 

Google, o maior do mundo – mais chances ele tem de solidificar uma liderança; vale 

dizer, a intenção dos eleitores que já decidiram pelo candidato, por um lado. Por outro, 

são também maiores as chances dos eleitores ainda indecisos penderem para seu 

lado. O estudioso chama esse efeito de SEME – efeito de manipulação de sites de 

buscas. A ordem do ranking empregada atende a interesses de quem classifica e de 

quem é classificado. Dentro de uma realidade comercial, estar encabeçando 

determinada lista de profissionais ou mesmo de empresas atuantes em determinado 

campo ou nicho de mercado, trará lucro certo. Não é por outro motivo que situar-se 

no topo das listas é um empreendimento de alto custo a ser pago ao site que informa. 

Em entrevista à BBC, Robert Epstein afirmou que, com base em ensaios de 

estudos e pesquisas de campo esperava um impacto entre 2% e 4% na alteração ou 

pelo menos definição dos votos a serem sufragados. Entretanto o resultado foi 

assustador. O ranking alterou em 48% a intenção de voto. Em um segundo teste a 

alteração foi de 63%, trazendo a clara conclusão que um simples ranqueamento no 

Google pode, sim, alterar substancialmente uma eleição. 
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Nesta mesma entrevista, dada em setembro de 2014, referindo-se à reeleição 

da presidente Dilma Rousseff, o jornalista João Fellet119 foi claro em sua indagação 

sobre a possibilidade do Google ter influenciado no resultado destas eleições 

presidenciais. Assim, indagou ao pesquisador: A última eleição presidencial no Brasil 

foi decidida por uma margem de 3,28 pontos percentuais. Acha que o Google pode 

ter influenciado o resultado? Robert Epstein, do mesmo modo, com toda clareza foi 

enfático em sua resposta: Eles podem ter não só influenciado, mas facilmente 

determinado o resultado. Não posso ter certeza, mas acho que há uma chance 

razoável de que isso tenha ocorrido.120 

Buscando novos dados em nova pesquisa de maior fôlego e com maiores 

vertentes, o emérito professor de psicologia social montou uma grande equipe para 

analisar as eleições no que chamou a maior democracia do mundo, a Índia, com 

novecentos milhões de eleitores.121 Segundo o pesquisador “Os resultados foram 

idênticos aos dos Estados Unidos [...] Os eleitores indianos foram igualmente afetados 

pelo modo e ordem em que os candidatos eram apresentados em buscas.” 

Na realidade, segundo o sociólogo americano, o Google pode não estar 

influenciando as eleições no mundo inteiro, pode estar determinando quem sairá 

derrotado, ou mesmo vencedor do processo eleitoral que terá o poder maior de 

administrar o Estado, abrindo uma rede de negócios lucrativos. As pesquisas levaram 

R. Epstein a concluir que o Google tem efetivamente o poder de determinar o resultado 

de um quarto de todas as eleições do globo, principalmente, as mais disputadas. 

Para Robert Epstein, embora nos Estados Unidos não haja lei que proíba a 

elaboração de um ranking, ao longo da historia da humanidade qualquer empresa ou 

instituição que disponha deste poder, isto é, de alterar substancialmente um processo 

eleitoral, deve ter suas atividades regulamentadas. Esta é a mais básica proteção que 

o corpo social necessita. 

                                                           
119 João Fellet é um experiente jornalista hoje atuando como correspondente da BBC brasileira em 
Washington, EUA. 
120 Íntegra disponível em: 
<https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/09/150901_epstein_google_jf_lk>. Acesso em: 
04/06/2019 
121 A Índia possui o maior colégio eleitoral do mundo (dados de 2019). Estão contabilizados 
aproximadamente 900 milhões de eleitores, representando mais de 10% da população mundial. 
Fonte: <https://g1.globo.com/mundo/noticia/2019/04/11/com-900-milhoes-de-eleitores-india-inicia-
maior-eleicao-do-mundo.ghtml> Acesso em: 04/06/2019. 
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Analisando o papel das redes sociais, leia-se Google, Facebook, dentre outras, 

afirma o analista do comportamento social nesta era digital, que a imprensa tradicional 

está sendo liquidada. Tradicionalmente as informações sobre fatos, política, 

entendimentos, filosofia dentre outros campos do saber humano, eram passadas de 

forma vertical, vale dizer, Estado para seus cidadãos, ou mesmo pela mídia tradicional 

para seus consumidores. Neste campo de atividade tradicional de informar os 

fornecedores de informação possuem – em tese, pelo menos – uma ética 

informacional própria da mídia até então existente. Normalmente, filtros são aplicados 

para que informações falsas não sejam construídas, divulgadas e propagadas de 

modo a ocasionar profunda fraude na formação da opinião publica. Entretanto, o que 

vem ocorrendo é o fenômeno da desmidiação. Ou seja, com as redes sociais, a mídia 

perdeu um imenso espaço e a exclusividade no fornecimento de informação, que 

passou a ser horizontal – isto é, todos informam e são informados, em um plano 

aparente de igualdade. Nesse plano de informação, os filtros e a própria ética 

informacional desaparecem. A responsabilidade pela informação verdadeira se 

esvaiu. Hoje já não mais existe compromisso com o verdadeiro no campo digital, onde 

todos compartilham informações para todos, independentemente de estarem 

propagando informes verdadeiros ou falsos. A consequência deste agir, segundo 

Robert Epstein, é que estamos marchando a passos largos para a total incredibilidade 

e desconfiança das mensagens recebidas. 

Lembra ainda o especialista em comportamento social que ao adentrarmos a 

prática das fake news esta possibilidade de determinar quem sairá vitorioso de um 

processo eleitoral se eleva naturalmente e adverte: neste campo comunicacional 

digital o pior está por vir. Refere-se ele ao fenômeno de real fake, também conhecido 

como deep fake. Trata-se de aplicativos e ferramentas tecnológicas capazes de criar 

fotos e vídeos que colocam uma pessoa em qualquer cenário (ou situação 

aparentemente real) fazendo e/ou dizendo algo que nunca teria feito ou dito na vida 

real. Com a nova tecnologia, usuários são capazes de montar um cenário virtual 

idêntico ao real, colocando pessoas com discursos totalmente falsos.122 

Uma das conclusões de Epstein é que empresas como Google, Facebook e 

WhatsApp são “forças do caos”, que não prestam contas de suas metas e processos 

                                                           
122 Este pode ser um divisor de águas. A tecnologia empregada é tão perfeita que o cidadão comum 
não terá como checar a veracidade das informações repassadas pelas imagens e pelo discurso. 
Disso pode ocorrer o total descrédito por parte dos usuários, tornando inócua a prática de fake news.  
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a ninguém. Elas são as forças mais poderosas do mundo atual e, com elas, todas as 

redes sociais. Seria, portanto, necessário o desenvolvimento de uma tecnologia capaz 

de evitar estes males tecnológicos, regulamentando estas atividades com rigor. A par 

de uma legislação que regulamente estas atividades, os grandes aglomerados 

poderiam ser multidivididos, como defendem alguns estudiosos na Europa. Há quem 

defenda a estatização das atividades de busca e informação evitando-se assim, pelo 

menos em tese, as grandes lesões. 

 

3.1.4.3 Um contraponto que merece reflexão 

A Google, em nota oficial, negou qualquer conduta que objetivasse a 

interferência em qualquer processo eleitoral, em qualquer parte do mundo. Sua nota 

foi lacônica e não ofereceu dados concretos e comprováveis sobre os critérios 

objetivos de seu ranqueamento. Ao contrário. A comunidade digital tem notícias que 

este critério é um segredo guardado pela megaempresa. 

Entretanto o Google foi mais longe. Dispunha de excelentes profissionais em 

sua folha de pagamento e foi exatamente um deles, Seth Stephens-Davidowitz (2017) 

que forneceu ao público e aos analistas políticos uma forma alternativa de analisar os 

dados da internet, com um evidente objetivo, salvo engano. 

Trilhando um caminho de entendimento diametralmente oposto de Robert 

Stein, em 2017 o cientista de dados da Google, publicou uma verdadeira tese de 

defesa do sistema Google. Inicia sua obra dizendo que praticamente todas as 

postagens nas redes sociais procuram dar a ênfase maior aos aspectos socialmente 

aprovados ou valorizados positivamente. Assim, nas suas manifestações os usuários 

vendem uma imagem de sucesso e de felicidade. Raras são aquelas que noticiam ou 

demonstram tropeços ou insucessos. Os usuários das redes não têm qualquer 

compromisso com a verdade de suas afirmações. Todos “vendem” a realidade que 

desejam, na verdade, todos mentem na Internet. 

Por outro vértice, Seth lembra que as informações que estão à disposição das 

pessoas na internet devem receber um tratamento especial de colheita e análise. Para 
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tanto existe a ferramenta de pesquisa conhecida como Google Trends.123 A forma de 

pesquisar pode revelar uma realidade pouco conhecida. Na verdade, afirma o filósofo, 

economista, engenheiro de dados e jornalista americano, os usuários deixam sempre 

rastros reveladores de suas reais personalidades. São informações sobre 

preferências sociais, religiosas, cartões de crédito, desejos, sonhos, viagens, 

declarações políticas, amorosas, discursos de ódio; ou seja, há uma bolha que é 

retroalimentada cotidianamente com nossos dados, pesquisas, buscas etc. 

Para o analista de dados da Google, as informações ou rastros digitais, ao 

contrário da crença generalizada sobre a vitória de Hillary Clinton no processo eleitoral 

de 2016, poderiam, se bem analisados, indicar uma possível vitória de Trump. Seth 

cita um exemplo prático. Ao lançar uma pesquisa sobre o debate de Hillary e Trump 

um indicativo foi notado. A tendência natural é de se colocar o candidato que pretende 

votar em primeiro plano ou lugar na pesquisa a ser formulada. Pois bem, a pesquisa 

sobre “o debate Hillary e Trump” revela algo diferente da pesquisa sobre “o debate 

Trump e Hillary”.  

Por outro lado, a pesquisa “onde votar” ou mesmo “como votar” indica uma 

tendência real de intenção de exercício do voto. Deste modo, busca realizada pelos 

usuários nos estados de maior predomínio do Trump pode revelar que seus eleitores 

estão mais comprometidos com o apoio eleitoral do que os eleitores de Hillary. Os 

indecisos, provavelmente, lançaram uma pesquisa diversa, como por exemplo “Hillary 

ou Trump?”, ou “Trump ou Hillary?”, ou ainda, “em quem votar?”. São dados do rastro 

digital demonstrados pelo sistema do Google Trends, que para o cientista social já 

davam notas da vitória de Trump, apesar dos analistas políticos indicarem uma 

realidade bem diversa. 124  

Esta forma de pesquisar e interpretar as buscas realizadas no Google excluiria, 

pelo menos em tese, a possibilidade de ter havido uma intervenção fraudulenta no 

                                                           
123 O Google Trends é um sistema de busca das buscas; ou seja, por ele é revelado o que, como e 
quando os usuários do sistema de busca estão efetivamente buscando. São dados reveladores que 
pertencem ao chamado rastro digital.  
124 O autor elabora uma obra com muitos casos concretos comprovadores desta afirmativa. Cita, por 
exemplo, que em uma pesquisa sobre a regularidade das relações sexuais de pessoas casadas e o 
uso de preservativos nessas relações descobre que as informações colhidas estão assustadoramente 
divorciadas das informações dadas pelos fabricantes de preservativos. 
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processo eleitoral que, de uma forma ou de outra, teria determinada a vitória de 

Trump. 
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CAPÍTULO 4 – FAKE NEWS OU DESINFORMAÇÃO POLÍTICA 

4.1 FAKE NEWS: UMA ANTIGA NOVIDADE 

Os relatos distorcidos sobre os fatos, as distorções ao retratar determinada 

realidade ou ainda relatos propositadamente mentirosos sempre existiram125 e podem 

ser explicados. Cada individuo tem lentes próprias para ver e analisar os 

acontecimentos que presencia ou de alguma forma toma conhecimento. Deste modo, 

o processo de conhecimento é naturalmente variável. Em algumas hipóteses, não tem 

o narrador desejo específico de turvar a realidade a ser narrada, mas o faz em razão 

de uma falsa leitura dos fatos. A caverna de Platão é um bom exemplo.126 Entretanto, 

não raras vezes, o narrador age de forma consciente, deliberada e sem qualquer 

compromisso com a verdade, ou com os fatos a serem narrados. Aproveita a narrativa 

para despertar emoções, sentimentos de amor, de compaixão, de repulsa, de 

concordância ou discordância etc. Utiliza-se de sofisticadas técnicas do campo 

comunicacional para turvar a verdade, ou mesmo lançar mentiras com o objetivo de 

ataques pessoais, de expor a privacidade de determinada pessoa ou grupo de 

pessoas por vingança ou mesmo por interesse político ou econômico.127 Os equívocos 

na leitura da realidade, ou mesmo as formas diversas de interpretar os fatos, as 

pequenas mentiras do dia a dia, ou mesmo às grandes articulações falseadas e 

voltadas a determinados resultados (ARENDT, 2017, p. 282), fazem parte da 

realidade humana. Mas será que essa imensa gama de omissões, mentiras e notícias 

                                                           
125 Como afirmado na segunda parte destas reflexões, quando foi abordada a democracia direta na 
Grécia Antiga, o processo de gestão do Estado através de decisões das assembleias populares 
possuía seus controles. Assim, o orador que levasse à Assembleia de Cidadãos uma narrativa 
propositadamente falsa, trazendo consequências negativas, tinha seu direito à manifestação 
suspenso por dez anos; era o instituto do ostracismo. Por outro lado, também existia o sistema de 
controle conhecido como graphé paranomon com uma dupla face: a punição ao orador que, através 
de algum meio fraudulento, levasse a assembleia a erro e a possibilidade de ser anulada a decisão 
tomada em razão daquela fraude. 
126 As pessoas presas ao fundo da caverna vendo as sombras estampadas nas paredes por força da 
luz possuíam uma falsa impressão da realidade, que somente seria atingida através da razão e do 
conhecimento. Um dos presos conseguiu escapar dos grilhões e chegou ao lado externo da caverna. 
Após os incômodos da intensa luz do sol, pôde entender que as imagens refletidas nas paredes da 
caverna na realidade eram inexistentes. Quando retornou à caverna e contou a todos o que era a 
realidade, foi considerado louco e morto para que suas ideias não despertassem a curiosidade nos 
demais, contaminando-os com sua insanidade. 
127 Também não são novas as práticas de utilizar a imprensa para lançar notícias que refletirão no 
mundo econômico dos investimentos de grande porte, seja na compra e venda de moedas 
estrangeiras ou metais, seja para a valorização ou desvalorização fictícia de ações e papeis de 
mercado, e, mais recentemente, para a obtenção de um expressivo número de cliques elevando a 
expectativa do número de visitas a determinados site de forma a obter ganhos nas publicidades 
virtuais. 
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fraudulentas forma um conjunto de falsidades que passamos a denominar fake news 

ou tal termo pode traduzir uma forma de produzir notícias falsas com objetivos 

específicos? 

 

4.1.1 A origem do termo 

O termo fake news vem de longa data, segundo o Merriam-Webster 

Dictionary.128 Já foi utilizado até mesmo em séculos anteriores para traduzir o conceito 

de notícia falsa indistintamente; vale dizer, independentemente do assunto versado e 

do veículo a ser utilizado.129 O termo na língua inglesa caiu em desuso de forma 

absoluta. As notícias falsas passaram a ser adjetivadas de false news. Não obstante, 

nestes tempos pós-modernos em que vivemos, o termo fake ganhou notoriedade 

avassaladora no mundo digital, e fora dele também, pós-década de 80. A possibilidade 

de os usuários das redes virtuais criarem perfis sem qualquer garantia de real 

identidade fez com que surgissem milhares de perfis falsos nas redes sociais. Nestes 

os usuários adotavam nomes e identidades de pessoas famosas e postavam 

informações, relatos, como se próprias fossem. Por outro lado, houve um momento 

em que as mercadorias produzidas na China sustentassem marcas de valor sem 

qualquer autenticidade, qualidade ou mesmo preço compatíveis. Do mesmo modo, 

passaram a ser chamadas de fakes. O termo caiu no gosto popular e passou a ser 

utilizado para se referir a qualquer objeto, ou mesmo realidade falsa ou fraudada. 

Por outro prisma, o termo fake news, até então não utilizado, ou utilizável, 

ganhou extrema notoriedade e utilização com um evento político de grande 

importância para os quatro cantos do mundo: as eleições presidenciais dos Estados 

Unidos da América. Há neste mega-acontecimento águas turvas e impenetráveis no 

que se refere as narrativas sobre os fatos ocorridos. Como se verá abaixo, há uma 

sinistra mistura de elementos misteriosos. Há notícias de que hackers russos sob o 

comando de Donald Trump, ou seus prepostos, invadiram os computadores pessoais 

                                                           
128 Fonte: <https://www.merriam-webster.com/dictionary/fake%20news>. Acesso em: 04/06/2019. 
129 O termo foi utilizado no final do século 19. O site Postbrasil cita vários artigos noticiosos da década 
de 1890, incluindo um texto de 1891 publicado no The Buffalo Commercial (antigo jornal de Nova 
York), que declarou em tom otimista: "O gosto público não aprecia as 'falsas notícias' (fake news) e 
as poções de 'demônio especial' como as que lhes foram servidas por um serviço noticioso local há 
um ou dois anos". Fonte: <https://www.huffpostbrasil.com/2017/04/05/de-onde-vem-o-termo-fake-
news-da-decada -de-1890-ao-que-tudo_a_22027223/>. Acesso em: 04/06/2019. 



 98 

e de campanha da até então candidata adversária Hillary Clinton. Colheram 

incontáveis informações estratégicas de programação de campanha e até mesmo 

dados pessoais da candidata e seus parceiros políticos. Passaram a manipular tais 

dados e, depois, fizeram viralizar pela internet notícias e informações ora reais, ora 

falsas, mas sempre comprometedoras da candidata.130 A candidata Hillary acabou 

sendo derrotada no processo eleitoral com a reversão das expectativas que davam 

como certa a sua vitória. Com seu jeito fanfarrão e de grandes inconsequências 

verbais, Trump criou um campo de hostilidades com a imprensa. Para se esquivar das 

severas críticas da mídia de massa, que aliás, já existiam desde os tempos de 

campanha, passou a chamar as reportagens hostis de fake news.131 O termo foi 

rapidamente absorvido pela cultura popular e pela própria mídia, inclusive propagado 

pelas redes sociais. Assim, já não se falava mais em false news e sim em fake news 

para se referir a toda e qualquer notícia considerada falsa, veiculada pelos meios de 

comunicação, principalmente pela internet. 

Com uma assustadora rapidez centenas de milhões de usuários das redes 

sociais no mundo inteiro passaram a usar indistintamente o termo fake news para toda 

e qualquer mensagem de pouca confiabilidade, em qualquer campo de atividade do 

homem. Assim como na política, o mesmo ocorre no campo da saúde, ou da 

segurança, ou ainda no campo pessoal. Há até mesmo a utilização contraditória do 

termo, pois há quem defenda, por exemplo, a possibilidade de caracterizar uma fake 

news através de uma notícia verdadeira. 

A imprensa, naturalmente mais preparada neste campo, passou a racionalizar 

melhor esta utilização. Não obstante, mesmo na mídia profissional, há muita 

disparidade. Nos Estados Unidos da América, por exemplo, a utilização mais usual 

tem se limitado a duas esferas de atividade humana. Na primeira esfera, como 

originalmente o termo começou a ser utilizado, o termo tem servido para designar a 

                                                           
130 Disponível em: <https://canaltech.com.br/hacker/fbi-e-cia-concordam-que-russia-hackeou-as-
eleicoes-para-beneficiar -trump-86134/>. Acesso em: 04/06/2019. Ver ainda: 
<https://canaltech.com.br/hacker/cia-conclui-que-hackers-russos-ajudaram-donald-trump-nas-
eleicoes-85650/>. Acesso em: 04/06/2019. De forma mais recente, ver: 
<https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2018/07/investigacao-joga-luz-sobre-papel-de-suposto-hacker-
russo-na-eleicao-dos-eua.shtml>. Acesso em: 04/06/2019. 
131 Enquanto o Oxford Dictionary dava o título de palavra do ano de 2016 ao termo post truth, o 
Collins Dictionary escolher em 2017 o termo fake news. Fonte: 
<https://www.bbc.com/portuguese/internacional-41843695>. Acesso em: 04/06/2019. 
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elaboração, divulgação e propagação de notícias falsas com objetivos políticos, quer 

para desqualificar um candidato, quer mesmo para qualificá-lo fraudulentamente, ou 

ainda, influenciar a opinião publica sobre este ou aquele tema político. Na segunda 

esfera, esta utilização tem o propósito econômico e não político. O intuito é de revelar 

e propagar notícias falsas, normalmente escandalosas e chamativas, com o objetivo 

de atrair usuários e curiosos, aumentando, assim, o número de visitas, o que 

propiciaria um substancial aumento no valor da publicidade dos sites que a praticam. 

Em outras partes do mundo ocidental, inclusive no Brasil, o termo tem sido 

utilizado de forma indistinta para qualquer dado, informação, ou mesmo notícia falsa 

que ganhe publicidade nas redes sociais. Fala-se muito em fake news dentro do 

campo político, principalmente em campanhas eleitorais, mas também na saúde 

pública, disseminando informações falsas sobre determinado medicamento ou sobre 

campanhas de vacinação. Deste modo, criou-se uma realidade extremamente 

confusa. 

Esta inexistência de um conceito fechado, acabado, pretensamente perfeito, é 

fator de insegurança para o corpo social, para mídia e todos aqueles que um dia se 

depararam ou mesmo vão deparar com esta realidade. A inexistência de um conceito 

determinado sequer permite um tratamento jurídico adequado. Aliás, como falava 

Nietzsche, os conceitos apesar de nos aprisionarem nos toma mais seguros. 

(NIETZSCHE, 1983, p. 48). No Brasil, assim como em outros países, a imprensa, 

assim como o próprio governo em seus âmbitos funcionais, e até mesmo os meios 

acadêmicos tem buscado, sem grande sucesso, uma delimitação conceitual, até 

mesmo para possibilitar uma maior compreensão do problema que é grave. 

Por outro vértice, há que se ter em conta que para conceituar é necessário 

caracterizar; ou seja, traçar características comuns a esse novo fenômeno 

comunicacional e político. Trata-se do desafio do presente. 

 

4.2 A CARACTERIZAÇÃO DAS FAKE NEWS 

Como já tantas vezes afirmado, o termo fake news tem sido utilizado de forma 

indistinta para toda e qualquer notícia falsa, até mesmo as notícias verdadeiras em 

que o protagonista deseja desqualificá-la. Tem sido esta a estratégia de Donald 
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Trump, por exemplo, ao se referir às notícias da imprensa que são contrárias aos seus 

interesses. Assim, o termo que importamos para o vernáculo lusófono132 já vem com 

as deficiências de sua origem, de sua utilização indiscriminada, equivocada e não 

raras vezes contraditória. 

Edson C. Tandoc, Zheng Wei Lim e Richard D. Ling, cientistas da área de 

sociologia da comunicação e tecnologia, após fazerem um minucioso estudo sobre a 

utilização do termos fake news, concluíram no artigo Defining ‘fake news’: a typology 

of scholarly definitions133 que as fake news podem se caracterizar de seis modos 

diversos, a saber: a) como sátira; b) como paródia; c) como notícia em que o relato 

diverge da realidade, com o objetivo de desinformar o público; d) como imagens e 

vídeos manipulados; e) como materiais publicitários com aparente relato de notícias; 

f) como publicidade política. Este material deveria ser analisado sobre duas 

dimensões diversas. A primeira, relacionada à faticidade; ou seja, o grau de 

correspondência das mensagens aos fatos noticiados ou ocorridos. A segunda, o 

analista deveria buscar aferir qual a intenção existente no fato de se dar publicidade 

aquele material. Assim, algumas construções são possíveis. O material que tivesse 

baixo teor de faticidade e alto teor de intenção de fraude receberia uma classificação 

mais próxima da caracterização de uma fake news. Ao contrário se o teor de faticidade 

fosse alto e de má intenção baixo, o grau recebido pela análise seria, naturalmente, 

diverso. Neste enfoque, portanto, não dependeria de qualquer campo de 

conhecimento e atuação, vale dizer, política, econômica, na saúde publica etc. 

No Brasil, o fenômeno da fake news está constantemente em pauta da grande 

imprensa e das redes sociais. Talvez pelo intenso processo eleitoral vivenciado no 

ano de 2018, alguns setores do Estado Brasileiro têm se movimentado, questionado 

e cuidado para evitar a nocividade social de sua prática. No Legislativo há em 

tramitação na Câmara de Deputados Federais alguns projetos de leis que buscam 

regulamentar e até mesmo criminalizar este tipo de atividade nas campanhas políticas 

como se verá abaixo. O presidente da Câmara de Deputados, por exemplo, colocou 

                                                           
132 No ambiente de tecnologia, principalmente na tecnologia da informação, a prática de importação 
de termos estrangeiros, principalmente da língua inglesa, se dá de forma bem usual, mas nem por 
isto é recomendada. Como exemplos desse fenômeno podem ser citados: hackers, hardware, 
notebook, laptop, scanner etc. 
133 Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/21670811.2017.1360143>. Acesso 
em: 06/06/2019. 
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o tema em pauta nomeando uma comissão de estudos para avaliar os projetos, 

discutir o tema e chamar a sociedade para ser ouvida etc.134 O mesmo ocorre no 

Senado Federal, onde se noticia a existência de um Projeto de Lei da autoria do 

senador Ciro Nogueira. 

No Judiciário a realidade é a mesma, principalmente no Tribunal Superior 

Eleitoral. Por ocasião do processo eleitoral de 2018 o seu até então presidente, 

Ministro Luiz Fux, um entusiasta do combate as fake news, criou uma Comissão de 

alto padrão composta por juristas, profissionais de TI, membros da Agência Brasileira 

de Inteligência (ABIN), Juízes Auxiliares, dentre outros profissionais de porte com a 

missão de auxiliar a elaboração de uma Resolução sobre o tema, por um vértice, e 

por outro, de criar um sistema de combate neste processo eleitoral que se aproxima. 

Independente que qualquer atividade neste sentido não se tem ainda no Brasil, 

assim como em grande parte dos demais Estados, um conceito jurídico de fake news 

que possa facilitar sua caracterização e combate. Desta forma, oportuna se apresenta 

uma categorização neste campo, até mesmo para fixarmos um conceito final de fake 

news. 

  

4.2.1 As fake news como atividade ou processo 

Em primeiro lugar, é necessário efetuar um desligamento relativo do conceito 

puro de fake news como uma notícia falsa. Apesar de sugerir a olhos rápidos esta 

identidade conceitual, dentro do contexto que se analisa o termo é bem mais 

abrangente. O termo abrange a própria prática de se captar irregularmente 

informações e dados de natureza privada, estudá-los, classificá-los, produzir notícias 

que não correspondem com a realidade, propagar por meios de grande espectro 

essas notícias falsas produzidas para obter o resultado final, qual seja, a fraude ao 

elemento volitivo da decisão de escolha dos nossos representantes no mandato 

representativo, ou mesmo toda e qualquer decisão soberana de gestão do Estado 

através dos instrumentos de democracia direta. 

                                                           
134 Hoje noticia-se a existência de pelo menos 20 projetos de lei cuidando do tema em tramitação na 
Câmara dos Deputados. 
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Como uma atividade a ser cogitada, preparada e executada, vale dizer, como 

um meio fraudulento, ela não possui características únicas, fechadas e exclusivas. Ela 

pode se dar pelos diversos meios de comunicação que hoje temos, ou mesmo com a 

combinação de outras tantas características. Desta forma, conclui-se que o termo fake 

news vai mais além do que o simples conceito de uma notícia falsa. Pode ser 

considerada um processo, ou mesmo uma atividade, e extremamente nociva que 

procura fraudar o elemento volitivo da atividade política do cidadão. No presente, a 

utilização do termo abrangerá, portanto, a notícia ou informação falsa, em si, e o 

processo de sua elaboração e propagação. 

Aliás não deve ser esquecido a distinção entre a atividade de elaboração de 

uma fake news com o seu resultado. 

 

4.2.2 A falsidade da notícia ou da informação 

É um pressuposto da caracterização da prática de fake news é a qualidade de 

falsa das notícias ou informações propagadas. Embora esta caracterização por vezes 

possa ser de fácil constatação, a realidade não é tão simples assim. Algumas 

dificuldades e algumas zonas cinzas surgirão como obstáculos aos que se propõem 

a identificar a fake news. 

Uma notícia absurdamente falsa, sendo possível ao homem comum ter a 

consciência no primeiro momento de sua falsidade poderia caracterizar uma fake 

news? É um primeiro desafio a ser enfrentado. Se a notícia é considerada absurda, 

despropositada para o homem comum não terá a capacidade de produzir qualquer 

resultado no mundo externo, vale dizer, fraudar o elemento volitivo da decisão política. 

Deste modo não caracterizaria, em tese, uma fake news.135 Afirmar, por exemplo, que 

o candidato X esteve em Marte durante seis meses não produzirá qualquer efeito a 

não ser a total descredibilidade da notícia. 

                                                           
135 Neste particular, há de ser lembrado o evento conhecido como pizzagate, no qual a candidata 
Hillary Clinton foi acusada de manter uma rede de pedofilia em uma pizzaria. A notícia é 
despropositada, mas levou um cidadão americano a invadir o local armado com um fuzil à procura 
dos envolvidos na noticiada prática de pedofilia e tráfico humano. Fonte: 
<https://veja.abril.com.br/mundo/hillary-comanda-rede-de-prostituicao-em-pizzaria-tudo-mentira/>. 
Acesso em: 04/06/2019. Veja ainda: <https://super.abril.com.br/mundo-estranho/pizzagate-o-
escandalo-de-fake-news-que-abalou-a-campanha-de-hillary/>. Acesso em: 04/06/2019. 
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Por outro lado, há que ser feita a distinção entre relato de fatos e opinião. A 

emissão em nome próprio de algum entendimento ou interpretação sobre os fatos 

ocorridos, suas causas e consequências, do mesmo modo, não podem – em tese – 

caracterizar a prática de fake news, pois não se trata da propagação de uma notícia 

ou de uma informação, mas de uma opinião subjetiva e que terá sua responsabilidade 

aferida em outro plano jurídico.136 Neste particular, deve ser lembrado que muitas 

vezes uma notícia vem travestida de opinião própria, ou mesmo uma opinião vem 

travestida de notícia. Entretanto, quando o interlocutor relata uma interpretação ou 

mesmo uma opinião de terceiros, na realidade está a relatar uma notícia ou uma 

informação que pode guardar inúmeras inverdades, seja em relação à opinião em si 

ou àquele que a emitiu. 

Entretanto, em um terceiro passo, surge a indagação: o que pode realmente 

ser considerado uma notícia falsa? Em palavras rápidas, e adotando a teoria da 

correspondência cuidada acima, uma notícia pode ser considerada falsa quando a 

proposição – ou o seu relato – não corresponder aos fatos noticiados. Voltamos ao 

velho exemplo. “O livro está em cima da mesa”, ou “o carro é preto”. São afirmações 

onde é possível conferir a sua veracidade. Quando alguém afirma “estou com dor de 

dente”, essa afirmação não pode ser checada, tampouco sentida. Quanto se afirma 

que Deus existe, não podemos aferir se é uma afirmação verdadeira ou não, mas, por 

uma questão de sentimento pode ela, para o crente, ser entendida como verdadeira, 

ou mesmo, para o ateu, pode a mesma afirmação ser entendida como falsa. Quando 

alguém vai relatar uma notícia mais complexa de fatos ocorridos, pode ocorrer que 

esta clareza de entendimento seja inexistente, ou mesmo, pode o relato vir 

equivocado dado a complexidade dos fatos. Assim poderia haver uma notícia 

relativamente verdadeira. Quando se noticia que um carro preto de marca X, 

                                                           
136 Representação nº 0601646-60. “Ao deferir parcialmente o pedido de liminar, o ministro Carlos 
Horbach considerou que apenas uma das 222 postagens questionadas tinha informação inverídica e 
potencial lesivo à honra de Haddad. Quanto às demais, afirmou que a grande maioria expressa 
opinião de eleitores sobre os candidatos da representada, reproduz matérias jornalísticas, faz 
especulações sobre as conexões políticas dos candidatos, relaciona documentário histórico à 
ideologia de partido integrante da coligação ou critica os mecanismos eletrônicos de votação. Tais 
conteúdos, por óbvio, não se enquadram entre aqueles cuja remoção é autorizada pela legislação 
eleitoral, o que faria com que a eventual concessão da liminar pleiteada consubstanciasse 
inconstitucional ato de censura”, afirmou. Fonte: <http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-
tse/2018/Outubro/ministro-do-tse-determina-retirada-de-fake-news-contra-candidato-fernando-
haddad>. Acesso em: 04/06/2019. 
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conduzido pelo Jose, bateu violentamente de frente em um poste e que em seu interior 

estava a família de Jose, em férias, e ainda, que nesta colisão morreram o pai e filha 

sobrevivendo o filho a mãe, a complexidade dos fatos pode levar aquele que noticia a 

um quadro confuso propiciando um relato não verdadeiro de forma absoluta. O carro 

poderia ser de outra cor, ou ser de outra marca, o nome do condutor ser Joaquim, a 

colisão ser lateral, as vítimas fatais outras que não as noticiadas. As imperfeições 

podem estar presentes nos relatos, nem por isto esta notícia dada com imperfeições 

pode ser considerada uma fake news. Nestes casos um olhar mais cuidadoso é 

necessário decidindo-se caso a caso. Entretanto, como já repetidamente afirmado, há 

notícias ou informações propositadamente falsas e com requintes de perfeição, 

voltadas a um objetivo específico, o engodo, a fraude. 

 

4.2.3 Natureza política – Trump, Brexit e outros 

Como vimos pelo seu histórico o termo fake news está sendo utilizado do modo 

mais confuso possível. Utiliza-se este estrangeirismo para identificar qualquer notícia 

falsa que ganha publicidade através dos meios de comunicação, mais propriamente 

via internet. Vimos, do mesmo modo, que é extremamente necessária uma 

conceituação, uma delimitação conceitual desta nomenclatura. Daí o objetivo de 

traçarmos características específicas. Limitamos, portanto, o termo par atividades no 

campo político. 

Dito isto, devemos lembrar que o termo fake news está, em sua origem, 

diretamente ligado às questões de natureza política. Dois eventos marcam de forma 

definitiva esta afirmação. O primeiro está relacionado com a eleição de Donald Trump 

nos Estados Unidos da América. O segundo está relacionado com o plebiscito que 

decidiu pela saída da Inglaterra da Comunidade Europeia, o que se convencionou 

chamar de Brexit. Ambos possuem características muito semelhantes. Uma breve 

incursão a estes dois eventos de natureza política será importante para 

depreendermos a complexidade e ao mesmo tempo a nocividade desta prática a fake 

news. 

Como afirmado acima, foi amplamente noticiado pela mídia mundial – e o tema 

ainda ressurge com certa constância – que hackers russos influenciaram diretamente 
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no resultado das eleições presidenciais dos Estados Unidos da América ocorridas em 

2016. Tinham a missão específica de invadir os computadores pessoais e de 

campanha da até então candidata Hillary Clinton, para obterem informações 

estratégicas e sigilosas da campanha e dados pessoais de seus participantes. Com a 

posse destes dados, passaram a fornecê-los para a campanha de Donald Trump.137 

Estes fatos, embora sejam negados por Trump, ainda são objetos de investigações 

pelo Congresso Americano e pelas forças de inteligência daquele país.138 

Em outra fronte, pelos noticiários mundiais, a empresa inglesa Cambridge 

Analytica obteve junto à maior rede social do mundo, o Facebook, dezenas de 

milhares de perfis de americanos aptos a votar no pleito eleitoral de 2016. Com estes 

perfis e com o acesso amplo aos seus conteúdos, a Cambridge Analytica pode traçar 

o perfil psicológico dos usuários, separando-os por grupos de raça, sexo, nível de 

escolaridade, nível acadêmico, social, financeiro, preferências políticas, religiosas, 

potencial financeiro, cartões de crédito, atividades profissionais, países de origem etc. 

Estes grupos que possuíam alguma identidade passaram a receber milhares de 

mensagens, bem redigidas, viralizadas por robôs e pessoas eletrônicas, com notícias 

falsas e comprometedoras, voltadas ao convencimento do eleitor de sufragar o nome 

de Donald Trump. Tais notícias eram estruturadas – ao menos em parte – com 

fundamento nas informações colhidas pelos hackers russos e nos perfis obtidos com 

a mencionada rede social. 

Em pouco tempo o quadro político alterou-se de forma assustadora. Hillary, que 

contava com pesquisas noticiando uma vitória avassaladora, sucumbiu. O processo 

eleitoral acabou dando a vitória ao megaempresário sobre a sua concorrente. A 

reversão do quadro eleitoral é explicada pela prática da campanha de Donald Trump 

que contou com o apoio dos hackers russos, da Cambridge Analytica e da rede social 

Facebook. Estas forças incomensuráveis, portanto, teriam influenciado efetivamente 

no resultado do processo eleitoral da maior potencia do mundo. 

                                                           
137 Há notícias no sentido de que os profissionais russos também elaboravam textos de comunicação 
em massa, por robôs, para centenas de milhares de eleitores que participariam do pleito eleitoral para 
a presidência dos Estados Unidos no ano de 2016. Fonte: 
<https://www.bbc.com/portuguese/internacional-42711228>. Acesso em: 04/06/2019. Ver ainda: 
<https://brasil.elpais.com/brasil/2018/07/13/internacional/1531498048_703365.html>. Acesso em: 
04/06/2019. 
138 Fonte: <https://observador.pt/2018/11/07/donald-trump-demite-procurador-geral-jeff-sessions/>. 
Acesso em: 04/06/2019. 
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Trump, além de negar categoricamente os fatos noticiados, procura 

insistentemente dificultar as apurações em curso, com condutas inaceitáveis tais 

como a demissão sumária do Procurador Geral dos Estados Unidos da América, Jeff 

Sessions.139 Em meados de abril de 2019, foi dada publicidade ao novo relatório do 

Procurador responsável pelas investigações, Robert Mueller. Ele afirma que havia 

provas de que os hackers russos invadiram os computadores da campanha e 

pessoais de Hillary, entretanto, não havia provas que esta atividade teria afetado de 

forma determinante os resultados das eleições que consagraram Trump como 

presidente. Afirma, ainda, que Donald Trump tentou por dez vezes obstruir as 

investigações com manobras políticas.140 

Os americanos encontram-se em uma situação política muito delicada e afirmo 

mesmo sem saída. Sabem que houve ingerência externa em seu processo eleitoral 

para presidente. Sabem que grandes estruturas das redes sociais contribuíram 

ilegalmente para a vitória de Trump no pleito eleitoral. Sabem, do mesmo modo, que 

os discursos dirigidos foram fraudulentos. Entretanto o que fazer? Anular as eleições 

da maior potencia do mundo, confessando, assim, a incapacidade de administrar um 

processo eleitoral? E os atos administrativos já praticados? Teriam validade? Teriam 

eficácia? Não raras vezes ouvimos nas mídias sociais a possibilidade de um processo 

de impeachment. Mas seria uma possibilidade real? A omissão e inércia poderão 

trazer novos problemas com o novo processo eleitoral já que Trump já afirmou sua 

vontade de disputar novamente a Presidência dos USA. 

Ann Ravel,141  professora da Universidade de Berkeley e ex-presidente da 

Federal Election Commission, em brilhante participação no colóquio promovido pela 

Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, em 02 de maio de 2019, quando 

indagada sobre o que o cidadão norte-americano espera como solução do problema, 

foi cética e afirmou: a reeleição. 

                                                           
139 Fonte: <https://brasil.elpais.com/brasil/2018/11/07/internacional/1541620308_189793.html>. 
Acesso em: 04/06/2019. 
140 Fonte: <https://g1.globo.com/mundo/noticia/2019/04/18/pontos-chave-do-relatorio-de-robert-
mueller-sobre-a-investigacao-contra-donald-trump.ghtml>. Acesso em: 04/06/2019. 
141 O colóquio foi promovido pela Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, tendo como 
coordenador Michael Freitas Mohallem. O evento reuniu as maiores expressões mundiais que 
estudam o complexo problema do emprego de fake news em processo eleitoral. As palestras e 
demais atividades estão disponíveis em: <https://www.te.gob.mx/red_mundial/>. Acesso em: 
04/06/2019. 
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No dia 09 de maio de 2019, a Comissão Judiciária da Câmara dos Deputados 

dos Estados Unidos da América aprovou uma medida considerando que o secretário 

de Justiça Willian Barr cometeu desacato ao Congresso Nacional ao se recusar a 

entregar à Casa Legislativa o relatório completo do procurador Robert Mueller. Há 

caracterizado, portanto, um sério embate entre o legislativo e o Chefe do Executivo 

do Governo americano.142 

Outro evento ocorrido que causou grande alarde no mundo ocidental foi a saída 

da Inglaterra da Comunidade Europeia, o que se convencionou chamar de Brexit. O 

cidadão inglês foi chamado a decidir sobre a permanência – ou não – da Inglaterra 

como membro da Comunidade Europeia. O plebiscito ocorreu em 16 de junho de 

2016. As pesquisas realizadas indicavam uma grande margem favorável à decisão 

pela permanência na chamada zona do euro. Entretanto, a historia das eleições 

americanas se repetiu. Surpreendentemente esta vertente da decisão plebiscitária foi 

derrotada. Após surgiram alguns personagens que atuaram eficientemente nas 

eleições americanas como atuantes no processo de decisão do plebiscito. A maior 

rede social do mundo, o Facebook,143 em parceria com a Cambridge Analytica. 

Pelo noticiado, a mencionada rede social teria cedido à Cambridge milhares de 

perfis de ingleses que votariam na consulta popular que decidiria se a Inglaterra 

permaneceria na zona do euro ou sairia da comunidade europeia. Os perfis foram 

devidamente estudados e aglutinados em grupos e passaram a receber mensagens 

com notícias falsas e ameaçadoras. Afirmavam, por exemplo, que a Inglaterra seria 

obrigada por questão de número de cotas, a receber milhões de refugiados islâmicos; 

e que gastaria milhões de euros em auxilio a outros países desviando os recursos da 

saúde e da segurança dos próprios ingleses, e assim por diante. 

Com a decisão de saída, o Inglaterra mergulhou em uma profunda crise política. 

Diversos planos foram apresentados ao Parlamento Inglês e foram rejeitados. Já há 

boatos de renúncia da primeira-ministra, Theresa May.144 A crise é severa havendo 

setores políticos, como o Prefeito de Londres, que advogam a anulação do plebiscito 

                                                           
142 Fonte: Jornal O Globo, edição de 09 de maio de 2019, p. 24. 
143 Fonte: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-10/facebook-chega-26-bilhoes-de-
usuarios-no-mundo-com-suas-plataformas>. Acesso em: 04/06/2019. 
144 Fonte: <https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2019/03/primeira-ministra-diz-que-deixara-cargo-se-
parlamento-aprovar-acordo-do-brexit.shtml>. Acesso em: 04/06/2019. 
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realizado e a consequente realização de uma nova consulta popular.145 No dia 24 de 

maio de 2019, efetivamente Theresa May em discurso no Parlamento renunciou ao 

cargo com os seguintes dizeres: “Eu fiz tudo o que eu podia para convencer os 

parlamentares a apoiarem esse acordo [do Brexit]. Infelizmente, eu não fui capaz de 

fazer isso. Eu tentei três vezes. Então, hoje eu anuncio que estou deixando a liderança 

do Partido Conservador e o governo na sexta-feira, 7 de junho. Então, um sucessor 

pode ser escolhido.” 146 Pela leitura de especialistas em política inglesa, a saída de 

Theresa May – em tese – não trará riscos a decisão plebiscitária. Na realidade, se 

ocorrer o esperado, a Inglaterra saiu da Comunidade Europeia sem acordo, pois era 

este o ponto nodal de toda confusão política. O impasse, portanto, não era exatamente 

sair ou não da Comunidade Europeia, ou fazer ou não um outro plebiscito. O impasse 

era sai com ou sem acordo.147 

Outros acontecimentos de grande porte foram objeto de campanhas 

publicitárias através de fake news, pelo menos aparentemente. Afirma-se, por 

exemplo, que esta prática pode ser identificada nas eleições mexicanas. Do mesmo 

modo, afirmam que a campanha relacionada ao acordo do Governo Colombiano com 

as FARCS foram objeto de prática de fake news. Notícias no mundo digital viralizadas 

pelas redes sociais afirmavam os graves prejuízos que o país arcaria, por um lado, e 

por outro lado, a impunidade que reinaria caso a resposta à consulta popular fosse 

SIM. Em dias, o quadro político se alterou consideravelmente. No Brasil, nas eleições 

presidenciais de 2018, o tema veio a lume quando houve uma denúncia por parte do 

Partido dos Trabalhadores no sentido de que o candidato Jair Bolsonaro estaria 

utilizando-se da prática de fake news, não só propagando mentiras em relação ao 

partido, mas também em relação ao seu candidato. A Procuradora Geral da República 

recebeu o expediente e instaurou procedimento investigatório amplo, abrangendo as 

atividades dos dois partidos. 

                                                           
145 Fonte: <https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2018/09/prefeito-de-londres-pede-novo-plebiscito-
sobre-o-brexit.shtml>. Acesso em: 04/06/2019. 
146 Fonte: <https://g1.globo.com/mundo/noticia/2019/05/24/theresa-may-anuncia-sua-renuncia-ao-
cargo.ghtml>. Acesso em: 04/06/2019.  
147 Fonte: <https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2019/05/o-que-a-renuncia-de-theresa-may-significa-
para-o-brexit.shtml>. Acesso em: 04/06/2019. 
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Se desejamos uma caracterização de fake news que possibilite um tratamento 

jurídico deve esta prática, para ser caracterizada, estar relacionada necessariamente 

às questões políticas em sentido amplo; ou seja, questões que envolvam toda e 

qualquer atividade política, seja ela partidária ou não, de cunho negativo ou mesmo 

positivo. Não temos dúvida de que as notícias relacionadas ao mérito e ao demérito 

de candidatos em processo eleitoral são notícias de natureza política. Sejam elas 

revestidas de convicções ou opiniões expressas, ideológicas, partidárias, ou mesmo 

essencialmente pessoais tais como crenças religiosas, entendimentos sobre a 

sexualidade, política de gênero, aborto, racismo, ou qualquer outro tema de grande 

espectro que possa, de uma forma ou de outra, interessar a seus eleitores formatando 

sua opinião sobre o candidato de forma positiva, ou mesmo negativa. Evidentemente 

que deve a notícia ser considerada inverídica, sob pena de não caracterização de fake 

news. 

 

4.2.3.1. Fake news e fake news 

Como já dito acima, há quem entenda que as fake news podem atender a uma 

dupla finalidade. É este o entendimento da mídia americana. Por uma ótica, podem 

ser voltadas para questões de natureza política, por outra, para questões de natureza 

econômica. Há, por outro lado, quem sustente que a prática da fake news pode se dar 

no campo da saúde pública, desestimulando, por exemplo, a campanha de vacinação. 

Quanto ao objetivo econômico, os titulares de sites, blogs e outros veículos de 

comunicação da Internet, lançam notícias falsas, estrondosas, em busca de um maior 

número que visitas de seus usuários, seguidores ou mesmo curiosos. O registro do 

aumento de cliques (visitas) acarretaria em um ganho maior em publicidade. No intuito 

econômico, a falsidade de notícias também pode ser utilizada para se atingir uma 

variação de valores dos papeis de mercado, ações, debêntures etc. favorecendo a 

lucratividade fácil no jogo de compra e venda. Esta conduta também já possui 

tratamento jurídico adequado. 

Não negamos que são atividades de grande espectro social. Não negamos a 

natureza falsa das notícias. Não negamos a nocividade social. Não negamos que os 

meios desta prática são semelhantes, por vezes iguais. Não negamos a necessidade 
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regulamentação e repressão. Entretanto, discordamos desta identificação. Em 

primeiro lugar, pela origem do termo. Convencionou-se mundialmente denominar fake 

news exemplos semelhantes a eleição de Trump e a saída da Inglaterra da zona do 

Euro. Ambos de natureza essencialmente política. Como registramos acima, o termo 

também tem sido utilizado de forma propositadamente equivocada pelo próprio Trump 

para desqualificar as notícias que não atendem aos seus interesses. 

Em segundo lugar, o rigor vernacular aconselha se ter um conceito para cada 

objeto, evitando-se, assim, a insegurança terminológica na utilização e compreensão 

das palavras. Em terceiro, a imprecisão conceitual do termo fake news é, sem dúvida, 

um dos obstáculos a sua caracterização, sua regulamentação jurídica e seu efetivo 

combate. Em quarto lugar, nada impede que a conduta de falsificação de notícias com 

objetivos patrimoniais tenha cada qual a sua caracterização legal e sua forma de 

repressão. Neste campo lembramos que a própria Comissão de Valores Mobiliários 

tem atuado de forma eficiente no combate as artimanhas utilizadas por investidores 

que procuram lucro fácil.148 

Por outra ótica, aqueles seguimentos virtuais que utilizam grandes escândalos 

para a obtenção de cliques, serão naturalmente desvalorizados ao longo do tempo, 

perdendo qualquer credibilidade possível. Ademais, se este animus é meramente 

patrimonial, a adequação típica pode, inclusive, ser encontrada no Código Penal, mais 

precisamente no tipo do estelionato, onde o meio fraudulento utilizado é exatamente 

a propagação de notícias falsas, de falsos escândalos com objetivo de obter vantagem 

econômica por meio fraudulento.149 

A imprensa brasileira também tem chamado de fake news notícias falsas que 

são propagadas pela internet versando diversos temas de interesse coletivo. Há 

exemplos no campo da saúde pública onde é possível constatar a existência de 

notícias falsas relativas, por exemplo, a determinadas vacinas, ou mesmo 

                                                           
148 A Comissão de Valores Mobiliários é uma autarquia de regime especial ligada ao Ministério da 
Fazenda, tendo, entretanto, autonomia e patrimônio próprio. Foi criada pela Lei 6385/76 com o 
objetivo de fiscalizar, normatizar, disciplinar e desenvolver o mercado mobiliário, podendo, inclusive, 
aplicar sanções previstas no referido diploma legal, assim como na Lei das Sociedades Anônimas. 
149 Código Penal Brasileiro. “Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo 
alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio 
fraudulento: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis 
(...)” 
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epidemias.150 Não há como negar a natureza falsa destas notícias, assim como, os 

espectros que alcançam dentre outras características. Mas a pretensão do presente 

é exatamente buscar uma caracterização individualizada que possa servir de um 

conceito, permitindo, assim, o tratamento jurídico.151 

Neste aspecto, ainda há de ser ponderado que poderá haver, como em outros 

tantos requisitos caracterizadores, zonas cinzas, de difícil identificação ou de difícil 

clareza acadêmica, é verdade. Não obstante, também é verdade que caberá uma 

análise em cada caso concreto, que revelará, após eventual produção de provas, a 

natureza política – ou não – da publicidade da notícia falsa. 

Surge, por fim, uma última ponderação em relação à natureza política da prática 

de fake news. A pergunta é: adotam-se critérios já existentes para individualizar a 

prática, possibilitando a sua conceituação, ou criam-se critérios de forma exclusiva 

para chegar a um conceito até então inexistente? Na realidade, o que se busca é fixar 

critérios que viabilizarão a necessária distinção entre essa prática de fake news e as 

demais propagações de notícias falsas com outros objetivos. 

 

4.2.4 O objetivo de influenciar a decisão política a ser tomada pelo cidadão  

O que pretendem aqueles que adotam a prática de fake news é influenciar 

diretamente na decisão individual do cidadão que escolherá este ou aquele candidato 

para exercer com plenitude o poder soberano em seu nome e lugar. O mesmo pode 

se dar quando o cidadão é chamado a participar de uma consulta popular para decidir 

diretamente algum ato de gestão do Estado.152 Há, na realidade, dois objetivos que 

                                                           
150 São muitas as notícias relativas à propagação de informações falsas no campo da saúde, seja em 
relação a medicamentos ou a campanhas de vacinação, entre outros temas. O próprio Ministério da 
Saúde lançou em seu Portal da Transparência uma campanha específica de combate àsfake news na 
saúde pública. Consultar: <http://portalms.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/44139-ministerio-da-
saude-lanca-servico-de-combate-a-fake-news>. Acesso em: 04/06/2019. 
Ver ainda: <http://www.nominuto.com/noticias/revistas-semanais/veja-destaca-problema-das-fake-

news-tambem-para-a-saudepublica/171993>. Acesso em: 04/06/2019. 
151 Nada impede que exista um tratamento jurídico para este tipo de notícias falsas que colocam em 
risco a saúde pública ou mesmo qualquer outro interesse coletivo. Entretanto, o fenômeno das fake 
news de natureza política é bem diverso dos demais, até mesmo pela natureza do direito que 
necessita de proteção.  
152 O processo comunicacional em estudo, guardadas as proporções relativas à seriedade e grau de 
nocividade social de cada comportamento, funciona como uma antipropaganda, que busca influenciar 
o consumidor na hora de escolher, fazendo-o rejeitar este ou aquele produto nas prateleiras de um 
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podem ser identificados. Um imediato e outro mediato. O primeiro o objetivo é, através 

de mentiras e engodos, fraudar, distorcer o elemento volitivo de cada cidadão que irá 

tomar uma decisão política, quer no processo eleitoral da democracia indireta ou 

representativa, quer em alguma consulta direta ao povo pelos instrumentos normais 

de consulta popular. O segundo, mediato, é influenciar a decisão coletiva, porque não 

dizer, influenciar a opinião pública que irá ser expressa no processo eleitoral ou na 

consulta popular. 

No processo eleitoral para presidente nos Estados Unidos da América em 2016, 

como afirmado acima, com a aquisição dos dados pessoais dos eleitores americanos 

foram traçados perfis psicológicos de cada um deles. Estes perfis permitiram uma 

classificação e a formação de grupos com esta ou aquela visão política distinta. Para 

cada grupo destes entes individuais foram programadas mensagens políticas 

especificas, propagando em massa notícias que desqualificavam de algum modo a 

candidata Hillary. O conjunto dos conjuntos de eleitores individuais caracterizados 

formou uma parcela significativa a opinião política sobre os candidatos e Trump 

conseguiu reverter a situação política em menos de três semanas. 

A intenção de influenciar a opinião individual e em seu conjunto a opinião 

coletiva pública é sem dúvida um dos requisitos caracterizadores da prática de fake 

news. Entretanto, neste particular, algumas incomodas questões tem surgido no 

âmbito jurídico/ político. Como caracterizar esta intenção? Como aferir se ela está 

presente no fato que se reputa a emissão e propagação de uma notícia mentirosa? 

Somente pelo tema abordado? Pela inverdade do afirmado? Pelo absurdo da tese? 

Pela forma em que a notícia é disseminada? Como mensurar a real influência em um 

processo eleitoral para se saber se a prática foi determinante ou não para o sucesso 

de um candidato ou de outro? 

Sabemos que por vezes a caracterização jurídica/ normativa apresenta-se com 

algumas dificuldades, quer no campo legislativo, quando se elabora a norma 

objetivando a prevenção dos conflitos, quer no campo judiciário pretendendo a 

aplicação normativa na busca da solução dos conflitos que não foi possível de se 

evitar. Apesar de termos um tema original, sem ainda um perfil claro e didático, não 

                                                           
supermercado, desqualificando o produto concorrente, inserindo nos rótulos desinformações que 
fraudam o elemento volitivo do consumidor. 
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podemos esquecer que há toda uma estrutura teórica já consolidada – seja no âmbito 

do Direito Eleitoral, do Direito Penal ou do Direito Civil – que pode socorrer a atividade 

de investigação e punição daqueles que praticam a fake news, como veremos abaixo. 

De qualquer forma, aqui, do mesmo modo, há que ser ponderado que haverá zonas 

de dúvidas que serão, por evidente, solucionadas em cada caso concreto. 

 

4.2.5 A técnica redacional e a busca de credibilidade  

A fake news como ferramenta de campanha ou contracampanha política 

somente terá eficácia se atingir um espectro considerável de usuários das redes 

sociais com mensagens que tenham alguma credibilidade. A Cambrigde Analytica, por 

exemplo, já declarou que tem em arquivo dados capazes de traçar o perfil psicológico 

de 200 milhões de americanos. 153  Por outro lado, recentemente a rede social 

Facebook fez chegar ao conhecimento do público em geral, pela enésima vez, que 

foram invadidos e violados mais de cinquenta milhões de cadastros de usuários.154  

Estas declarações já demonstram com clareza o espectro grandioso que esta 

atividade possui. Entretanto, não basta a Cambridge Analytica, ou a qualquer outra 

empresa que se dispõe a fazer este trabalho sujo, ter este acesso. Para ter alguma 

eficácia esta prática demanda um arcabouço operacional considerável que vai desde 

a aquisição de computadores de última geração, com grande capacidade de 

armazenamento e análise de dados, passando pela contratação de excelentes 

analistas e programadores, assim como o desenvolvimento de grandes programas 

capazes de atingir os resultados necessários. Passa ainda nesta fase inicial na 

captação, ou compra de dados pessoais dos usuários das redes sociais, e seus 

amigos e os amigos dos amigos. Inaugura-se, após, uma fase de estudos destes 

dados classificando segundo alguns critérios de endereços de moradia, estado civil, 

idade, status social, endereços eletrônicos, profissão, dados bancários, cartões de 

crédito, perfil acadêmico, preferências políticas, posicionamentos institucionais, 

crenças religiosas. Com os dados colhidos e classificados, utiliza-se tecnologia de 

                                                           
153 Fonte: <https://www.gazetadopovo.com.br/ideias/como-a-cambridge-analytica-usou-as-curtidas-
no-facebook-para- conhecer-a-mente-dos-eleitores-4mge5g7r6gxz36l66e49cviqi/>. Acesso em: 
04/06/2019. 
154 Fonte: <https://tecnoblog.net/236612/facebook-cambridge-analytica-dados//>. Acesso em: 
04/06/2019. 



 114 

ponta para traçar o perfil psicológico de cada usuário cujos dados foram adquiridos ou 

acessados. Esses perfis serão estudados e classificados segundo critérios fornecidos 

pela psicologia individual e social. 

Entra nesta fase os profissionais especializados em comunicação social e mídia 

de massa. Classificados os perfis psicológicos, serão desenvolvidas mensagens a 

serem remetidas a estes grupos que, por serem diferentes, deverão receber 

mensagens com discursos diferentes e mais adequados ao perfil psicológico do grupo. 

Os mais velhos receberão promessas de uma previdência social mais eficaz e 

inclusiva. Os mais jovens receberão promessas de um mercado aberto com mais 

oportunidades de trabalho e crescimento. Os católicos receberão mensagens do Papa 

anunciando seu apoio irrestrito a este ou aquele candidato.155 As minorias ligadas as 

questões de gênero, receberão promessas de uma política de valorização da 

igualdade, da liberdade de escolha e assim por diante. Cada grupo tomará 

conhecimento daquilo que no fundo deseja ouvir e reforça suas crenças. 

As mensagens, por outro vértice, devem contar com um colorido de 

credibilidade, passando a confiança que transmitem verdades. Neste particular, deve 

ser lembrado que quando se emite uma narrativa buscando de forma individual ou 

mesmo coletiva a sua publicização há uma natural busca consciente (ou 

inconscientemente) pela credibilidade, pela confiança e veracidade dos informes 

repassados, mesmo que sejam eles repassados de forma parcial ou com objetivos 

não tão claros, ou mesmo transmitindo inverdades. 

As fake news possuem esta característica; ou seja, são notícias falsas, mas 

produzidas com refinada técnica que as travestem de verdadeiras. Quanto maior for 

o conteúdo verdadeiro de uma notícia falsa, por evidente, terá ela no mercado do 

convencimento da opinião pública, maior credibilidade, e, portanto, os objetivos de 

seu narrador terão mais chances de serem atingidos. Embora sejam fenômenos 

distintos, há, neste âmbito, uma tênue linha que separa a prática da pós-verdade com 

a prática da fake news. A primeira, como vimos acima, não revela uma mentira, tão 

                                                           
155 Embora este fato tenha aqui sido citado como exemplo acadêmico, na realidade ocorreu durante a 
eleição de Trump, quando os responsáveis pela campanha emitiram e viralizaram uma falsa 
declaração do Papa Francisco afirmando que estava dando apoio integral a Trump e sua plataforma 
política. Tal fato ocorreu dias antes das eleições, o que impediu que o desmentido evitasse reflexos 
na votação para a Presidência. 
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somente uma interpretação descompromissada dos fatos ocorridos. A segunda tem 

nítida intenção de propagar uma mentira que desqualifica alguém ou algo com o 

objetivo de fraudar o elemento volitivo de uma decisão política. 

Esta técnica, sem dúvida, trará algumas dificuldades ao aplicador da lei 

principalmente no campo da culpabilidade, pois há fake news tão bem elaboradas que 

o usuário comum não tem qualquer possibilidade de aferir a veracidade das 

mensagens que lhe são enviadas. Assim, a publicação ou mesmo o compartilhamento 

podem tornar-se impuníveis. Mas, este é um problema a ser enfrentado no caso 

concreto onde o magistrado terá, com certeza, as ferramentas apropriadas para se 

chegar a verdade dos fatos. 

 

4.2.5.1. O deep fake ou real fake 

Neste contexto ganha destaque o que vem sendo chamado de deep fake ou 

real fake.156 O deep fake é uma técnica em que se utiliza a inteligência artificial para 

criar vídeos falsos (imagens e sons) transmitindo, de forma perfeita, mensagens 

inexistentes. Trata-se de uma técnica tão apurada que fica impossível para o homem 

comum checar a sua veracidade ou não. Na realidade, esta técnica permite que a voz 

do personagem seja clonada e as imagens da face, e principalmente da boca, sejam 

trocadas. Deste modo, pode ser criado um vídeo com um personagem conhecido com 

uma conduta totalmente falsa, ou mesmo, com um discurso totalmente divorciado do 

que realmente pensa. 

Em janeiro de 2018, foi lançado no mercado da mídia digital um aplicativo 

denominado DeepApp, o qual permite ao usuário alterar as cenas de um vídeo, ou 

mesmo produzir cenas inexistentes na realidade. Com o aplicativo todo e qualquer 

usuário já pode, por exemplo, trocar as faces dos personagens que filma ou já filmados 

e digitalizados. 157 

                                                           
156 O termo deep fake, segundo dados da mídia digital, seria originado de um pseudônimo de um 
usuário da rede social Reddit (destinada a publicações diversas). Este usuário publicou, em 2017, um 
vídeo falso com cenas de pornografia em que supostamente participavam atrizes famosas, como 
Daisy Ridley, Gal Gadot, ente outras. 
157 Ver ainda: <https://www.youtube.com/watch?v=Lsv38PkLsGU>. Acesso em: 04/06/2019. 
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No mundo das fake news esta técnica tem sido largamente utilizada e, sem 

dúvida, pode ser afirmado que será cada vez mais. Há vídeos famosos de Obama, 

Trump e Putin dentre outros. No Brasil, na época das eleições de 2018, viralizou na 

internet um vídeo de conteúdo pornográfico tendo como personagem principal o 

candidato a governador de São Paulo, João Doria. 158 

Tendo em vista a perfeição técnica que é apresentada tornando-se impossível 

a checagem da veracidade das imagens e vídeos, é possível, e até mesmo provável, 

que esta aparente credibilidade caia por terra e leve as postagens das redes sociais 

a um total descrédito. 

 

4.2.6 O direcionamento dos discursos e narrativas 

A efetividade dos meios a serem utilizados para se fraudar o elemento volitivo 

das decisões depende, como vimos acima, de uma operacionalização grandiosa onde 

se pode vislumbrar a execução de diversas fases desta prática. A regra é simplória: 

quanto melhor for a operacionalização desenvolvida, mais efetividade terá a prática 

fraudulenta. O levantamento dos dados dos perfis, o estudo destes dados, a 

elaboração de perfis psicológicos e a sua separação em grupos com alguma 

identidade vão redundar no natural direcionamento dos discursos e narrativas criadas 

pelos profissionais de comunicação. Tem sido esta uma das características da prática 

de fake news. Não é com certeza uma característica fundamental para a 

caracterização desta prática, mas pelas notícias veiculadas, tem sido este o 

comportamento dos operadores. 

 

4.2.7 O grande espectro como característica das fake news; os robôs 

Como tem sido demonstrado e é de fácil conclusão, a prática da fake news 

objetiva fraudar diretamente o elemento volitivo individual de cada cidadão e 

indiretamente o elemento volitivo coletivo; ou seja, a vontade coletiva ou a opinião 

                                                           
158 Ver, por exemplo, vídeo de Barak Obama disponível em: 
<https://olhardigital.com.br/video/entenda-os-deepfakes-que-usam-inteligencia-artificial-para-falsificar-
videos/79630>. Acesso em: 04/06/2019. 
Ver ainda: <https://www.showmetech.com.br/deepfake-ia-transforma-fotos-em-videos>. Acesso em: 
04/06/2019. 
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pública.159 Assim para se obter o resultado pretendido precisa possuir um grande 

espectro fraudando milhões de pessoas individualmente. Para a elaboração das 

mensagens e sua divulgação, normalmente um verdadeiro bunker é criado com um 

senhor aparato físico, com computadores de última geração, analistas, operadores, 

redatores, pesquisadores; ou seja, um pequeno exército com grande qualificação 

técnica. São criados inúmeros sites falsos, hospedados em servidores espalhados 

pelo mundo que se propõe a prestar este tipo de serviço, ou mesmo na linha da deep 

web. São criados perfis falsos, robôs de multiplicação de mensagens e pessoas 

eletrônicas, programadas para reagir a determinados impulsos através de hashtags. 

Estes operadores eletrônicos são capazes de emitir um post a cada dois segundos; 

ou seja, 2.400 reações por hora. 160 Estas pessoas eletrônicas são tão bem 

desenvolvidas que podem reagir até mesmo com a imissão de palavras levando o seu 

interlocutor a pensar que realmente conversa com uma pessoa física e natural.161 

Todo este aparato tecnológico necessário à obtenção de um grande espectro pode 

ser apontado como uma das características da fake news. 

Não obstante, há três ponderações a serem feitas. Em primeiro lugar, é 

oportuna a lembrança no sentido de que não temos aqui uma característica 

imprescindível a configuração desta nociva atividade, até mesmo porque a própria 

evolução da tecnologia e dos meios de comunicação vão, a cada segundo, 

simplificando, aprimorando e automatizando as tarefas a serem cumpridas. Em 

segundo lugar, os meios utilizados são normalmente eletrônicos, ou mesmo virtuais. 

Daí ser comum a utilização das redes sociais. Inobstante, esta prática do mesmo 

modo pode ser implementada pela mídia comum, como jornais, cadeias de radio e 

televisão que não tem qualquer compromisso com a verdade dos fatos que notícia. 

Tal fato ocorreu, por exemplo, nas eleições americanas de 2018, para a Câmara de 

                                                           
159 O termo vontade coletiva aqui é utilizado como sinônimo de opinião pública, embora, a rigor técnico-
conceitual, esses termos guardem características próprias. 
160 O jornal O Globo noticiou, na edição de 21 de julho de 2018, que em busca de uma maior 
efetividade no combate às fake news, o aplicativo WhatsApp iria implantar gradualmente e a nível 
mundial uma alteração no seu sistema de encaminhamento de mensagens, limitando às mensagens 
o máximo de vinte destinatários. Efetivamente, no Brasil, tal limitação foi implantada. Entretanto, com 
a evolução das TIs, não nos parece difícil burlar esta regra com a criação em série de pessoas 
eletrônicas. 
161 Para que se tenha uma rápida ideia, afirma-se que 35% dos seguidores de Donald Trump são 
robôs; ou seja, pessoas eletrônicas que emitem mensagens de apoio, trazem temas para discussões 
e sustam debates, emitindo opiniões dirigidas. Estamos falando em um número aproximado de 200 
milhões de americanos. 
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Deputados e para o Senado.162 Em terceiro lugar, a questão do espectro é relativa, 

pois, quando o objetivo de influenciar a opinião pública se dá no âmbito de eleições 

presidenciais em um país de dimensões continentais, o espectro da divulgação e 

propagação para produzir o resultado desejado é um; contudo, quando o objetivo é 

influenciar a opinião pública em um processo eleitoral para a escolha de vereadores, 

ou prefeitos, o espectro necessário é infinitamente menor. Tal proporcionalidade deve 

ser observada caso a caso pelo aplicador da lei. 

 

4.3 EM BUSCA DE UMA NOMENCLATURA LUSÓFONA 

Por um prisma de reflexão, não é difícil de se concluir que o termo fake news 

traduz uma realidade nova e de difícil delimitação conceitual. Esta dificuldade, como 

se afirma acima, certamente leva a utilização imperfeita e por vezes contraditória do 

termo trazendo confusões e imprecisões linguísticas. É exatamente isto que vem 

ocorrendo em nosso mundo globalizado. Para alguns usuários das redes sociais, fake 

news é toda e qualquer notícia falsa, pelo menos aparentemente falsa que venha pela 

internet. Para um seguimento da mídia americana a prática de fake news pode ser 

caracterizada se quem utiliza deste expediente tem a intenção de natureza política, 

primordialmente para desqualificar candidatos. Aceita, do mesmo modo, quando a 

intenção é econômica. Já para o Parlamento Inglês a utilização do termo fake news 

guarda imperfeições mesmo na língua inglesa. Preferem o termo “desinformação”.163 

A nossa imprensa, do mesmo modo, de sente perdida, utilizando o termo em 

diversos sentidos, inclusive contraditórios. O próprio STF ao ser acidamente criticado 

por decisões polêmicas, que, aliás, vem se tornando constantes, entendeu-se vítima 

de fake news e instaurou um inquérito policial para apurar as autorias, proibindo, 

inclusive, matérias na imprensa em flagrante lesão ao princípio constitucional de 

liberdade de expressão e da exclusividade da ação penal pública por parte do 

Ministério Público.164 

                                                           
162 Fonte: <https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2018/11/uso-de-fake-news-nos-eua-em-2018-ja-
ultrapassa-eleicao-de-trump-diz-oxford.shtml>. Acesso em: 04/06/2019. 
163 Fonte: <http:// http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-07/parlamento-britanico-faz-
recomendacoes-para-combater-fake-news>. Acesso em: 04/06/2019. 
164 Fonte: <https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/03/toffoli-abre-inquerito-para-apurar-fake-news-
e-ameacas-contra-ministros-do-stf.shtml>. Acesso em: 04/06/2019. 
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Por outro prisma, a adoção ou absorção linguística de um vocábulo estrangeiro 

em muito potencializa estas dificuldades, por mais simples que esta expressão 

absorvida se demonstre. Assim, a busca e encontro de um termo lusófono que possa 

traduzir o conceito de fake news é um passo fundamental para a sua caracterização 

jurídica possibilitando sua previsão jurídica e a proteção dos direitos que lesa. 

A atividade da fake news é um fenômeno que ocorre no campo da comunicação 

do homem, vale dizer, na transmissão e recepção de informações. Surgem daí os 

conceitos de informação, inteligência, contrainformação, contrainteligência, 

desinformação, deformação e outros tantos relacionados com o campo 

comunicacional do homem. 

O termo que mais se ajusta ao conceito de fake news com as características 

acima referidas é o conceito de desinformação. Mas, engana-se que pensa ser um 

conceito simplório. Partindo-se da formação palavra tem-se um prefixo des- que 

significa negação e o radical informação. Seria a negação da informação. Seria o ato 

de não informar. Daí constar do Dicionário Michaelis165  a desinformação como o 

estado de uma pessoa desprovida de informação, ou mesmo mal informada sobre 

alguma coisa. Assim estaria ela privada dos chamados bens informacionais; ou seja, 

os veículos de informação que o homem normalmente dispõe: radio, televisão, jornais 

escritos, revistas, escolas, livros, cinemas, musicas, teatro, redes sociais, suítes, 

blogs, entre outros. Por este conceito, neste século, é extremamente improvável que 

se encontre pessoas que este grau absoluto de desinformação – ou quase absoluto, 

já que a própria vivência traz naturalmente aquisição de informações.166 

Não obstante, o vocábulo desinformação possui significados mais abrangentes. 

O Merriam-Webster Dictionary 167  fornece como conceito de desinformation a 

informação deliberadamente falsa, por vezes espalhada secretamente, com o objetivo 

de influenciar a opinião pública ou obscurecer a verdade. Há, portanto, a clara 

intenção de engodo, de fraude, de levar ao engano alguém. Já para o Dicionário 

                                                           
165 Fonte: <https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-
brasileiro/desinformação/>. No texto, também está inserido como significado de desinformação 
“dados falsos que induzem ao erro”. Acesso em: 04/06/2019. 
166 Hoje muito se fala da chamada exclusão digital; ou seja, o conjunto de pessoas que não possuem 
acesso ao mundo digital, seja por falta do sinal de internet ou inexistência de smartphones e até 
mesmo de televisões, computadores etc. 
167 Fonte: <https://www.merriam-webster.com/>. Acesso em: 04/06/2019. 
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Oxford, 168  o termo desinformação pode também abranger a chamada guerra de 

informações e contrainformações que normalmente é travada entre Estados nas 

relações Internacionais. Este embate existe naturalmente, pois os Estados possuem 

seus objetivos estratégicos, cujo conhecimento pode trazer vantagens e 

desvantagens em qualquer campo de atividade. Neste particular há de ser lembrado 

o escândalo mencionado acima denunciado por Edward Snowden sobre a captação 

de dados e informações pela a agencia de informações americana (NSA) onde os 

grandes líderes mundiais foram monitorados, assim como as grandes empresas ou 

grandes empreendimentos. Joanisval Brito Gonçalves 169  prefere chamar esta 

atividade de inteligência e contrainteligência. (GONÇALVES, 2011). De qualquer 

forma, deve ser registrado que o termo desinformação não transmite um conceito de 

falta de informação, mas de propagação de uma informação falsa para enganar o seu 

destinatário. 

Luis Miguel Romero Rodriguez, doutor e professor em comunicação da 

Universidade de Internacional de Rioja, Espanha, investigador de mídia, 

desinformação e comunicação política, segue a mesma esteira afirmando que: 

Desinformar seria em consequência (através da manipulação de informações 
de forma voluntária, inequívoca e intencional), o resultado desejado de um 
processo que emprega truques específicos, sejam semânticos, técnicos, 
psicológicos, para enganar, desinformar, influir, persuadir ou controlar um 
objeto, geralmente com a fim de obter benefícios próprios ou para outros. 
(RODRÍGUEZ, 2011). 

Conclui-se, e com facilidade, que tendo em vista as características da prática 

da fake news, assim como o significado da palavra desinformação, estaria mais 

correto a utilização do termo desinformação política, como se adotará daqui para 

diante.170 

                                                           
168 Fonte: <https://www.oxforddictionaries.com/>. Acesso em: 04/06/2019. 
169 Lembra o autor que o termo informação e contrainformação cedeu espaço para o vocábulo 
inteligência e contrainteligência na grande parte dos países do mundo ocidental, inclusive o Brasil. 
Informação seria o conteúdo de qualquer documento ou algo que o valha que revele dados e 
qualquer tipo de informes, sem a preocupação de estudo e de elaboração estratégica. Já inteligência 
é a atividade que trabalha de forma estratégica a partir da informação colhida. A desinformação seria 
uma informação não correspondente à verdade, propagada voluntariamente com claro intuito de 
despistar ou enganar aquele para quem foi dirigida. Ainda aponta o autor a deformação, que seria a 
propagação de informações incorretas feita de forma involuntária. 
170 O fenômeno da prática da fake news é global, assim como a preocupação para criar defesas 
contra a sua nocividade. Na Europa, estudos vem sendo feitos desde 2015. Neste particular, se 
apresenta oportuna a lembrança no sentido de que a Comissão Europeia e o grupo de estudo 
recomendaram que o termo fake news fosse substituído pela palavra “desinformação”, que abrange 
informações falsas ou inexatas, criadas para obter lucro ou para prejudicar publicamente alguém ou 
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4.4 O CONCEITO DE DESINFORMAÇÃO POLÍTICA 

Tendo em vista as características apontadas, assim como a opção pelo termo 

desinformação, chega-se, finalmente, a um conceito fechado de desinformação 

política como sendo um procedimento de propagação estudada, elaborada e dirigida 

para grupos específicos e em larga escala, de notícias ou informações não 

verdadeiras, de natureza política, com o propósito de enganar os seus destinatários, 

fraudando o elemento subjetivo da decisão política do cidadão, quer na escolha de 

representantes (na democracia indireta ou representativa) quer em decisões diretas 

através (através dos instrumentos de democracia direta) e influenciando na vontade 

política coletiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
algo. Fonte: <http://www.justificando.com/2018/07/17/tudo-sobre-fake-news-projetos-de-lei-politicas-
das-redes-sociais-e-mais/>. Acesso em: 04/06/2019. 
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CAPÍTULO 5 – DE LEGE LATA E DE LEGE FERENDA 

5.1 A LESIVIDADE DA DESINFORMAÇÃO POLÍTICA 

 Acompanhe as seguintes notícias, veiculadas por diversos jornais ao redor do 

mundo: 

“Jeff Sessions leaves a dark mark on the Justice Department” (The Washington 

Post, EUA). 171  “Trump’s Appointment of the Acting Attorney General Is 

Unconstitutional” (New York Times, EUA).172 “Thousands rally to protect Mueller, and 

a historic victory for voting rights” (The Guardian, Inglaterra).173 “Etats-Unis : le ministre 

de la justice, Jeff Sessions, démissionne sous la pression de Trump. Le président ne 

lui avait jamais pardonné de s’être récusé dans l’enquête sur les interférences 

russes pendant la présidentielle” (Le Monde, França).174 “Donald Trump licenzia Jeff 

Sessions per il Russiagate: ora rischia Mueller? Il ministro della Giustizia si è dimesso 

per evitare di essere cacciato: ha pagato la sua correttezza istituzionale sul 

Russiagate. Ora è a rischio il superprocuratore (Corriere della Sera, Itália).175 “US-

JustizministerJeff Sessions tritt zurück - auf Trumps Wunsch. Abgang nach den 

Midterms: US-Justizminister Jeff Sessions verlässt seinen Posten in der Regierung 

von Donald Trump. Laut seinem Rücktrittsgesuch hatte der US-Präsident darum 

gebeten” (Der Spigel, Alemanha).176 Em novembro de 2018, o mundo volta-se para a 

demissão do Procurador Geral dos Estados Unidos da América pelo presidente D. 

Trump. As razões, como se sabe, estão ligadas diretamente a apuração do 

envolvimento da Rússia nas eleições presidenciais de 2016. Tem-se aí uma ligeira 

ideia da gravidade vivenciada por aquele Estado. Não se fala mais em nulidade das 

                                                           
171 Fonte: <https://www.washingtonpost.com/opinions/jeff-sessions-leaves-a-dark-mark-on-the-justice-
department/2018/11/09/0f8aced0-e452-11e8-ab2c-
b31dcd53ca6b_story.html?noredirect=on&utm_term=.9f3205e0a6a4>. Acesso em: 04/06/2019. 
172 Fonte: 
<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahU
KEwivt7vk3e_iAhWMH7kGHaj2AL0QFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.nytimes.com%2F2
018%2F11%2F08%2Fopinion%2Ftrump-attorney-general-sessions-
unconstitutional.html&usg=AOvVaw3rQoDNYBApmU_N0JHmXxlg>. Acesso em: 04/06/2019. 
173 Fonte: < https://www.theguardian.com/us-news/2018/nov/10/the-resistance-now-robert-mueller-
sessions-trump-voting>. Acesso em: 04/06/2019. 
174 Fonte: <https://www.lemonde.fr/ameriques/article/2018/11/07/etats-unis-le-ministre-de-la-justice-
jeff-sessions-pousse-vers-la-sortie-par-donald-trump_5380363_3222.html>. Acesso em: 04/06/2019. 
175 Fonte: <https://www.corriere.it/esteri/elezioni-usa-midterm-2018/notizie/sindrome-dell-assedio-
trump-sessions-mueller-8f3b3700-e2d6-11e8-86b9-0879a24c1aca.shtml?refresh_ce-cp>. Acesso em: 
04/06/2019. 
176 Fonte: <http://www.spiegel.de/politik/ausland/jeff-sessions-donald-trump-feuert-justizminister-a-
1237298>. Acesso em: 04/06/2019. 
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eleições, entretanto, desde que as práticas sujas por parte da campanha de Trump 

foram descobertas a imprensa e grande parte do povo americano fala constantemente 

em processo de impeachment do presidente.177 

O mesmo tem ocorrido na Inglaterra. Por três vezes a primeira-ministra inglesa, 

Theresa May, tentou aprovar no parlamento da Inglaterra um acordo de saída da 

comunidade europeia. Suas tentativas foram infrutíferas levando a uma crise política 

sem precedentes. Como resultante, ainda em maio de 2019, não mais suportando as 

pressões políticas renunciou ao cargo. Novas eleições serão convocadas. Não 

obstante há grande parcela da população que pretende a nulidade do Brexit178 com a 

realização de um novo plebiscito. Não obstante, os analistas políticos não apostam 

nesta possibilidade. De qualquer forma, ocorra o que ocorrer, a gravidade da situação 

política bem reflete a lesão sofrida pelos ingleses pela prática da desinformação 

política. 

A magnitude da lesividade relativa à prática da desinformação política, portanto, 

é imensa e atinge, sem dúvida, um dos mais importantes elementos da democracia 

representativa, qual seja, o mandato político, mais precisamente ainda, seu elemento 

volitivo quando se fala em processo eleitoral. Quando a hipótese é de consulta popular 

o mesmo ocorre. Ela frauda, como vimos a cima, o elemento volitivo nele constante 

tornando-o plenamente nulo. Não se pode refutar, portanto, que ela se tornou uma 

questão de Estado, merecendo um tratamento mais sério em relação a seus efeitos. 

Após estes eventos que marcaram o “nascimento” deste tipo de desinformação 

política – ou seja, a eleição de Trump e o Brexit – outros países passaram a entender 

                                                           
177 “Especulações de que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, poderia ser alvo de um 
processo de impeachment voltaram à tona” Disponível em: 
<https://www.bbc.com/portuguese/internacional-45281585>. Acesso em: 04/06/2019. 
“Eleitores democratas querem impeachment de Trump, aponta pesquisa. Líderes do partido disseram 
que um impeachment exigiria provas contundentes o bastante para abalar até os apoiadores do 
presidente” Disponível em: <https://exame.abril.com.br/mundo/eleitores-democratas-querem-
impeachment-de-trump-aponta-pesquisa>. Acesso em: 04/06/2019. 
Há também quem, apesar de não concordar, aposte em uma reeleição de Trump, como, por exemplo, 
Ann Ravel, ex-presidente da Federal Election Commission, que se posicionou em brilhante palestra. 
Disponível em: <https://www.te.gob.mx/red>. Acesso em: 04/06/2019. 
178 Fonte: <https://g1.globo.com/economia/noticia/anular-o-brexit-teria-impacto-economico-muito-
positivo-diz-ocde.ghtml>. Acesso em: 04/06/2019. 
“Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) considerou, nesta terça-feira 
(17) que uma possível anulação do Brexit teria um impacto econômico muito ‘positivo’, mas o governo 
britânico respondeu imediatamente que ‘não haverá um segundo referendo’” 
Ver ainda: <https://internacional.estadao.com.br/noticias/geral,ex-funcionario-diz-que-cambridge-
analytica-teve-papel-crucial-no-brexit,70002244693>. Acesso em: 04/06/2019. 

https://www.bbc.co.uk/portuguese/topics/82857f8e-8134-462a-bb32-b7b14f4eab75
https://www.bbc.co.uk/portuguese/topics/78080d81-2849-497e-bc3a-bf364626456b
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que esta nociva prática não era exclusividade americana ou mesmo inglesa. Há sérias 

desconfianças, inclusive com a instauração de incontáveis procedimentos criminais e 

administrativos, que este recurso tem sido utilizado largamente na atualidade, talvez 

não com a mesma sofisticação e eficiência. Há, por exemplo, entendimento no sentido 

de que a consulta popular feita na Colômbia sobre o acordo entre o governo e as 

lideranças das FARC teve o resultado influenciado diretamente pela prática da 

desinformação política.179 O mesmo se afirma em relação ao México e à Turquia.180 

Assim, diversos países passaram a regulamentar com mais rigor técnico e 

normativo as atividades das redes sociais. Tem-se notícia, por exemplo que 

recentemente a Malásia fez prever uma punição de até seis anos de prisão para 

aqueles que utilizarem esta prática.  

 

5.2 A LIBERDADE DE EXPRESSÃO NA GRANDE ÁGORA VIRTUAL 

Hoje a discussão sobre a liberdade de expressão vem bater à porta dos 

usuários das redes sociais. A princípio, a internet seria – ou deveria ser – um espaço 

de inteira liberdade de pensamento, de conduta, de posicionamento filosófico, político, 

jurídico, social etc., uma grande ágora onde a tribuna fosse absolutamente livre. Há 

defensores radicais desta ideia. Argumentam que esta é a única tribuna livre que o 

homem possui. Entretanto, como meio social – ou seja, como ambiente onde são 

travadas e mantidas relações sociais – nada mais natural do que a existência de uma 

regulamentação, até mesmo porque ubi societas, ibi jus (onde existe sociedade e 

relações sociais, deve existir o direito que as regulamente).  

A discussão torna-se acalorada quando é levada para o campo dos direitos 

humanos, mais precisamente, para um eventual embate entre a liberdade de 

                                                           
179 Ver artigo de Miguel Garcia Sanches, diretor do Observatório da Democracia da Universidade dos 
Andes, Colômbia, publicado na Revista UNO, publicação da Desenvolvendo Ideias, LLorente & 
Cuenca. Disponível em: <https://www.revista-uno.com.br/revista-uno/>. Acesso em: 04/06/2019. 
180 “Eleições mexicanas são tomadas por notícias falsas no WhatsApp e ilustram o que pode ocorrer 
no Brasil (...) Brasil e México são parecidos no uso de WhatsApp” Disponível em: 
<https://epocanegocios.globo.com/Mundo/noticia/2018/06/eleições-mexicanas-sao-tomadas-por-
noticias-falsas-no-whatsapp-e-ilustram-o-que-pode-ocorrer-no-brasil.html> Acesso em: 04/06/2019. 
Ver ainda: <https://epoca.globo.com/Analise/noticia/2018/05/licoes-do-mexico-fake-news-eleitoral-
sempre-vem-tona.html>. Acesso em: 04/06/2019. 
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expressão e a normatização (e possível tipificação) de condutas no mundo digital.181 

O Supremo Tribunal Federal lança luzes sobre este aparente conflito liberdade de 

expressão versus censura prévia. Em recente julgado prevaleceu a liberdade de 

expressão, não reconhecendo a Corte natureza ofensiva na publicação.182 

Há, sem dúvida, uma grande dificuldade dos meios de comunicação de massa, 

assim como das redes sociais, de implementar um efetivo controle sobre a 

autenticidade das mensagens que circulam a cada dia, hora e minuto nos 

computadores e smartphones dos usuários. Apesar da inegável dificuldade técnica, a 

própria iniciativa privada – leia-se os grandes servidores e grandes cadeias de mídia 

– após os escândalos como o do Facebook, bem como aplicativos a elas relacionadas, 

tem se movimentado no sentido de desenvolver instrumentos capazes de detectar 

postagens falsas. Pelo menos é o que se afirma. 

Já há diversas agências e instituições voltadas para esta atividade. Assim, os 

grandes provedores e as grandes redes sociais buscam, por um lado, impedir que as 

notícias falsas sejam publicadas e viralizadas; por outro lado, buscam excluir das 

páginas das redes sociais aquelas postagens que o sistema de prevenção não 

                                                           
181 Em entrevista dada ao canal virtual denominado Expresso, da Rede Sapo, de Portugal, David 
Kayne, integrante da ONU, do Departamento de Garantias da Liberdade de Expressão e Informação, 
afirma ser a criminalização desta prática desnecessária e lesiva ao direito fundamental de liberdade 
de expressão e informação. Cita casos ocorridos na Turquia e no Egito, onde o Estado puniu 
severamente autores de reportagens que manifestavam alguma oposição ao governo. Fonte: 
<http://expresso.sapo.pt/internacional/2018-04-11-Ha-muitos-paises-onde-a-a-desinformacao-e-
crime-nao-lhes-chamam-fake-news-mas-a-ideia-e-exatamente-a-mesma#gs.3eyShL4>. Acesso em: 
04/06/2019. 
182 Rcl 28747- Agrv/ PR – PARANÁ. AG.REG. NA RECLAMAÇÃO Relator(a): Min. ALEXANDRE DE 
MORAES Relator(a) p/ Acórdão: Min. LUIZ FUX. Julgamento: 05/06/2018. Órgão Julgador: Primeira 
Turma. Publicação. PROCESSO ELETRÔNICO.  DJe-239  DIVULG 09-11-2018 PUBLIC 12-11-2018 
... Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. 
DETERMINAÇÃO DE RETIRADA DE CONTEÚDO DA INTERNET. DECISÃO PROFERIDA EM 
SEDE DE TUTELA ANTECIPADA. CONFIGURAÇÃO DE CENSURA PRÉVIA. VIOLAÇÃO À ADPF 
130. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. A liberdade de informação e de imprensa são apanágios do 
Estado Democrático de Direito. 2. O interesse público premente no conteúdo de reportagens e peças 
jornalísticas reclama tolerância quanto a matérias de cunho supostamente lesivo à honra dos agentes 
públicos. 3. A medida própria para a reparação do eventual abuso da liberdade de expressão é o 
direito de resposta e não a supressão liminar de texto jornalístico, antes mesmo de qualquer 
apreciação mais detida quanto ao seu conteúdo e potencial lesivo. 4. A reclamação tendo como 
parâmetro a ADPF 130, em casos que versam sobre conflitos entre liberdade de expressão e 
informação e a tutela de garantias individuais como os direitos da personalidade, é instrumento 
cabível, na forma da jurisprudência (Precedentes: Rcl 22328, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira 
Turma, DJe 09/05/2018; Rcl 25.075, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 31/03/2017). 5. In casu, não se evidencia 
que o intento da publicação tenha sido o de ofender a honra de terceiros, mediante veiculação de 
notícias sabidamente falsas. 6. Agravo interno provido. Decisão: A Turma, por maioria, deu 
provimento ao agravo, nos termos do voto do Ministro Luiz Fux, Redator para o acórdão, vencidos os 
Ministros Alexandre de Moraes, presidente e relator, e Marco Aurélio. Primeira Turma, 5.6.2018. 
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conseguiu impedir. Esta conduta de combate preventivo e repressivo tem sido 

praticada, independentemente de eventual reclamação de interessados, vítimas, ou 

mesmo ordem judicial.  

Tornou-se, entretanto, um verdadeiro jogo de gato e rato. Os hackers “do bem” 

desenvolvendo sistemas de segurança, tentando cada vez mais impedir a prática das 

notícias falsas e das desinformações políticas e os hackers “do mal” desenvolvendo 

antissistemas que possam cada mais quebrar os sistemas de segurança criados pelos 

primeiros. Já há, por exemplo, sistemas de detecção sobre a veracidade ou não de 

determinadas notícias, inclusive, com a utilização de um verdadeiro exército de 

pessoas especializadas em fact checking hoje um novo nicho de mercado. Há projetos 

sendo desenvolvidos pela iniciativa privada buscando orientar os usuários das redes 

sociais no sentido de identificar quando a notícia é falsa ou verdadeira.183 Empresas 

especializadas na detecção de notícias falsas que prestam serviço a grande mídia que 

terceiriza esta atividade de segurança do que publica ou posta. Por outro prisma, há 

pesados investimentos no desenvolvimento de sistemas de detecção de perfis de 

usuários falsos e, ainda, a limitação de mensagens objetivando evitar mensagens 

automatizadas das pessoas eletrônicas.184 

No Brasil há notícias de veiculação de notícias falsas e perfis falsos com 

repetição automática de mensagens185 e utilização de robôs. Segundo a grande mídia, 

nas eleições presidenciais de 2018, no que se refere à disputa entre Bolsonaro do 

Partido Social Liberal e Haddad do Partido dos Trabalhadores, foram utilizados robôs 

pelas duas estruturas de campanha.186 Não obstante, não há ainda tecnologia capaz 

                                                           
183 Há diversas parcerias entre o Facebook e a Lupa, Aos Fatos, France Press, entre outras. Um 
projeto interessante que está ganhando projeção é o denominado Fake ou News, disponível em: 
<http://fakeounews.org>. A Rede Globo e empresas de comunicação filiadas, do mesmo modo, 
lançaram a campanha "não deixe o fake virar news", orientando seus usuários a detectar elementos 
que indiquem a falsidade de determinadas notícias.  
184 Este combate, ainda nas salas escuras da internet, não raras vezes se torna injusto pela própria 
inexistência de tecnologia necessária. Desta forma, alguns perfis reais são excluídos de forma 
equivocada. Tais fatos ganham grande proporção em épocas de eleição, quando a censura política 
sobrevive em uma zona cinza de compreensão e combate. Por outro giro, o Facebook limitou a 
reprodução de postagens a vinte. Isso, sem dúvida, torna mais difícil a repetição e propagação 
desenfreada de mensagens inverídicas.  
185 Há noticias do primeiro indiciamento em inquérito policial pela prática de multiplicação de notícias 
falsas nas eleições de 2014. Vale lembrar que nessa data os dois grandes eventos que tornaram-se 
paradigmas (Brexit e eleição de Trump) ainda não tinham ocorrido. Disponível em: 
<https://g1.globo.com/es/espirito-santo/noticia/es-tem-primeiro-indiciado-pela-pf-por-compartilhar-
fake-news-na-internet.ghtml>. Acesso em: 04/06/2019. 
186 “Polarização Bolsonaro x Haddad impulsiona robôs. Contas automatizadas nas redes sociais 
falando sobre os dois candidatos mais bem colocados nas pesquisas são 43% e 28,4%, 
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de mensurar a efetiva influência nos resultados do processo eleitoral que foram 

apresentados. 

Por outro vértice, pode ser afirmado que o Brasil não possui uma legislação 

especifica para cuidar da desinformação política e demais notícias falsas propagadas 

pela internet ou mesmo por qualquer outro meio de comunicação de massa. Há, é 

verdade, uma Resolução do TSE Tribunal Superior Eleitoral que procura cuidar de 

forma acanhada do tema, mas já tratando de propaganda pela internet e do 

impulsionamento eletrônico automático. Há também, como veremos abaixo, a Lei 

9.504/97. Ambos dispositivos cuidam da propaganda eleitoral. Há também algumas 

decisões judiciais que procuram fixar algum norte que possa ser observado e 

compreendido pelos operadores do Direito. 

Não há dúvidas de que o panorama político, social e jurídico merece maior 

atenção por parte dos legisladores, até mesmo pela gravidade das lesões que o 

cidadão e o próprio Estado sofrem com a prática da desinformação política. É o que 

veremos. 

 

5.3 DE LEGE LATA 

No Brasil, como afirmado, ainda não se tem uma legislação específica sobre a 

desinformação política, ou mesmo sobre as incontáveis atividades que ocorrem 

normalmente no mundo virtual. Assim, as dificuldades que encontram os operadores 

de direito são múltiplas. Os nossos Tribunais vêm aplicando, por exemplo, artigos do 

Código Penal de 1940 no que tange as condutas que se caracterizam como crime 

contra a honra. Entretanto, temos uma legislação esparsa que procura tutelar direitos 

diversos nas mais diversas áreas de atividade humana no campo virtual. Talvez a 

mais antiga legislação voltada para a propagação de notícias falsas – e que já não 

possui vigência por ter sido considerada inconstitucional pelo STF – é a Lei 5.250 (Lei 

de Imprensa) de 1967. Criada em um momento crítico da democracia brasileira, 

nasceu quando a internet ainda não existia como nos dias atuais. Entretanto, até por 

                                                           
respectivamente” Fonte: <https://politica.estadao.com.br/noticias/eleicoes,polarizacao-bolsonaro-
haddad-impulsiona-robos,70002512129>. Acesso em: 04/06/2019. 
  



 128 

entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça, tinha, antes de ser 

declarada inconstitucional, aplicação subsidiária.187  

 

5.3.1 O Marco Civil da Internet 

Outro ponto de destaque necessário é a Lei 12.965, de 23 de abril de 2014, 

também conhecida como o Marco Civil da Internet. Não é uma norma especialmente 

dirigida para regular a prática de desinformação política que é nosso tema de 

fundamento, entretanto, algumas incursões são interessantes até mesmo porque tem 

aplicabilidade em um aspecto extremamente importante. A guarda e proteção dos 

dados pessoais dos usuários e suas comunicações, que por sua vez, é objeto de uma 

nova legislação.  

O primeiro destaque vai para a epígrafe da norma, repetida literalmente no 

artigo 1º que dispõe: “Esta Lei estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para 

o uso da internet no Brasil e determina as diretrizes para atuação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios em relação à matéria”.  

O segundo destaque é o fato de que o legislador estabelece que o uso da 

internet tem como fundamento o respeito à liberdade de expressão, bem como o 

reconhecimento da escala mundial da rede, os direitos humanos, o desenvolvimento 

da personalidade e o exercício da cidadania em meios digitais, a pluralidade e a 

diversidade, a abertura e a colaboração, assim como a livre iniciativa, a livre 

concorrência e a defesa do consumidor, e, por fim, estabelece que a rede deverá 

cumprir a sua finalidade social. 

                                                           
187 TJ-AGRAVO REGIMENTAL DA AÇÃO PENAL AgRg na APn 442 DF 2005/0199167-5 (STJ). Data 
de publicação: 26/06/2006. Ementa: PENAL. INJÚRIA. PUBLICAÇÃO 
OFENSIVA. SITE DA INTERNET. APLICAÇÃO DA LEI DE IMPRENSA. DECADÊNCIA. EXTINÇÃO 
DA PUNIBILIDADE. 1 - Uma entrevista concedida em um chat (sala virtual de bate-papo), 
disponibilizada de modo "on line", na home page de um jornal virtual, se reveste de publicidade 
bastante para se subsumir ao art. 12 da Lei nº 5.250/67 e, pois, atrair a incidência do prazo 
decadencial de três meses (art. 41, § 1º). Precedente da Corte Especial e da Quinta Turma - STJ. 2 - 
Extinção da punibilidade decretada. 3 - Agravo regimental não provido. Encontrado em: : 00001 ART 
:00022 LEI DE IMPRENSA STJ - APN 163 -MT, RHC 15688 -SP (RJADCOAS 59/575) 
OCORRÊNCIA, CRIME... EM TESE, INJÚRIA, PREVISÃO, LEI DE IMPRENSA / HIPÓTESE, 
OFENSA À HONRA, MOMENTO, CONCESSÃO..., PRAZO, DECADÊNCIA, TRÊS MESES, 
PREVISÃO, LEI DE IMPRENSA . AGRAVO REGIMENTAL DA AÇÃO PENAL AgRg na APn. 
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O terceiro destaque vai para os princípios consagrados na legislação em foco. 

O artigo 3º, sem excluir outros do ordenamento jurídico, inclusive de Tratados, 

enumera como princípios: a) a garantia da liberdade de expressão, comunicação e 

manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal; b) a proteção da 

privacidade, a proteção dos dados pessoais, na forma da lei; c) preservação e garantia 

da neutralidade de rede; d) a preservação da estabilidade, segurança e funcionalidade 

da rede, por meio de medidas técnicas compatíveis com os padrões internacionais e 

pelo estímulo ao uso de boas práticas; e) a responsabilização dos agentes de acordo 

com suas atividades, nos termos da lei; f) a preservação da natureza participativa da 

rede; liberdade dos modelos de negócios promovidos na internet, desde que não 

conflitem com os demais princípios estabelecidos nesta Lei. 

O quarto destaque vai para os objetivos da regulação das relações sociais 

travadas via internet. O legislador enumera quatro objetivos de promoção: a) do direito 

de acesso à internet a todos; b) do acesso à informação, ao conhecimento e à 

participação na vida cultural e na condução dos assuntos públicos; c) da inovação e 

do fomento à ampla difusão de novas tecnologias e modelos de uso e acesso; e d) da 

adesão a padrões tecnológicos abertos que permitam a comunicação, a 

acessibilidade e a interoperabilidade entre aplicações e bases de dados. 

 

5.3.1.1 A proteção dos registros, dados pessoais e comunicações privadas 

Este é o ponto mais importante da Lei 12.965/2014 e que mereceu uma atenção 

especial por parte do legislador brasileiro ao elaborar a Lei 13.709/18, a qual cuida 

exclusivamente deste tema. Como veremos mais adiante, face a complexidade das 

relações digitais, com grandes consequências no mundo jurídico, a sua clausula de 

vigência da Lei 12.709/18, somente permitiu que alguns artigos tornassem vigentes. 

Mas, no que se refere ao Marco Civil da Internet, ainda algumas considerações 

apresentam-se oportunas. 

A guarda e proteção de dados dos usuários é considerada vital para o bom 

andamento das relações sociais no mundo digital. Neste particular vale lembrar da 

conduta que está sendo atribuída a maior rede social do mundo, o Facebook. Esta 

rede teria cedido para a Cambridge Analytica os dados de milhões de pessoas aptas 
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a participarem das eleições de Trump e da consulta popular que ficou conhecida como 

Brexit. Esta cessão teria possibilitado a formação dos perfis psicológicos dos seus 

usuários cujos dados foram cedidos. Estes perfis psicológicos formados, por sua vez, 

foram aglutinados e grupos com relativa semelhança o que possibilitou o 

endereçamento de discursos distintos e convincentes aos grupos de usuários 

fraudando o elemento volitivo das decisões. Assim a guarda e proteção de dados, 

registros e comunicações dos usuários se revelam de suma importância para o 

combate a desinformação política. 

Poderia se argumentar a inaplicabilidade das disposições desta lei tendo em 

vista a interpretação teleológica do “caput” do artigo 10º 188 que afirma que a atividade 

de guarda e proteção destes dados deve atender a preservação da intimidade, da vida 

privada, da honra e da imagem das partes envolvidas. Excluída, portanto, a 

aplicabilidade no combate da desinformação política. Nada mais equivocado. A 

aplicabilidade destas disposições é uma consequência lógica do comando legal, pois 

não teria qualquer sentido, esta proteção existir somente com esta finalidade. Na 

realidade, é uma norma de conduta voltada para os provedores e empresas afins que 

dispõe destes dados. 

Pensando ainda na proteção dos usuários, prevê o legislador que somente 

mediante ordem judicial o provedor que guarda estes dados pode ser obrigado a 

disponibilizar estas informações, que, inclusive, podem levar a identificação cabal de 

cada usuário lesando o princípio da privacidade. Esta ordem deve ser emitida em 

procedimento autônomo ou incidental, consoante os termos do artigo 22º do mesmo 

dispositivo, respeitados os direitos e as garantias do usuário constantes no artigo 7º. 

Entretanto, os simples dados cadastrais relativos à identificação civil dos usuários 

poderão ser requisitados por outras autoridades que tenham atribuições para tanto. É 

a fácil e literal interpretação do § 3º do artigo 10º. 

                                                           

188 “Seção II. Da Proteção aos Registros, aos Dados Pessoais e às Comunicações Privadas. Art. 
10. A guarda e a disponibilização dos registros de conexão e de acesso a aplicações de internet de 
que trata esta Lei, bem como de dados pessoais e do conteúdo de comunicações privadas, devem 
atender à preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das partes direta ou 
indiretamente envolvidas.” 
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Após o artigo 11º estabelecer que as empresas que coletem, armazenem e 

guardem registros e dados pessoais e/ou provedores devem observar a legislação 

brasileira e comprovar esta observância se alguma atividade for realizada em território 

brasileiro, o legislador estabelece algumas sanções no artigo 12º, sem prejuízo às 

demais previstas em outros dispositivos legais. Assim prevê a pena de advertência, 

multa a ser calculada sobre o faturamento do grupo em território brasileiro, a 

suspensão das atividades, até mesmo a proibição destas. 

Estabelece, ainda, o legislador, a responsabilidade pela preservação dos dados 

e registros colhidos dos usuários, assim como os dados e registros de conexão, cujo 

prazo obrigatório de guarda é de seis meses e está previsto no artigo 15º. Entretanto, 

a guarda cautelar por um tempo que supere este prazo pode ser recomendada pelo 

Ministério Público e outras autoridades, as quais possuem um prazo de sessenta dias 

para requererem o acesso via mandado judicial. Por evidente que qualquer autoridade 

judicial pode fazer esta determinação, devendo o mandado ser claro quanto ao 

período e os fatos que envolvem. 

Se por um lado, os dados e informes devem ser preservados e guardados por 

seis meses, por outro, é vedada a guarda dos registros de acesso a outras aplicações 

de internet, sem que o titular dos dados tenha consentido previamente. O mesmo 

ocorre com os dados pessoais que sejam excessivos em relação à finalidade para a 

qual foi dado consentimento pelo seu titular, este é o comando do artigo 16º.189 

Outro ponto de grande importância e aplicabilidade em um possível combate a 

desinformação política é a questão da responsabilidade dos provedores e empresas 

afins por atos praticados por terceiros. Um dado estatístico chama a atenção e explica 

a regra estabelecida pelo legislador. São 65 bilhões de mensagens por dia no 

WhatsApp, sendo que no Ano Novo de 2017 foram 75 bilhões de mensagens em um 

só dia.190 Observando-se este dado estatístico indaga-se: seria razoável exigir da 

empresa gestora desta rede social a responsabilidade sobre todas as postagens que 

                                                           
189 “Art. 16. Na provisão de aplicações de internet, onerosa ou gratuita, é vedada a guarda: I – dos 
registros de acesso a outras aplicações de internet sem que o titular dos dados tenha consentido 
previamente, respeitado o disposto no art. 7o; ou II – de dados pessoais que sejam excessivos em 
relação à finalidade para a qual foi dado consentimento pelo seu titular.” 
190 Fontes: <https://olhardigital.com.br/noticia/usuarios-enviam-65-bilhoes-de-mensagens-por-dia-
pelo-whatsapp/75819>. Acesso em: 04/06/2019  e <https://olhardigital.com.br/noticia/whatsapp-
quebra-recorde-com-75-bilhoes -de-mensagens-trocadas-em-um-dia/73237>.  Acesso em: 
04/06/2019. 
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são feitas por seus usuários? Evidentemente que não.191 Entretanto, se for detectada 

alguma postagem irregular, ou ofensiva, ou mesmo típica de uma desinformação 

política, poderá o interessado recorrer ao judiciário. Determinada judicialmente a 

exclusão da postagem em um prazo razoável, a empresa somente poderá ser 

responsabilizada se não cumprir a decisão que lhe foi comunicada. Para a 

preservação da liberdade de expressão, exige o legislador que a decisão judicial seja 

bem fundamentada e precisa em relação à postagem considerada irregular. É esta a 

mens legem do artigo 19º do Marco Civil da Internet. Por outro lado, emite uma ordem 

de comando para a empresa provedora ou de aplicativo recomendando que em casos 

de exclusão de postagens sempre que possível o seu autor deve ser comunicado. 

Ainda em relação à responsabilidade do provedor ou da empresa de aplicativo, prevê 

o legislador a notificação, que poderá ser realizada pelo interessado – ou seu 

representante legal – à empresa responsável pela publicidade das postagens. São 

casos mais notórios como a exposição humilhante de alguém, casos de nudez etc. 

Uma vez notificada pelo interessado a empresa poderá ser responsabilizada 

subsidiariamente se não tornar de imediato o conteúdo indisponível para o público. 

Fez prever o legislado, do mesmo modo, a necessidade de fundamentação dessa 

notificação e a precisão em relação às postagens que deseja ver indisponibilizadas. 

Há, entretanto, divergência de entendimento na doutrina e no próprio Supremo 

Tribunal Federal.192 

                                                           
191 “Seção III. Da Responsabilidade por Danos Decorrentes de Conteúdo Gerado por Terceiros. Art. 
18. O provedor de conexão à internet não será responsabilizado civilmente por danos decorrentes de 
conteúdo gerado por terceiros.” Há, entretanto, possibilidade técnica deste controle.” 
192 RE 1037396 RG / SP - SÃO PAULO. REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO. Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI. Julgamento: 01/03/2018. Órgão 
Julgador: Tribunal Pleno - meio eletrônico. Publicação Ementa: Direito Constitucional. Proteção aos 
direitos da personalidade. Liberdade de expressão e de manifestação. Violação dos arts. 5º, incisos 
IV, IX, XIV; e 220, caput, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal. Prática de ato ilícito por terceiro. Dever 
de fiscalização e de exclusão de conteúdo pelo prestador de serviços. Reserva de jurisdição. 
Responsabilidade civil de provedor de internet, websites e gestores de aplicativos de redes sociais. 
Constitucionalidade ou não do art. 19 do Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/14) e possibilidade de 
se condicionar a retirada de perfil falso ou tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente 
somente após ordem judicial específica. Repercussão geral reconhecida. Decisão. Decisão: O 
Tribunal, por maioria, reputou constitucional a questão, vencido o Ministro Edson Fachin. Não se 
manifestou a Ministra Cármen Lúcia. O Tribunal, por maioria, reconheceu a existência de repercussão 
geral da questão constitucional suscitada, vencido o Ministro Edson Fachin. Não se manifestou a 
Ministra Cármen Lúcia. Ministro DIAS TOFFOLI Relator. Tema: 987 - Discussão sobre a 
constitucionalidade do art. 19 da Lei n. 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) que determina a 
necessidade de prévia e específica ordem judicial de exclusão de conteúdo para a responsabilização 
civil de provedor de internet, websites e gestores de aplicativos de redes sociais por danos 
decorrentes de atos ilícitos praticados por terceiros.  



 133 

Outro ponto de grande importância para o combate da desinformação política, 

que, aliás, foi extremamente utilizado no processo eleitoral de 2018, está na 

possibilidade do candidato, ou mesmo seu partido, ou qualquer pessoa interessada 

em pedir fundamentadamente – de forma incidental, ou mesmo em procedimento 

autônomo – que o juiz determine às empresas provedoras ou de aplicativos que 

forneçam os elementos probatórios necessários à investigação ou punição daqueles 

que praticaram a desinformação.193 Prevê, ainda o legislador, a possibilidade de o juiz 

determinar o segredo de justiça para salvaguardar interesses de relevo. Um ponto de 

possível divergência encontra-se no fato de que o legislador cita expressamente 

processo civil e penal. Não obstante, a norma deve ser aplicada subsidiariamente no 

processo eleitoral que poderá ter natureza civil, administrativa ou mesmo penal. 

Merece ainda algum destaque o Capítulo IV da lei 12.965/2014, que cuida do 

papel do Estado Brasileiro, ou se seus objetivos específicos, no campo da internet e 

das relações sociais e políticas que ela abraça. Na realidade, melhor seria se as 

disposições inseridas nos artigos 24º, 25º, 26º, 27º e 28º estivessem elencadas como 

objetivos da própria lei já que o legislador dedicou no artigo 4º um espaço para 

declarar os objetivos da presente lei. Não obstante, enumera como diretrizes a serem 

observadas na atuação dos entes federativos e seus seguimentos o estabelecimento 

de mecanismos de governança multiparticipativa, transparente, colaborativa e 

democrática, com a participação do governo, do setor empresarial, da sociedade civil 

e da comunidade acadêmica. A esta diretriz adiciona-se ainda a promoção da cultura 

e da cidadania, e a prestação de serviços públicos de atendimento ao cidadão de 

forma integrada, eficiente, simplificada e por múltiplos canais de acesso, inclusive 

remotos. Ainda no campo da democracia digital é possível citar como objetivo ou 

                                                           
193 REPRESENTAÇÃO Nº 0601765-21.2018.6.00.0000 – CLASSE 11541 – BRASÍLIA – DISTRITO 
FEDERAL Relator: Ministro Sérgio Banhos Representantes: Coligação O Povo Feliz de Novo 
(PT/PCdoB/PROS), Fernando Haddad e Luiz Inácio Lula da Silva Advogados: Eugênio José 
Guilherme de Aragão e outros Representada: Twitter Brasil Rede de Informações Ltda. Advogados: 
André Zonaro Giacchetta e outros Representada: Google Brasil Internet Ltda. Advogados: Adriana 
Seabra Arruada e outros Representada: Facebook Serviços Online do Brasil [...] Determino que as 
representadas Facebook e Google, no prazo de 48h, forneçam: i) a identificação do número de IP da 
conexão usada para realização dos cadastros iniciais; e ii) os dados pessoais dos criadores e dos 
administradores dos perfis e dos canais nas respectivas operadoras, nos termos do art. 34 da Res.-
TSE nº 23.551/2017. Proceda-se à citação das representadas para que apresentem defesa no prazo 
de um dia, nos termos do art. 8º da Res.-TSE nº 23.547/2017. Após, intime-se pessoalmente o 
representante do Ministério Público Eleitoral para que se manifeste no prazo de um dia, nos termos 
do art. 12 da referida resolução. Publique-se. Brasília, 19 de outubro de 2018. Ministro SÉRGIO 
SILVEIRA BANHOS Relator. 
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mesmo diretriz aprimorar a compatibilidade dos serviços de governo eletrônico com 

diversos terminais, sistemas operacionais e aplicativos para seu acesso, assim como, 

a acessibilidade a todos os interessados, independentemente de suas capacidades 

físico-motoras, perceptivas, sensoriais, intelectuais, mentais, culturais e sociais, 

resguardados os aspectos de sigilo e restrições administrativas e legais. Do mesmo 

modo, fomentar progressivamente a facilidade de uso dos serviços de governo 

eletrônico e o fortalecimento da participação social nas políticas públicas. 

Cabe ao Estado, de igual forma, promover a inclusão digital,194 buscar reduzir 

as desigualdades, sobretudo entre as diferentes regiões do País, no acesso às 

tecnologias da informação e comunicação e no seu uso e fomentar a produção e 

circulação de conteúdo nacional. Por evidente que estes objetivos ou mesmo 

diretrizes somente podem ser alcançados com grandes investimentos no setor de 

tecnologia da informação para se obter com grande produtividade a promoção da 

racionalização da gestão, expansão e uso da internet, com participação do Comitê 

Gestor da Internet no Brasil. A promoção da racionalização e da interoperabilidade 

tecnológica dos serviços de governo eletrônico, entre os diferentes Poderes e âmbitos 

da Federação, para permitir o intercâmbio de informações e a celeridade de 

procedimentos. A promoção da interoperabilidade entre sistemas e terminais diversos, 

inclusive entre os diferentes âmbitos federativos e diversos setores da sociedade. Por 

fim, a adoção preferencial de tecnologias, padrões e formatos abertos e livres. 

 

5.3.2 A Lei 12.737, de novembro de 2012 – “Lei Carolina Dieckmann” 

Há uma real dificuldade de controle das postagens nas redes sociais. Vimos 

acima, por exemplo, que no dia de Ano Novo (2017) o WhatsApp registrou 75 bilhões 

de mensagens. Além disso, existem milhões de perfis falsos. Essas duas grandes 

                                                           
194 A inclusão digital (ou seu contraponto, a exclusão digital) tem sido considerada um tema de grande 
importância na formação dos integrantes do corpo social. São múltiplas as razões. O mundo globalizou-
se e digitalizou-se. A realidade não vai ser digital. Já é. Desta forma qualquer país que queira dar a seu 
povo uma pequena chance de sucesso, ou um pequeno distanciamento do atraso tecnológico tem que 
investir, e muito, na educação com um olhar fixo na realidade digital. O cidadão com certeza será um 
cidadão digital. Aquele que não estiver preparado para tanto perderá grande parcela de sua cidadania. 
Se hoje temos o voto eletrônico, não será tardia a implementação do voto digital via certificação. Sobre 
o tema vale uma visita à terceira parte da obra coletiva Coordenada por Jose Eisenberg e Marco Cepik, 
Internet e Política. Teoria e Prática da Democracia Eletrônica. Editado pela Universidade Federal de 
Minas Gerais, Belo Horizonte 200.  
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forças propiciam o anonimato. Por sua vez, o anonimato constitui força entusiasmante 

a favor da prática ilícita. 

Em maio de 2012, a atriz Carolina Dieckmann teve seu computador pessoal 

invadido por hackers. Uma série de fotos íntimas foram subtraídas e viralizadas na 

internet. Na realidade, o caso serviu como uma descoberta de quanto a sociedade 

encontra-se desprotegida. O evento foi impactante, principalmente pela força da 

mídia. Já naquela época alguns projetos de lei tinham curso no Legislativo Federal. O 

fato ocorrido fez com que os integrantes do legislativo diligenciassem para que o 

projeto de criminalização de determinadas condutas pela internet, considerado mais 

completo, pudesse ganhar urgência. Surgiu, assim, com a sanção presidencial a Lei 

12.737 de novembro de 2012, que ganhou o apelido de Lei Carolina Dieckmann. 

Pela leitura de seu texto, trata-se de uma pequena – porém importante – lei que 

altera o Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940; ou seja, o Código Penal, 

inserindo nele seis novos dispositivos. Em primeiro lugar, adiciona o artigo 154º A, 

com a denominação de Invasão de dispositivo informático. A tipicidade restou assim 

descrita: “Invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de 

computadores, mediante violação indevida de mecanismo de segurança e com o fim 

de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou 

tácita do titular do dispositivo ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita: 

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa.” Neste primeiro plano, há 

de se lamentar tão somente a desproporcionalidade entre a lesão e a pena prevista 

por ser considerada por demais branda. 

A segunda figura típica criada é voltada para quem cria, desenvolve, produz, 

oferece, distribui, vende, ou mesmo difunde programa de computador, ou algo que o 

valha, que possibilite a invasão prevista no caput do artigo. Se da atividade descrita 

no caput e no próprio parágrafo primeiro resultar prejuízo econômico, como por 

exemplo, a obtenção de senhas bancárias e sua utilização com transferência de 

valores, a pena é aumentada de um sexto a um terço. 

Por outro lado, se da invasão tipificada no caput resultar a obtenção de 

conteúdo de comunicações eletrônicas privadas, segredos comerciais ou industriais, 

informações sigilosas, ou o controle remoto não autorizado do dispositivo invadido a 
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pena passa a ser de reclusão, mas de seis meses a dois anos, podendo, ainda, ser 

aumentada na forma do parágrafo quarto; ou seja, se houver divulgação, 

comercialização ou transmissão à terceiro, a qualquer título, dos dados ou 

informações obtidas. 

O parágrafo quinto elenca quatro causas de aumento de pena, quais sejam, se 

o crime for praticado contra: 1) presidente da República, governadores e prefeitos; 2) 

presidente do Supremo Tribunal Federal; 3) presidente da Câmara dos Deputados, do 

Senado Federal, de Assembleia Legislativa de Estado, da Câmara Legislativa do 

Distrito Federal ou de Câmara Municipal; 3) dirigente máximo da administração direta 

e indireta federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal. 

Em regra, a ação penal é pública condicionada à representação. Entretanto, o 

legislador prevê, no artigo 154 B, a hipótese de ação penal publica incondicionada se 

o crime for praticado contra a administração pública direta ou indireta de qualquer dos 

Poderes da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios ou contra empresas 

concessionárias de serviços públicos. 

A interrupção dos serviços de telecomunicações, ou a conduta que impede ou 

dificulta o seu restabelecimento, do mesmo modo, foram tipificadas em alterações do 

Código Penal. Junto a esta tipificação, previu-se uma causa de aumento de pena; ou 

seja, aplicam-se as penas em dobro se o crime for cometido por ocasião de 

calamidade pública. 

Por fim, em tardia conduta legislativa, equiparou-se o cartão eletrônico (de 

débito ou de crédito) a documento particular passível de falsificação. Assim, sua 

clonagem passou a ser considerada figura típica passível de imposição de pena 

restritiva de liberdade. 

 

5.3.3 A Resolução 23.551/17, do TSE 

A inexistência no Brasil de uma legislação específica sobre notícias falsas 

propagadas pela internet, mais precisamente a desinformação política, aliada ao fato 

de que no ano de 2018 haveria – como de fato houve – eleições para deputados 
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estaduais, senadores, governadores e presidente da República, agregada ainda aos 

acontecimentos externos relativos às eleições de Trump e ao Brexit, levou os 

Integrantes do Tribunal Superior Eleitoral e baixar uma extensa Resolução onde foram 

inseridos diversos, porém acanhados, dispositivos regulamentadores da atividade de 

propaganda via internet. Na realidade, o legislador do TSE fez uma verdadeira 

compilação de normas já existentes no campo da propaganda eleitoral e outros 

campos relacionados a atividade relativa ao processo de escolha de nossos 

representantes. A Resolução, desta forma, abrange o Código Eleitoral; ou seja, a Lei 

4.737, de 15 de julho de 1965, com as alterações posteriores ocorridas pela Lei 

9.504/97: vale dizer, pela Lei 11.300 de 2006, pela Lei 12.891 de 2013, pela Lei 13.165 

de 2015 e pelas Leis 13.487 e 13.488 de 2017. 

Atualmente, no Brasil, a prática de desinformação política possui algumas 

esferas de combate. A mais precisa e atual, embora ainda insatisfatória por uma série 

de motivos, encontra-se nesta Resolução 23.551, emitida pelo Tribunal Superior 

Eleitoral em 18 de dezembro de 2017. Vale repetir que o mencionado dispositivo não 

é destinado especificamente a repressão da prática da desinformação política, mas 

“Dispõe sobre propaganda eleitoral, utilização e geração do horário gratuito e 

condutas ilícitas em campanha eleitoral nas eleições”, tornando mais precisa a 

legislação em vigor, mui especialmente a Lei 9.504/99. 

Como a prática deste tipo de notícias falsas é voltada para as questões 

políticas, principalmente, o processo eleitoral e consultas populares abrangendo 

informações e contrainformações, ou mesmo propagandas e contrapropagandas, foi 

em boa hora que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, preocupado com o 

processo eleitoral de 2018 para escolha do presidente da República, baixou a 

mencionada Resolução. O referido dispositivo não ataca o problema com a precisão 

e a profundidade merecida, até mesmo porque seria necessária uma lei e não uma 

resolução. Entretanto, há um grande espectro de aplicação, até mesmo subsidiária. 

Alguns pontos que tangenciam a desinformação política merecem destaque levando 

a uma análise mais acurada do dispositivo. 

A mencionada Resolução é estruturada da seguinte forma: compõem-se de 11 

capítulos. Inicia-se pelas Disposições Preliminares indo do artigo 1º ao 5º. O capítulo 

segundo vai cuidar dos aspectos gerais da propaganda eleitoral, iniciando-se no artigo 
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6º indo até o artigo 20º O artigo 21º inaugura o capítulo terceiro dirigido a 

regulamentação das propagandas eleitorais realizadas em outdoor. O interesse maior 

vem no capítulo quarto que cuida da propaganda eleitoral feita via internet. Este 

capítulo, que se inicia no artigo 22º, é subdividido em duas seções. A primeira seção 

que se inicia artigo 23º, vai regulamentar a determinação de remoção do conteúdo da 

internet, em qualquer provedor ou mesmo rede social, que seja entendido como 

inadequado ou mesmo proibido. Na segunda seção prevista no artigo 34º, trata da 

requisição judicial de dados e registros eletrônicos. A propaganda realizada pela 

imprensa encontra sua regulamentação no capítulo quinto que é inaugurado no artigo 

36º. O Capítulo sexto é dirigido a regulamentação da programação normal e do 

noticiário de radio e televisão, contando ainda uma seção voltada para a 

regulamentação dos debates. A propaganda eleitoral gratuita, via radio e televisão é 

cuidada no capítulo sétimo indo do artigo 42º até o artigo 75º. O capítulo oitavo 

regulamenta as atividades do dia das eleições, vale dizer, as permissões e vedações 

que devem ser observadas. As vedações e proibições voltadas aos agentes públicos 

estão previstas e regulamentadas nos artigos 77º a 8º, inseridos no capítulo nono. As 

disposições penais estão previstas no penúltimo capítulo; ou seja, capítulo décimo, 

que se estende do artigo 81º até o artigo 100º. Por fim, o fechamento da Resolução 

através das Disposições Finais, abrangendo do artigo 101º ao 119º. 

Antes que se prossiga, há duas colocações que se fazem necessárias. Em 

primeiro lugar, oportuna é a lembrança no sentido de que a Resolução é extensa e 

abrange assuntos que extrapolam os objetivos do presente. Para que não se perca o 

foco, a abordagem se limitará aos dispositivos que de alguma forma digam respeito à 

prática da desinformação política via internet – ou seja, através das redes sociais, 

blogs, mídias eletrônicas – e seu combate. Em segundo lugar, a desinformação 

política guarda estreita relação com a propaganda eleitoral. Toda desinformação 

política não deixa de ser, de certa forma, uma propaganda, embora a rigor conceitual 

o termo propaganda eleitoral tenha um significado mais restrito. 

 

5.3.3.1 A Resolução 23.551/17 do TSE e seu espectro 

Com a preocupação de encontrar limites no assunto nuclear – ou seja, 

desinformação política – de início há de ser registrado que o caput artigo 6º, das 
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Disposições Preliminares,195 estabelece que propaganda eleitoral qualquer que seja 

sua modalidade não pode empregar meios publicitários destinados a criar na opinião 

publica estados mentais, emocionais ou mesmo passionais. 

A linguagem genérica utilizada pelo legislador “propaganda qualquer que seja 

sua modalidade” abrange também e, principalmente, a forma virtual; ou seja, a 

desinformação política via internet, voltada exatamente para influenciar a formação da 

vontade individual e da vontade coletiva, tendo esta como opinião pública. O § 1º deste 

artigo prevê a conduta até mesmo de ofício da Justiça Eleitoral de fazer cessar 

qualquer postagem nas redes sociais. O § 2º traz norma interessante relativa à 

legitimidade para provocar a Justiça Eleitoral, alargando os sujeitos que podem pedir 

a repressão às propagandas ou mesmo antipropagandas nos meios digitais, como em 

outro qualquer. 

Após este introito, já podemos pular para o Artigo 17 que é simplório 

dispensando mesmo a transcrição. Na esteira do sensato entendimento que não há 

direitos absolutos prevê algumas hipóteses em que podem ocorrer limites a liberdade 

de expressão. Embora não declare expressamente, parece óbvio que a norma é 

aplicável a qualquer tipo de propaganda por qualquer meio, inclusive a internet. 

Afirma, pois, que não pode ser tolerada qualquer atividade de publicidade, ou 

antipublicidade, que veicule preconceitos de raça, cor, sexo, ou qualquer outra forma 

de discriminação. O mesmo se diga em relação à incitação a processos sociais 

violentos que atinjam a ordem social e política, assim como, caluniar, difamar ou 

injuriar qualquer pessoa. 

 

 

                                                           
195 “CAPÍTULO II. DA PROPAGANDA EM GERAL. Art. 6º A propaganda, qualquer que seja sua 
forma ou modalidade, mencionará sempre a legenda partidária e só poderá ser feita em língua 
nacional, não devendo empregar meios publicitários destinados a criar, artificialmente, na opinião 
pública, estados mentais, emocionais ou passionais. § 1º Sem prejuízo do processo e das penas 
cominadas, a Justiça Eleitoral adotará medidas para impedir ou fazer cessar imediatamente a 
propaganda realizada com infração do disposto neste artigo. § 2º Sem prejuízo das sanções 
pecuniárias específicas, os atos de propaganda eleitoral que importem em abuso do poder 
econômico, abuso do poder político ou uso indevido dos meios de comunicação social, 
independentemente do momento de sua realização ou verificação, poderão ser examinados na forma 
e para os fins previstos no art. 22 da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990.” 
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5.3.3.2 Liberdade de expressão e desinformação política na Resolução do TSE 

Chega-se, assim, a parte mais importante da Resolução no que se refere à 

questão da desinformação política e seu combate. Há um capítulo destinado 

precisamente a esta regulamentação que revela a importância de sua transcrição 

separadamente.196 

Afirma o mencionado diploma legal em seu capítulo IV, mais precisamente no 

artigo 22º, que a propaganda eleitoral via internet é permitida após o dia 16 de agosto 

do ano de eleição, que ocorre sempre no primeiro dia de outubro conforme comando 

do artigo 1º da Lei 9.504/97. O dispositivo provoca uma observação oportuna. Até 

então o legislador cuidou de forma genérica da questão da transmissão de dados, 

informações, propagandas eleitorais, entretanto, dedicou ele um capítulo exclusivo 

sobre a propaganda eleitoral pela internet. 

Por outro vértice, o destaque vai para a técnica legislativa redacional 

interessante utilizada no § 1º do dispositivo. Afirma a Resolução que qualquer 

manifestação do eleitor, ou mesmo de terceiros que não sustentem esta qualidade de 

cidadãos, é garantidamente livre conforme preceito Constitucional. Entretanto, esta 

liberdade pode ser limitada caso ocorra ofensa à honra de terceiros – candidatos ou 

não – ou mesmo divulgação de fatos sabidamente inverídicos. Neste particular, alguns 

destaques são necessários. 

Em primeiro lugar, há que ser destacada a forma genérica e abrangente 

utilizada. Quando o legislador fala em “qualquer manifestação do eleitor” está 

querendo dizer que venha ela (a manifestação) em qualquer campo de comunicação, 

inclusive a internet, tenha ela origem de qualquer fonte, cidadão ou não cidadão. 

O segundo ponto que ganha destaque é a técnica de relativizar o direito 

fundamental da liberdade, afirmando que a manifestação é garantidamente livre, 

                                                           
196 CAPÍTULO IV. DA PROPAGANDA ELEITORAL NA INTERNET. Art. 22. É permitida a propaganda 
eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto do ano da eleição. § 1º A livre manifestação do 
pensamento do eleitor identificado ou identificável na internet somente é passível de limitação quando 
ocorrer ofensa à honra de terceiros ou divulgação de fatos sabidamente inverídicos. § 2º O disposto no 
§ 1º se aplica, inclusive, às manifestações ocorridas antes da data prevista no caput, ainda que delas 
conste mensagem de apoio ou crítica a partido político ou a candidato, próprias do debate político e 
democrático.  
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desde que não ocorra ofensa a honra de pessoas candidatas ou não, ou mesmo a 

divulgação de fatos sabidamente inverídicos, casos em que poderá ser limitada.  

O terceiro ponto de destaque se constitui em eventual dificuldade na hora da 

aplicação, principalmente, em razão da utilização da expressão divulgação de fatos 

sabidamente inverídicos. Duas colocações são importantes em socorro ao 

hermeneuta. Em primeiro lugar, não pode ser esquecido que a desinformação política 

carrega consigo um certo grau de veracidade para ter o mínimo de confiabilidade e 

credibilidade. Sem credibilidade nenhuma não teria, em tese, o potencial lesivo. Em 

segundo lugar, a expressão sabidamente inverídicos, apesar da péssima técnica 

redacional dispensada ao dispositivo, se refere ao agente que propaga a notícia, e 

não ao corpo social na qual é propagada. 

O quarto destaque, ainda diz respeito ao dispositivo e a expressão fatos 

sabidamente inverídicos. Pelo desenho até agora expresso sobre o conceito de 

desinformação política, mesmo sem saber sobre a veracidade da informação 

transmitida, a lesão pode ocorrer. Exige-se, portanto, daquele que transmite a 

informação não o simples conhecimento sobre a verdade ou inverdade do transmitido. 

Deve o transmissor ir mais além. Deve ele, antes de transmitir qualquer informe, ter 

um cuidado especial no sentido de apurar sobre a veracidade ou não da informação 

que transmite. Caso contrário uma mera alegação de desconhecimento isentaria o 

transmissor de qualquer responsabilidade. Entretanto, aqui não será discutido se o 

usuário que recebeu uma mensagem classificada como desinformação política e 

repassou para seu grupo de amigos será considerado um coautor ou participe da 

conduta de desinformação. Este tema será debatido mais adiante. 

O quinto ponto em destaque é a inexistência de uma data limitativa, vale dizer, 

a propaganda pela internet tem data para ocorrer e para receber a devida autorização. 

Constitui um período eleitoral certo. A prática da desinformação política, por obvio, 

pode ocorrer em qualquer tempo, vale dizer, no período eleitoral ou não, desde que 

se caracteriza como tal. 
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5.3.3.3 A (contra)propaganda na internet: algumas regras 

Outro dispositivo que ganha importância fundamental no tratamento jurídico 

das comunicações políticas via internet é o artigo 23º da mencionada Resolução do 

Tribunal Superior Eleitoral. Procurando dar parâmetros legais a atividade de 

publicidade eleitoral via Internet, afirma o legislador, seguindo os passos da Lei 

9.504/97, que a referida publicidade deverá se dar necessariamente em um sítio 

virtual com endereço eletrônico registrado na Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou 

indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no País, seja ele de 

titularidade do candidato, seja ele de titularidade do partido. A publicidade pode se dar 

por blogs, redes sociais, sítios de comunicação em tempo real, e outros meios, desde 

que tenham sido geradas por candidatos, partidos ou coligações, ou ainda, por 

pessoas naturais, sendo, neste particular, vedado o impulsionamento.197 

Neste dispositivo, principalmente no caput, alguns tópicos merecem ganhar 

relevo. Em primeiro lugar, é nítida a preocupação da Resolução com a identificação 

daquele que posta mensagens através de redes sociais, ou mesmo, blogs ou sites 

que se proponham, de uma forma ou de outra, dar publicidade a fatos políticos sobre 

candidatos ou mesmo partidos, ou ainda, ideologias, que possam impactar a opinião 

púbica. A identificação é a antítese do anonimato e um pressuposto da 

responsabilização. Assim o sitio dos candidatos ou partidos ou coligações devem 

estar devidamente comunicados a Justiça Eleitoral. Desta forma, a responsabilização 

por propaganda irregular ou qualquer outro desvio no mundo digital os autores podem 

ser rapidamente identificados. 

Um segundo ponto de destaque é a obrigação dos provedores utilizados 

possuírem sede ou mesmo filial, ou qualquer outra representação no país. Esta 

exigência possibilitará o controle das publicações e o cumprimento de ordens judiciais 

neste ou naquele sentido. Seria extremamente difícil a notificação, ou mesmo 

                                                           
197 “Art. 23. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas: I - em sítio 
do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou 
indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no País; II - em sítio do partido político 
ou da coligação, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou 
indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no País; III - por meio de mensagem 
eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo candidato, pelo partido político ou pela 
coligação; IV - por meio de blogues, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de 
internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por: a) candidatos, partidos políticos ou 
coligações; ou b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de conteúdos.” 
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intimação ou mandado judicial ser expedido no Brasil para ser cumprido no exterior. 

Além das dificuldades naturais relacionadas com o tempo de demanda burocrática, 

no campo digital não raras vezes os provedores trabalham para dificultar a sua 

identificação e/ ou localização. Há notícias de provedores que trabalham na deep web, 

ou mesmo mudam de sedes constantemente. Com sede, filial, ou mesmo 

representação no Brasil as decisões judiciais se tornam mais executáveis. 

Terceiro ponto de destaque diz relação com o impulsionamento das 

mensagens, postagens, reportagens e outras transmissões de informações. Na alínea 

b do inciso IV do artigo em comento (23º), o legislador prevê claramente que qualquer 

pessoa natural pode inserir em blogs, sites e outros canais de comunicação a 

propaganda eleitoral que deseja; contudo, não poderá contratar o impulsionamento.198 

A contrario sensu os partidos ou candidatos assim poderão proceder, atendidas as 

exigências legais.199 

Os parágrafos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º do artigo 23º ganham uma dimensão especial 

no que se refere mais precisamente ao combate à prática da desinformação 

política.200 

                                                           
198 São três as atividades dos usuários neste campo da publicação e publicidade: a) publicação, em 
que o usuário cria uma página e ali insere informações, dados, imagens e vídeos que atingirão outros 
usuários que estão naturalmente ligados por uma rede de amizade, ou um grupo de interesse, ou 
ainda seguidores; b) anúncios, nos quais os interessados na venda de algum produto ou prestação 
de serviços ou qualquer outro interesse locam espaços nas páginas das redes sociais, blogs, sites 
etc. para a publicação virtual dos anúncios criados; c) impulsionamento, em que, como afirmado 
acima, o interessado paga para que sua página com suas postagens com dados, imagens e vídeos 
que nela inseriu possam chegar ao conhecimento de uma maior parcela de usuários, ou até mesmo 
determinados seguimentos sociais.  
199 REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0601861-36.2018.6.00.0000 (PJe) - BRASÍLIA - DISTRITO 
FEDERAL Relator: Ministro Edson Fachin Representantes: Jair Messias Bolsonaro e Coligação Brasil 
Acima de Tudo, Deus Acima de Todos (PSL/PRTB)... Representado: Google Brasil Internet Ltda... 
Representado: Fernando Haddad e Coligação O Povo Feliz de Novo (PT/PC DO B/PROS)... 
EMENTA. DECISÃO ELEIÇÕES 2018. REPRESENTAÇÃO. CANDIDATO À PRESIDÊNCIA DA 
REPÚBLICA. IMPULSIONAMENTO DE PROPAGANDA ELEITORAL NA INTERNET. CONTEÚDO 
NEGATIVO. INFRINGÊNCIA AO ART. 57-C, § 3°, DA LEI N° 9.504/97. INCIDÊNCIA DE MULTA 
PREVISTA NO § 2° DO DISPOSITIVO LEGAL. INTERRUPÇÃO DO CONTRATO NO PRAZO 
DETERMINADO EM DECISÃO JUDICIAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUANTO AO 
PROVEDOR DE CONTEÚDO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUANTO AOS RESPONSÁVEIS PELA 
27/03/2019 · Tribunal Superior Eleitoral https://pje.tse.jus.br:8443/pje-
web/Painel/painel_usuario/documentoHTML.seam?idBin=5262434&idProcessoDoc=5348938 2/6 
CONTRATAÇÃO DO IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO. 
200 “Art. 23 ...§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles de 
iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral, podendo ser mantidos 
durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da 
propaganda eleitoral. § 2º Não é admitida a veiculação de conteúdos de cunho eleitoral mediante 
cadastro de usuário de aplicação de internet com a intenção de falsear identidade § 3º É vedada a 
utilização de impulsionamento de conteúdos e ferramentas digitais não disponibilizadas pelo provedor 
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No § 1º, estabelece a Resolução, a par da Lei 9.504/97, que os endereços 

eletrônicos deverão ser necessariamente comunicados à Justiça Eleitoral. Já o § 2º 

procura impedir a utilização de cadastros de usuários como veículos de publicidade e 

de postagens de conteúdo político/ eleitoral. Esta medida, em tese, evitaria a utilização 

de perfis falsos, ou mesmo de pessoas eletrônicas, robôs que multiplicam as 

mensagens postadas. O § 3º segue a mesma linha de cuidado afirmando que “É 

vedada a utilização de impulsionamento de conteúdos e ferramentas digitais não 

disponibilizadas pelo provedor da aplicação de internet, ainda que gratuitas, para 

alterar o teor ou a repercussão de propaganda eleitoral, tanto próprios quanto de 

terceiros”. A resolução, portanto, veda esse tipo de impulsionamento dos conteúdos; 

ou seja, serviço cobrada pelos provedores para dar maior visibilidade às postagens, 

até mesmo as eleitorais. Se o simples impulsionamento é vedado para as pessoas 

naturais, portanto, sem muito controle, por maior razão proíbe também a multiplicação 

de mensagens de forma automática por robôs ou pelas pessoas eletrônicas e até 

mesmo a utilização destas para qualquer atividade que possa propagar de forma não 

permitida notícias falsas.  

Em interpretação autêntica, a resolução estabelece no § 7º do artigo 23º que “ 

(...) inclui-se entre as formas de impulsionamento de conteúdo a priorização paga de 

conteúdos resultantes de aplicações de busca na internet”; vale dizer, a possibilidade 

de um maior destaque nas páginas de busca. 

Admite-se, entretanto, a propagação natural da atividade da rede social em que 

houve a postagem. Esta admissão, como não poderia deixar de ser, encontra limite 

em eventual decisão judicial que declare ser a postagem considerada irregular e 

                                                           
da aplicação de internet, ainda que gratuitas, para alterar o teor ou a repercussão de propaganda 
eleitoral, tanto próprios quanto de terceiros. § 4º O provedor de aplicação de internet que possibilite o 
impulsionamento pago de conteúdos deverá contar com canal de comunicação com seus usuários e 
somente poderá ser responsabilizado por danos decorrentes do conteúdo impulsionado se, após 
ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu 
serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente pela 
Justiça Eleitoral. § 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo 
e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 
(cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia 
despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa.§ 6º A manifestação espontânea na 
internet de pessoas naturais em matéria político-eleitoral, mesmo que sob a forma de elogio ou crítica 
a candidato ou partido político, não será considerada propaganda eleitoral na forma do inciso IV, 
devendo observar, no entanto, os limites estabelecidos no § 1º do art. 22 desta resolução. § 7º Para 
os fins desta resolução, inclui-se entre as formas de impulsionamento de conteúdo a priorização paga 
de conteúdos resultantes de aplicações de busca na internet.” 
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determine a retirada de circulação, tornando seu acesso impedido. Nestes casos, 

poderá haver responsabilização do provedor caso não cumpra efetivamente a 

determinação judicial. É como se expressa a Resolução em seu § 4º e 5º 

estabelecendo uma irrisória multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 

(trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse 

cálculo superar o limite máximo da multa.201  

Seguindo a trilha da Lei 9.504/97 lembra a Resolução que nem toda postagem 

feita na Internet que verse sobre política, candidatos, partidos, ideologias, fatos que 

os envolve pode ser considerado propaganda eleitoral. Aliás, se assim fosse 

considerado, a liberdade de expressão estaria drasticamente lesada. Entra-se, assim, 

em uma zona cinza, em busca de o que deve ser considerado propaganda eleitoral. 

O artigo 24º da Resolução 23.551/2017,202 por sua vez, estabelece a permissão 

de propaganda eleitoral na Internet desde que contratada exclusivamente por partidos 

políticos, coligações e candidatos e seus representantes, seguindo o disposto na Lei 

9.504/97. Permite ainda o impulsionamento, mesmo pago aos provedores do país, ou 

que aqui mantenham representações, desde que conste de forma clara quem os 

contratou (partidos políticos, coligações, candidatos ou representantes), assim como, 

a identificação de se tratar de material de publicidade eleitoral. A contrario senso, fica 

proibida a veiculação deste material publicitário por terceiros, leia-se pessoas naturais. 

                                                           
201 Foi o caso concreto da condenação do Partido dos Trabalhadores. Vide REPRESENTAÇÃO 
(11541) Nº 0601861-36.2018.6.00.0000 (PJe) - BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL Relator: Ministro 
Edson Fachin.  
202 “Art. 24. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet, 
excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma inequívoca como tal e 
contratado exclusivamente por partidos políticos, coligações e candidatos e seus representantes. § 1º 
É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral na internet em sítios: I - de 
pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos; II - oficiais ou hospedados por órgãos ou por entidades 
da administração pública direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios. § 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da 
propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu prévio conhecimento, 
o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou 
em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da 
multa. § 3º O impulsionamento de que trata o caput deste artigo deverá ser contratado diretamente 
com provedor da aplicação de internet com sede e foro no País, ou de sua filial, sucursal, escritório, 
estabelecimento ou representante legalmente estabelecido no País e apenas com o fim de promover 
ou beneficiar candidatos ou suas agremiações. § 4º O representante do candidato a que alude o 
caput se restringe à pessoa do administrador financeiro da respectiva campanha. § 5º Todo 
impulsionamento deverá conter, de forma clara e legível, o número de inscrição no Cadastro Nacional 
da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do 

responsável, além da expressão ‘Propaganda Eleitoral’.” 
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Abrangidas, portanto, as postagens consideradas práticas desinformação 

política. Os parágrafos 1º e o 2º permanecem cuidando da propaganda eleitoral na 

internet e permanecem, do semelhante modo, com a fórmula genérica que possibilita 

o entendimento de que se abarca a prática da desinformação política voltada para o 

processo eleitoral. 

Prosseguindo, no artigo 25º, 203  o legislador estabelece norma de vital 

importância no âmbito da informação, da contrainformação ou mesmo desinformação 

política via digital e por meio das redes sociais e assemelhados. Seguindo a tendência 

até então demonstrada, utiliza-se de termos genéricos de inspiração constitucional e 

na esteira terminológica da Lei 9.504/97, para afirmar que a manifestação via internet 

é livre durante a campanha eleitoral, vedado o anonimato. Neste aspecto, é sempre 

oportuno lembrar que a utilização de perfis falsos, robôs e pessoas eletrônicas se 

equipara ao anonimato, pois esconde a autoria do ato de desinformação. Por outro 

prisma, vale do mesmo modo, afirmar que o legislador estabelece uma punição 

pecuniária para a não observação da norma. Entretanto, a multa estabelecida no § 1º 

é irrisória e não cumpre sua natureza repressora. 

O § 2º do mencionado artigo 25º, por sua vez, estabelece a possibilidade 

jurídica de se determinar a retirada de postagens e outras publicações na internet que 

contenham agressões ou mesmo comentários ofensivos, ou ainda não 

correspondentes a verdade dos fatos ocorridos. A norma fica mais clara no artigo 33º, 

como veremos a seguir. O tema foi tratado de forma original na Lei 9.504/97 no art. 

57-D, por força da alteração implementada pelo Lei 12.034/2009. 

                                                           
203 “Art. 25. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a campanha 

eleitoral, por meio da internet, assegurado o direito de resposta, nos termos dos arts. 58, § 3º, inciso 
IV, alíneas a, b e c, e 58-A da Lei nº 9.504/1997, e por outros meios de comunicação interpessoal 
mediante mensagem eletrônica. § 1º A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela 
divulgação da propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no 
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). § 2º Sem prejuízo das sanções 
civis e criminais aplicáveis ao responsável, a Justiça Eleitoral poderá determinar, por solicitação do 
ofendido, a retirada de publicações que contenham agressões ou ataques a candidatos em sítios da 
internet, inclusive redes sociais. § 3º Nos casos de direito de resposta em propaganda eleitoral 
realizada na internet, prevista no art. 58, § 3º, inciso IV, da Lei nº 9.504/1997, em se tratando de sítio 
eletrônico que não exerça controle editorial prévio sobre o conteúdo publicado por seus usuários, a 
obrigação de divulgar a resposta recairá sobre o usuário responsável pela divulgação do conteúdo 
ofensivo, na forma e pelo tempo que vierem a ser definidos na respectiva decisão judicial.” 
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No § 3º há interessante colocação sobre a responsabilidade pela publicação 

das postagens escritas, ou mesmo imagens ou vídeos. A legislação antiga, em um 

tempo onde a internet e as redes sociais não eram tão usuais, os principais canais de 

comunicação eram rádio, televisão, jornais e revistas. Nesta época, predominava a 

chamada responsabilidade sucessiva; ou seja, em primeiro lugar buscava-se a 

responsabilização do autor do artigo, da escrita, ou mesma da fonte da informação 

propagada, quando conhecida. Se esta responsabilização não fosse possível até pelo 

desconhecimento do autor, a responsabilidade passava para o jornalista titular da 

coluna ou do programa de radio ou televisão. Se, do mesmo modo, não fosse possível 

a identificação para a responsabilização, os proprietários dos meios de comunicação 

respondiam subsidiariamente. Hoje a situação inverteu-se diante nova realidade. A 

regra é a responsabilidade do provedor, ou daquele responsável pelo canal de 

comunicação onde a desinformação foi publicada, entretanto, se o autor das 

postagens consideradas irregulares for conhecido será ele responsabilizado.  

Concordamos com esse critério. As razões são simples. Em primeiro lugar, 

possui o provedor o poder de controle prévio sobre as postagens que irão para o ar. 

Em segundo lugar, se por ventura for falho o controle prévio, do mesmo modo, o 

provedor possui um controle posterior que pode detectar alguma irregularidade ou 

postagem não aconselhável, por ser lesiva a alguém, sua honra, por imagens de 

violência, nudez etc. Em terceiro lugar, possui o provedor a capacidade técnica e todos 

as ferramentas necessárias para excluir qualquer postagem considerada não 

aconselhável. Assim, terá a primeira responsabilização, que só não será efetiva se a 

autoria das postagens for conhecida. 

O artigo 26º,204 por sua vez, estabelece a proibição de cessão, a qualquer título, 

por qualquer rede social ou provedor ou alguma instituição, de cadastro de dados 

pessoais dos usuários constantes em seus arquivos. Esta é uma prática corriqueira 

que pode ser constatada em anúncios de vendas de cadastros pessoais que 

encontramos no mercado digital. Entretanto, aqui a proibição é para fins políticos, 

                                                           
204 “Art. 26. São vedadas às pessoas relacionadas no art. 24 da Lei nº 9.504/1997 a utilização, 
doação ou cessão de cadastro eletrônico de seus clientes, em favor de candidatos, de partidos 
políticos ou de coligações. § 1º É proibida a venda de cadastro de endereços eletrônicos (Lei nº 
9.504/1997, art. 57-E, § 1º). § 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela 
divulgação da propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no 
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).” 
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embora haja no § 1º do dispositivo uma proibição genérica. Registre-se que a multa 

não é dotada, como a multa previsto no artigo anterior, de caráter repressor, ou 

insignificante, por ser extremamente inferior aos valores praticados em mercado. Qual 

o valor que – em tese – poderia ter sido pago a rede social Facebook para a cessão 

dos dados cadastrais dos americanos que participaram das eleições presidenciais de 

2016? Ou do Brexit? A empresa de Mark nega a venda dos dados, afirma que houve 

uma invasão, mas a versão não é muito bem aceita como verdadeira. A proibição veio 

em boa hora e note-se que a mesma é a qualquer título. 

No artigo 27º,205 o legislador dá um tratamento extremamente benéfico aos 

provedores que hospedem propagandas eleitorais ou mesmo antipropagandas de 

caráter ofensivo ou inverídico, ou mesmo irregular, condicionando as penalidades 

aplicáveis a dois fatores: a) o conhecimento da veiculação e a natureza das 

informações articuladas; b) decisão judicial, com a consequente comunicação para 

exclusão ou remoção das informações – ou desinformações – irregulares. 

A redação do artigo 28º 206  da comentada Resolução 23.551/17 do TSE 

apresenta-se com uma redação confusa, aproveitada que foi da Lei 9.504/976, mais 

precisamente de seu artigo 58, G, o qual, por sua vez, foi adicionado pela Lei 12.034 

de 2009. Neste emaranhado de legislações a lógica se perde um pouco. Procurando 

ainda regulamentar as mensagens inseridas em redes sociais, o legislador impõe aos 

candidatos, ou mesmo seus partidos políticos, ou coligações partidárias, autoras das 

inserções na internet, a obrigação de criar e manter um mecanismo que possibilite um 

descadastramento do destinatário. Em tese, basta que haja um comando semelhante 

a “você deseja continuar recebendo mensagens do candidato X?”. Caso o usuário, 

                                                           
205 “Art. 27. Aplicam-se ao provedor de conteúdo e de serviços multimídia que hospeda a divulgação 
da propaganda eleitoral de candidato, de partido político ou de coligação as penalidades previstas 
nesta resolução se, no prazo determinado pela Justiça Eleitoral, contado a partir da notificação de 
decisão judicial específica sobre a existência de propaganda irregular, não tomar providências para a 
cessação dessa divulgação. § 1º O provedor de conteúdo ou de serviços multimídia só será 
considerado responsável pela divulgação da propaganda se a publicação do material for 
comprovadamente de seu prévio conhecimento.” 
206 “Art. 28. As mensagens eletrônicas enviadas por candidato, partido político ou coligação, por 
qualquer meio, deverão dispor de mecanismo que permita seu descadastramento pelo destinatário, 
obrigado o remetente a providenciá-lo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. § 1º Mensagens 
eletrônicas enviadas após o término do prazo previsto no caput sujeitam os responsáveis ao 
pagamento de multa no valor de R$ 100,00 (cem reais), por mensagem. § 2º As mensagens 
eletrônicas enviadas consensualmente por pessoa natural, de forma privada ou em grupos restritos 
de participantes, não se submetem ao caput deste artigo e às normas sobre propaganda eleitoral 
previstas nesta resolução.”  
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destinatário final das mensagens, manifeste o desejo de não mais prosseguir com o 

recebimento das mensagens, caberá ao provedor em parceria com o partido, ou 

mesmo o candidato, suprimir seu endereço eletrônico no prazo de 48 horas. Assim, o 

usuário da rede social não mais receberá as mensagens postadas. Esta é a 

interpretação literal que mais se ajustaria a realidade. 

O § 2º parece ser aparentemente mais claro, mas é só na aparência. O 

dispositivo se revela bem mais preocupante em razão dos conflitos que poderá 

suscitar. Com uma rápida leitura do que foi expresso, podemos concluir que as 

pessoas naturais – ou seja, aquelas que não se enquadram no rótulo de candidatos, 

não representam partidos políticos ou coligações, ou mesmo que não sejam pessoas 

jurídicas de natureza pública, privada ou mesmo mista – podem, em tese, fazer as 

publicações que entenderem adequadas e que tais publicações estariam fora da égide 

do diploma legal em comento. 207  O dispositivo encontra-se fora de esquadro e 

possibilita uma quantidade infinita de pessoas eletrônicas, perfis falsos, e outros 

tantos engodos no mundo virtual agir de forma impune. O dispositivo, além de 

contrariar o que vem sendo estabelecido, conflitando com as normas já comentadas 

da própria legislação, exclui por completo toda a atividade de desinformação política 

perpetrada por pessoas naturais ou em tese naturais. Esta deficiência legislativa por 

si só releva a necessidade de se ter uma legislação específica para a desinformação 

política.  

Já o artigo 29º, seguindo a linha de adoção do texto constitucional e o próprio 

Código Eleitoral, veda a prática da propaganda via telemarketing o que escapa dos 

limites do presente. Entretanto, o artigo 30º estende a terceiros que pratiquem a 

propaganda eleitoral por interpostas pessoas. Mais uma vez aqui, deve ser registrado 

o valor ínfimo das multas previstas como penalidades. Os dois artigos dispensam 

transcrição. 

                                                           
207 Neste sentido, ver decisão do TSE na Representação (11541)-0600986-66.2018.6.00.0000-
[Cargo - Presidente da República, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - 
Internet]-DF-BRASÍLIA.TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO Nº 0600986-
66.2018.6.00.0000 – CLASSE 11541 – BRASÍLIA – DISTRITO FEDERAL. Relator: Ministro Luis 
Felipe Salomão. 
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O artigo 31º 208 demonstra dois aspectos de interesse. O primeiro, observando 

o norte do artigo 127 da CF/88, assim como as disposições da Lei 9.504/97, mais 

precisamente o seu artigo 96, deixa patente a legitimidade ativa, inclusive por parte 

do Ministério Público, para buscar a aplicação de medidas mais severas aos 

provedores e redes sociais que deixem de cumprir as disposições da Lei 9.504/97. 

Assim, o acesso amplo pode mesmo ser suspenso por decisão da Justiça Eleitoral. O 

tempo de suspensão é variável de acordo com a gravidade da infração cometida,209 

tendo um limite máximo de vinte e quatro horas. Entretanto, o prazo de suspensão 

pode ser duplicado caso haja reiteração na conduta infracional. 

O artigo 32, na realidade, é utilizado pelo legislador para estabelecer uma 

interpretação autêntica, identificando os conceitos de internet, terminal de 

computador, endereço de protocolo (o IP), o administrador do sistema que administra 

os blocos dos IPs existentes, a conexão e seu registro, as aplicações ou mesmo 

aplicativos que podem ser acessados ou utilizados pelos provedores e redes sociais, 

os dados registrais relativos aos acessos com a identificação do usuário e do momento 

de acesso, o sitio utilizado e sua hospedagem direta ou indireta, e seu hospedeiro, os 

endereços eletrônicos subdivididos que podem ser administrados e acessados pela 

mesma raiz. Fornece, ainda, o conceito jurídico de blog que possui uma única página 

pessoal, o impulsionamento para potencializar a divulgação das postagens entre os 

usuários e terceiros. Afirma, ainda, o conceito jurídico de rede social, como sendo, a 

                                                           
208 “Art. 31. A requerimento do Ministério Público, de candidato, partido político ou coligação, 

observado o rito previsto no art. 96 da Lei nº 9.504/1997, a Justiça Eleitoral poderá determinar, no 
âmbito e nos limites técnicos de cada aplicação de internet, a suspensão do acesso a todo conteúdo 
veiculado que deixar de cumprir as disposições da Lei nº 9.504/1997, devendo o número de horas de 
suspensão ser definido proporcionalmente à gravidade da infração cometida em cada caso, 
observado o limite máximo de 24 (vinte e quatro) horas. § 1º A cada reiteração de conduta, será 
duplicado o período de suspensão, observado o limite máximo previsto no caput. § 2º No período de 
suspensão a que se refere este artigo, a empresa informará a todos os usuários que tentarem 
acessar o conteúdo que ele está temporariamente indisponível por desobediência à legislação 
eleitoral.” 
209 A rede social conhecida como WhatsApp já teve por três vezes suspensas suas atividades no 
Brasil, paralisando a comunicação de milhões de usuários brasileiros. Tais decisões, todavia, não 
diziam respeito à propaganda eleitoral, mas, em tese, ao crime de desobediência, em razão do não 
fornecimento das mensagens descriptografadas necessárias à investigações no âmbito criminal, por 
atividades de terceiros. A primeira decisão foi proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de 
São Bernardo do Campo, em dezembro de 2015. A segunda decisão foi prolatada em maio de 2016 
pelo Juízo Único da Comarca de Lagarto, Sergipe. A terceira decisão foi tomada pelo Juízo de Direito 
da 2ª Vara Criminal de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Essa última decisão teve seus efeitos 
suspensos por Decisão Monocrática do Ministro Ricardo Lewandowski, em 19 de julho de 2016, com 
fundamento na desproporcionalidade da sanção imposta. 
Fonte: <http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADPF403MC.pdf>. Acesso em: 
04/06/2019. 
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estrutura social composta por pessoas ou organizações, conectadas por um ou vários 

tipos de relações, que compartilham valores e objetivos comuns. Fornece, do mesmo 

modo, o conceito de aplicativo de mensagens instantâneas, chamadas de voz, 

inclusive para smartphones. Por fim, dedica três incisos para estabelecer conceitos 

relativos aos provedores de acesso, de aplicação e de conteúdo da internet. Por fim, 

em parágrafo único, estabelece a solidariedade das empresas estrangeiras em 

relação à responsabilização pelas multas eleitorais aplicadas. 

O artigo 33º210  inaugura a primeira seção do capítulo IV. O legislador, em 

complemento ao artigo 23º, fez prever a possibilidade de remoção imediata de 

postagens, matérias jornalísticas, ou qualquer outra mensagem ofensiva, ou 

caluniosa, ou mesmo inverídica que possam violar as regras eleitorais ou mesmo as 

pessoas envolvidas no processo de eleição. De pronto um destaque deve ser feito. O 

princípio que deve nortear as decisões administrativas e judiciais, já estabelecido na 

Lei 9.504/97, a saber: o princípio da interferência mínima da Justiça Eleitoral no debate 

democrático,211 preservando a liberdade de expressão e evitando censuras prévias e 

antidemocráticas. As decisões devem ser fundamentadas e devem estar 

caracterizadas as violações referidas, por um lado. Por outro lado, prevê o legislador 

                                                           
210 “Seção I. Da Remoção de Conteúdo da Internet. Art. 33. A atuação da Justiça Eleitoral em relação 
a conteúdos divulgados na internet deve ser realizada com a menor interferência possível no debate 
democrático. § 1° Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, as 
ordens judiciais de remoção de conteúdo divulgado na internet serão limitadas às hipóteses em que, 
mediante decisão fundamentada, sejam constatadas violações às regras eleitorais ou ofensas a 
direitos de pessoas que participam do processo eleitoral. § 2° A ausência de identificação imediata do 
usuário responsável pela divulgação do conteúdo não constitui circunstância suficiente para o 
deferimento do pedido de remoção de conteúdo da internet e somente será considerada anônima 
caso não seja possível a identificação dos usuários após a adoção das providências previstas 
nos arts. 10 e 22 da Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet). § 3° A ordem judicial que determinar a 
remoção de conteúdo divulgado na internet fixará prazo razoável para o cumprimento, não inferior a 
24 (vinte e quatro) horas, e deverá conter, sob pena de nulidade, a URL do conteúdo específico. § 4° 
Em circunstâncias excepcionais devidamente justificadas, o prazo de que trata o parágrafo anterior 
poderá ser reduzido. § 5° O provedor responsável pela aplicação de internet em que hospedado o 
material deverá promover a sua remoção dentro do prazo razoável assinalado, sob pena de arcar 
com as sanções aplicáveis à espécie. § 6° Findo o período eleitoral, as ordens judiciais de remoção 
de conteúdo da internet deixarão de produzir efeitos, cabendo à parte interessada requerer a 
remoção do conteúdo por meio de ação judicial autônoma perante a Justiça Comum. § 7° As sanções 
aplicadas em razão da demora ou descumprimento da ordem judicial reverterão aos cofres da União.” 
211 REPRESENTAÇÃO. RP- 060170489 – RECIFE – PE. Relator: STÊNIO JOSE DE SOUSA NEIVA 
COELHO. EMENTA: REPRESENTAÇÃP POLITICA. ELEIÇÕES 2018. FAKE NEWS. MATÉRIA 
JORNALÍSTICA. MENOR INTERVENÇÃO. DEBATE POLÍTICO. 1. A replicação, em propaganda 
eleitoral, de matérias jornalísticas na sua íntegra e sem trucagem, refuta, prima facie, tratar-se de 
conteúdos sabidamente falsos e, portanto, não está sujeito a qualquer das medidas restritivas da 
legislação pertinente. 2. A menor intervenção jurídica deve ser observada no processo eleitoral, 
respeitando, ao máximo, a liberdade de expressão dos candidatos. Acordam os Membros do TER-
PE, por unanimidade, negar provimento ao recurso nos termos do voto do relator. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm#art10
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no § 2º que o pedido de remoção baseado no anonimato somente poderá ser definido 

após todas as diligências relacionadas com a identificação do autor da postagem 

preservando o princípio de interferência mínima da Justiça Eleitoral. Ainda neste 

prisma, a ordem de remoção deve conter um prazo razoável para o provedor ou rede 

social, não inferior a 24 horas, somente podendo ser menor em casos excepcionais 

devidamente justificados como estabelece o § 4º. O próprio Tribunal Superior Eleitoral 

vem decidindo de modo não uniforme.212 

Dado interessante é a perda automática dos efeitos das medidas repressivas 

prevista no § 6º 213 do dispositivo em comento com o término do período eleitoral. 

Caso os interessados desejem o prosseguimento das medidas repressivas, como a 

supressão das postagens, devem buscar por ação própria estes resultados. 

Na seção II, do mesmo capítulo IV, o legislador estabeleceu no artigo 34º214 

regras relativas à requisição de dados e informações relevantes par a atividade 

jurisdicional da Justiça Eleitoral. Condiciona a ordem judicial a requisição de dados 

identificadores dos autores das postagens considerada ofensivas ou lesivas a 

legislação eleitoral. Esta é a mensagem do artigo 34 da mencionada Resolução. 

Já o artigo 35o 215  segue a mesma linha, permitindo ao representante a 

possibilidade de solicitação do fornecimento dos dados necessários ao contexto 

                                                           
212 REPRESENTAÇÃO (11541)-0600986-66.2018.6.00.0000-[Cargo - Presidente da República, 
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet]-
DISTRITO FEDERAL-BRASÍLIA.TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO Nº 
0600986-66.2018.6.00.0000 – CLASSE 11541 – BRASÍLIA – DISTRITO FEDERAL. Relator: Ministro 
Luis Felipe Salomão. Representantes: Coligação Brasil Acima de Tudo, Deus Acima de Todos 
(PSL/PRTB) e Jair Messias Bolsonaro. Advogados: Karina de Paula Kufa e outros. Representada: 
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. Advogada: Isabela Braga Pompilio. Em sentido 
diametralmente oposto: REPRESENTAÇÃO Nº 060054670.2018.6.00.0000. – CLASSE 11541 – 
BRASÍLIA – DISTRITO FEDERAL. Relator: Ministro Sérgio Banhos. Representante: Rede 
Sustentabilidade (Rede) – Diretório Nacional. Advogados: Carla de Oliveira Rodrigues e outro. 
Representante: Maria Osmarina Marina da Silva Vaz de Lima. Advogados: Carla de Oliveira 
Rodrigues e outro. Representado: Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. 
213 “Seção I. Da Remoção de Conteúdo da Internet. Art. 33... § 6° Findo o período eleitoral, as ordens 
judiciais de remoção de conteúdo da internet deixarão de produzir efeitos, cabendo à parte 
interessada requerer a remoção do conteúdo por meio de ação judicial autônoma perante a Justiça 
Comum. § 7° As sanções aplicadas em razão da demora ou descumprimento da ordem judicial 
reverterão aos cofres da União.” 
214 “Seção II. Da Requisição Judicial de Dados e Registros Eletrônicos. Art. 34. O provedor 
responsável pela guarda somente será obrigado a disponibilizar os registros de acesso a aplicações 
de internet, de forma autônoma ou associados a dados cadastrais, dados pessoais ou a outras 
informações disponíveis que possam contribuir para a identificação do usuário, mediante ordem 
judicial, na forma prevista nesta Seção.” 
215 “Art. 35. O representante poderá, com o propósito de formar conjunto probatório, em caráter 
incidental ou autônomo, requerer ao juiz eleitoral que ordene ao responsável pela guarda o 
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probatório, o que, como afirmado acima, somente será determinado através de ordem 

judicial. O requerimento de fornecimento deverá conter a justa causa do pedido, vale 

dizer, indícios concretos de ocorrência de ilícito eleitoral, motivação do pedido e o 

período a que se refere. O deferimento ou o indeferimento devem ser, do mesmo 

modo, fundamentados. 

O capítulo V cuida mais precisamente da propaganda eleitoral na imprensa, 

contudo possui normas relacionadas com a divulgação pela imprensa através da 

internet. O mesmo se dá no capítulo VI, que vem tratar da programação normal e do 

noticiário no radio e na televisão, abrangendo, também, embora não expressamente, 

a imprensa via internet, uma vez que, muito se assemelha a propaganda via televisão. 

 

5.3.3.4 A Resolução do TSE e as normas de natureza penal 

O capítulo X foi destinado à fixação de normas de natureza penal relativas à 

propaganda eleitoral. A primeira discussão que surge é se uma Resolução tem a 

possibilidade jurídica de tipificar condutas, ou elaborar e trazer a vigência normas de 

natureza penal. Na realidade uma resolução não pode restringir ou criar direitos e 

obrigações. O que ocorre, no entanto, é que a Resolução nº 23.551/2017 somente 

reproduz normas constantes na Lei 9.504/97 e no próprio Código Eleitoral, Lei 

4.737/1965. Desta forma, aquelas normas tipificadoras que se encontram sob a égide 

de uma lei são plenamente validadas. Ao contrário, se a Resolução em tela criar 

alguma norma tipificadora, entende-se pela inconstitucionalidade da mesma. 

Um segundo ponto que merece destaque diz respeito a abrangência das 

normas inseridas no capítulo X da Resolução em tela. Algumas alcançam a prática da 

desinformação política, pois há condutas cuja adequação típica é perfeita. O inciso IV 

do artigo 81º,216  por exemplo, dispõe que constitui crime a publicação de novos 

                                                           
fornecimento dos dados constantes do art. 33 § 1° Sem prejuízo dos demais requisitos legais, o 
requerimento deverá conter, sob pena de inadmissibilidade: I - fundados indícios da ocorrência do 
ilícito de natureza eleitoral; II - justificativa motivada da utilidade dos dados solicitados para fins de 
investigação ou instrução probatória; III - período ao qual se referem os registros.§ 2° A ausência de 
identificação imediata do usuário responsável pela divulgação do conteúdo não constitui circunstância 
suficiente para o deferimento do pedido de quebra de sigilo de dados. § 3° A ordem judicial que 
apreciar o pedido deverá conter, sob pena de nulidade, fundamentação específica quanto ao 
preenchimento de todos os requisitos legais previstos nos incisos I a III do § 1°.”  
216 “CAPÍTULO X. DISPOSIÇÕES PENAIS RELATIVAS À PROPAGANDA ELEITORAL. (...) Art. 81. 
Constituem crimes, no dia da eleição, puníveis com detenção de 6 (seis) meses a 1 (um) ano, com a 
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conteúdos ou mesmo o impulsionamento de conteúdos já existentes nas aplicações 

de internet de que trata o artigo 57-B da Lei nº 9.504/1997, podendo ser mantidos em 

funcionamento as aplicações e os conteúdos publicados anteriormente. A adequação, 

portanto, é perfeita. Não obstante, o § 1º exclui a manutenção da propaganda que 

tenha sido divulgada na internet antes do dia da eleição. Ademais, a legislação 

compilada pela Resolução tem aplicabilidade no período da propaganda eleitoral, 

deixando de fora as práticas de desinformação política que não ocorram neste lapso 

temporal. 

Outro dispositivo que poderá em tese abranger a prática de desinformação 

política, principalmente no que se refere a sua operacionalização pode ser encontrado 

no artigo 83º,217 quando considera típica a contratação direta ou indireta de pessoas 

com a finalidade específica de emitir mensagens ou comentários na internet para 

ofender a honra ou denegrir a imagem de candidato, de partido político ou de 

coligação. Como vimos a operacionalização de uma desinformação política demanda 

um verdadeiro bunker com analistas de sistemas, programadores, redatores, 

psicólogos etc. 

Na mesma esteira de tratamento jurídico, registre-se que o artigo 84º 218 

considera crime a divulgação de fatos relacionados a partidos políticos, candidatos, 

ou mesmo ideologias relacionadas, que sabe ser inverídicos e sejam capazes de 

exercer influência sobre o eleitorado. Este dispositivo, por incrível que pareça, é 

extraído do Código Eleitoral de 1965 (artigo 323º da Lei 4.737/65)219 e se encaixa com 

                                                           
alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período, e multa no valor de R$ 
5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais e cinquenta centavos) a R$ 15.961,50 (quinze mil, 
novecentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos) (...) IV - a publicação de novos conteúdos ou 
o impulsionamento de conteúdos nas aplicações de internet de que trata o art. 57-B da Lei nº 
9.504/1997, podendo ser mantidos em funcionamento as aplicações e os conteúdos publicados 
anteriormente. § 1º O disposto no inciso III não inclui a manutenção da propaganda que tenha sido 
divulgada na internet antes do dia da eleição.” 
217 “Art. 83. Constitui crime, punível com detenção de 2 (dois) a 4 (quatro) anos e multa de R$ 15.000,00 
(quinze mil reais) a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a contratação direta ou indireta de grupo de 
pessoas com a finalidade específica de emitir mensagens ou comentários na internet para ofender a 
honra ou denegrir a imagem de candidato, de partido político ou de coligação (...)”.  
218 “Art. 84. Constitui crime, punível com detenção de 2 (dois) meses a um 1 (ano) ou pagamento de 
120 (cento e vinte) a 150 (cento e cinquenta) dias-multa, divulgar, na propaganda, fatos que se sabem 
inverídicos, em relação a partidos políticos ou a candidatos, capazes de exercer influência sobre o 
eleitorado. Parágrafo único. A pena é agravada se o crime é cometido pela imprensa, rádio ou 
televisão.” 
219 “Art. 323. Divulgar, na propaganda, fatos que sabe inverídicos, em relação a partidos ou 
candidatos e capazes de exercerem influência perante o eleitorado: Pena - detenção de dois meses a 
um ano, ou pagamento de 120 a 150 dias-multa. Parágrafo único. A pena é agravada se o crime é 
cometido pela imprensa, rádio ou televisão.” 
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perfeição na prática da desinformação política, sofrendo, entretanto, a limitação do 

meio utilizado. A legislação fonte só menciona imprensa, radio e televisão. Por se 

tratar de crime a analogia se mostra inaplicável, ou pelo menos polêmica. 

Por fim, pode ser dado destaque, do mesmo modo aos artigos 85º, 86º e 87º220 

cuidam da calunia, injuria e difamação, dentro do âmbito eleitoral. 

 

5.3.4 A desinformação política – a Lei 9.504/97 e a Lei 12.034/2009 

Ainda em relação à legislação já existente e aplicável nos casos de 

desinformação política, há que se dar um relativo destaque para a Lei 9.504, de 30 de 

setembro de 1997, com as alterações que foram introduzidas pela Lei 12.034, de 29 

de setembro de 2009. Afirma-se que o destaque será relativo uma vez que a 

Resolução nº 23.551 do TSE que foi abordada acima faz uma compilação destes 

dispositivos, incluindo outros tantos do Código Eleitoral (Lei 4.737/65), tornando 

dispensável uma abordagem mais detalhada no que se refere a desinformação 

política. 

O primeiro destaque vai para o artigo 26, § 2º 221 que coloca entre os gastos 

que devem ser registrados e que possuem algum limite legal o impulsionamento. Vale 

dizer, os gastos que o partido, ou mesmo o candidato, vão ter para que suas 

                                                           
220 “Art. 85. Constitui crime, punível com detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos e pagamento de 
10 (dez) a 40 (quarenta) dias multa, caluniar alguém, na propaganda eleitoral ou para fins de 
propaganda, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. § 1º Nas mesmas penas incorre 
quem, sabendo falsa a imputação, a propala ou a divulga. § 2º A prova da verdade do fato imputado 
exclui o crime, mas não é admitida: I - se, constituindo o fato imputado crime de ação privada, o 
ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível; II - se o fato é imputado ao presidente da 
República ou a chefe de governo estrangeiro; III - se do crime imputado, embora de ação pública, o 
ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível. Art. 86. Constitui crime, punível com detenção de 3 
(três) meses a 1 (um) ano e pagamento de 5 (cinco) a 30 (trinta) dias-multa, difamar alguém, na 
propaganda eleitoral ou para fins de propaganda, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. 
Parágrafo único. A exceção da verdade somente se admite se o ofendido é funcionário público e a 
ofensa é relativa ao exercício de suas funções. Art. 87. Constitui crime, punível com detenção de até 
6 (seis) meses ou pagamento de 30 (trinta) a 60 (sessenta) dias-multa, injuriar alguém, na 
propaganda eleitoral, ou visando a fins de propaganda, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. § 1º 
O juiz pode deixar de aplicar a pena: I - se o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a 
injúria; II - no caso de retorsão imediata que consista em outra injúria. § 2º Se a injúria consistir em 
violência ou em vias de fato, que, por sua natureza ou meio empregado, se considere aviltante, a 
pena será de detenção de 3 (três) meses a 1 (um) ano e pagamento de 5 (cinco) a 20 (vinte) dias-
multa, além das penas correspondentes à violência prevista no Código Penal.” 
221 “Artigo. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites fixados nesta Lei: 
(...) XV - custos com a criação e inclusão de sítios na internet e com o impulsionamento de conteúdos 
contratados diretamente com provedor da aplicação de internet com sede e foro no País.” 
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postagens tenham um destaque especial e suas mensagens cheguem ao maior 

número possível de pessoas ou grupos. 

O segundo destaque vai para a questão relativa às pesquisas de intenção de 

votos. A uma, porque inegavelmente traz influência no elemento volitivo do eleitor. Se 

você apresenta fraudulentamente uma pesquisa em que determinado candidato não 

tem qualquer chance de sucesso o seu eleitor tem a natural tendência a buscar uma 

outra opção para que seu voto seja um voto útil e importante. Há também aqueles 

eleitores que não votam na questão ideológico-partidária. Preferem votar naquele que 

tem a maior chance de sucesso. Este eleitor busca um voto vitorioso. Desta forma, a 

pesquisa irá influenciar diretamente na vontade do eleitor. Pesquisas encomendadas 

podem trazer uma manipulação de dados. Por exemplo, se for feita uma pesquisa 

para estudantes universitários na porta da PUC-Rio, no bairro da Gávea, o resultado 

– em tese – será diametralmente oposto ao de uma pesquisa realizada em uma outra 

universidade privada do bairro de Deodoro. São perfis diferentes, com objetivos 

diversos. Assim, até mesmo uma desinformação política pode ser pensada e 

elaborada com pesquisas manipuladas. Não é por outro motivo que o legislador fez 

prever no artigo 33º da Lei 9.504/97 um tratamento jurídico mais cuidadoso. Em 

primeiro lugar, estas pesquisas devem ser feitas por empresas especializadas com 

registro na Justiça Eleitoral. Em segundo lugar, as pesquisas feitas devem ser 

registradas na Justiça Eleitoral com cinco dias antes da divulgação para o público em 

geral. Ademais, deve a empresa pesquisadora, devidamente cadastrada, fazer 

constar as seguintes informações: I - quem contratou a pesquisa; II - valor e origem 

dos recursos despendidos no trabalho; III - metodologia e período de realização da 

pesquisa; IV - plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução, 

nível econômico e área física de realização do trabalho a ser executado, intervalo de 

confiança e margem de erro; V - sistema interno de controle e verificação, conferência 

e fiscalização da coleta de dados e do trabalho de campo; VI - questionário completo 

aplicado ou a ser aplicado; VII - nome de quem pagou pela realização do trabalho e 

cópia da respectiva nota fiscal. 

Para dar maior transparência e maior possibilidade de fiscalização por parte 

dos interessados diretamente nas pesquisas, vale dizer, candidatos, partidos e 

coligações, os registros devem ser feitos no órgão responsável pela inscrição dos 
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candidatos envolvidos no processo eleitoral que terão livre acesso as informações 

colhidas, métodos utilizados, locais, questionários etc. pelo prazo de trinta dias. 

Demonstrando a preocupação com a fidelidade dos dados informados e o livre 

acesso as informações colhidas dos entrevistados, o legislador impôs pena de multa 

pela não observância da apresentação prévia, por um lado. Por outro lado, considerou 

conduta típica, passível de pena de restrição de liberdade a divulgação de pesquisas 

falsas.222 O mesmo ocorre em relação à possibilidade de fiscalização da fidelidade da 

pesquisa realizada. Assim, aquele que agir de tal forma que possa retardar, impedir 

ou dificultar a ação fiscalizadora por parte de candidatos, partidos e coligações comete 

crime punível com detenção de seis meses a um ano e multa de 10 a 20 mil UFIR. 

O terceiro destaque vai para o artigo 45º que proíbe as emissoras de radio e 

televisão transmissões com o recurso de trucagem, montagem ou outro recurso de 

áudio ou vídeo que degradem ou ridicularizem candidato, partido ou coligação, ou 

mesmo produzir ou veicular programa com esse efeito223. Tem sido muito utilizada na 

prática da desinformação política a imagem verdadeira do candidato com um discurso 

falso; ou seja, por trucagem o destinatário da mensagem é levado a crer que 

realmente aquela pessoa fez aquela afirmação. É a técnica conhecida como deep fake 

ou real fake, como já mencionamos. 

O quarto destaque vai para a alteração inserida pela Lei 13.488 de 2017, na 

Lei 9.504/97, relativa à propaganda eleitoral por meio da internet. Atente-se bem para 

a diversidade de conceitos. A desinformação política não se equipara a propaganda 

eleitoral, ou mesmo de contrapropaganda eleitoral. Pode mesmo, é verdade, vir 

travestida de contrapropaganda. Assim volta a ser repetida a possibilidade de zonas 

cinzas onde o estudo de caso a caso resolverá as dúvidas existentes. O certo é que 

o legislador dedicou nove dispositivos, que, aliás foram comentados na oportunidade 

da abordagem da Resolução nº 23.551/2017 que faz uma compilação dos mesmos. 

                                                           
222 Ver §§ 3° e 4º da Lei 9.504/97. 
223 ADIN 4.451. 2/06/1028. Nº 9940989-29.2010.1.00.0000. Decisão: “O Tribunal, por unanimidade e 
nos termos do voto do Relator, julgou procedente o pedido formulado na ação direta, para declarar a 
inconstitucionalidade do art. 45, incisos II e III, da Lei 9.504/1997, bem como, por arrastamento, do § 
4º e do § 5º do mesmo artigo, confirmando os termos da medida liminar concedida. Presidiu o 
julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 21.6.2018.” 

http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADIN&s1=4451&processo=4451
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O quinto destaque vai para a previsão do direito de resposta para quem se 

achar prejudicado, ou mesmo ofendido, por alguma veiculação de informações ou 

dados que, naturalmente, possam abranger a prática de desinformação política. 

 

5.3.5 A Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018 

Inspirada na General Data Protection Regulation224 da Comunidade Europeia, 

a recentíssima legislação (Lei 13.709, de agosto de 2018) nasce em um momento em 

que os dados pessoais estão deixando de representar somente perspectivas 

financeiras para os comerciantes e prestadores de serviço. Hoje, os dados pessoais 

integram-se, e cada vez mais, ao conjunto de direitos inerentes a personalidade.225 

Com esta natureza vem ganhando cada vez mais a proteção do Estado. Assim 

ocorreu através da legislação que ora se comenta e que já é considerada o primeiro 

marco de proteção aos dados pessoais. Assim ocorrerá com a promulgação da PEC 

17/2019 que insere no rol de direitos fundamentais a proteção de dados pessoais.226 

Era muito comum se ver anúncios para vendas das chamadas “malas diretas”; 

ou seja, um pacote com os dados pessoais de potenciais clientes que serviam às 

agencias de publicidade e aos próprios profissionais que desejassem fazer marketing 

do produto que ofereciam. A revolução da internet, a criação das redes sociais, do 

WhatsApp, o desenvolvimento dos algoritmos, a existência do big data etc. alteraram 

                                                           
224 O Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados é uma norma do direito europeu sobre 
privacidade e proteção de dados pessoais. Criada em 14 de abril de 2016, somente entrou em vigor 
em 25 de maio de 2018, revogando o antigo estatuto de proteção de dados denominado Diretiva 
95/46 CE. Sua aplicabilidade é larga, aplicando-se em todo o especo europeu, possuindo hipótese de 
aplicação extraterritorial. É considerada uma norma de boa completude, avançada e paradigma para 
a elaboração de outros regulamentos. 
Fonte: 
<https://www.google.com/search?q=General+Data+Protection+Regulation&oq=General+Data+Protect
ion+Regulation&aqs=chrome..69i57j0l5.10995j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>. Acesso em: 
04/06/2019. 
225 Fonte: <http://reamp.com.br/blog/2018/01/gdpr-saiba-tudo-sobre-o-novo-regulamento-de-dados/>. 
Acesso em: 04/06/2019. 
226 “PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°:17, DE 2019. Acrescenta o inciso X/1-A, ao art. 
5º e o inciso XXX, ao art. 22º, da Constituição Federal para incluir a proteção de dados pessoais entre 
os direitos fundamentais do cidadão e fixar a competência privativa da União para legislar sobre a 
matéria.” 
Fonte: <https://legis.senado.leg.br/sdleg-
getter/documento?dm=7925004&ts=1558646437820&disposition=inline>. Acesso em: 04/06/2019. 
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substancial e assustadoramente esta realidade. Hoje, a teia comercial de marketing 

criada é universal e existe em toda e qualquer comunicação digital. Quando em um 

simples bate papo no WhatsApp mencionados a cidade de Sidney, por exemplo, 

nossa caixa postal, ou mesmo as abas comerciais dos sites que navegamos 

normalmente, se enchem de propostas comerciais relacionadas aquela simples 

conversa, tais como, promoção de passagens aéreas, rotas turísticas, hotéis, aluguel 

de carros etc. 

Na realidade, é essa a importância fundamental da Lei 13.709/2018 para o 

tema central, principalmente se tivermos em conta o papel que foi desempenhado –

em tese – pela rede social Facebook em parceria com a Cambridge Analytica nos dois 

marcos da desinformação política; ou seja, eleição de Trump e o Brexit. 

Advinda do Projeto de Lei 53/2018, que foi proposto na Câmara dos Deputados 

e aprovado no Senado, ela foi sancionada com alguns vetos no dia 14 de agosto de 

2018, ficando conhecida como o Marco Inicial da Proteção de Dados Pessoais. Este 

recentíssimo diploma legal foi formatado em nove capítulos. No primeiro, tratou-se das 

disposições preliminares, nas quais já no artigo 1º o legislador fixou os objetivos 

normatizados; ou seja, disposições sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive 

nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou 

privado. A primeira crítica que se faz é em relação à obscuridade da expressão 

“tratamento”. O que seria a atividade de tratamento? Ciente desta novidade em termos 

de nomenclatura, o próprio legislador fixa o conceito de tratamento em interpretação 

autentica no inciso X, do artigo 5º, afirmando: “X - tratamento: toda operação realizada 

com dados pessoais, como as que se referem a coleta, produção, recepção, 

classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, 

processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da 

informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração;” Em 

pesquisa no site da Câmara do Deputados encontra-se, do mesmo modo, o conceito 

de tratamento de dados como sendo também o cruzamento de dados e informações227 

de uma pessoa específica ou de um grupo de pessoas possibilitando a formação de 

                                                           
227 Podem ser tratados todos e quaisquer dados, como, por exemplo, nome, endereço, e-mail, idade, 
estado civil e situação patrimonial, independentemente da fonte. 
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um perfil psicológico ou identificador de suas preferências, para direcionar decisões 

comerciais, políticas públicas ou atuação de órgão público.228  

Assim o tratamento de dados corresponde a atividade de coleta, guarda, 

cessão, estudo com o objetivo de montar perfil de um titular destes dados ou um grupo 

deles. 229  O mencionado tratamento de dados pessoais abrange não só estas 

atividades como também toda e qualquer captação, gestão, descarte, publicização de 

imagem ou áudio captada de forma autorizada – ou não – por câmaras ambientais 

públicas ou privadas. Seria, portanto, uma grande oportunidade de se elaborar um 

texto voltado especificamente para a desinformação política, o que não ocorreu. Ainda 

no artigo 1º encontramos como objetivo de essência a proteção dos direitos 

fundamentais ligados a liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da 

personalidade.  

Com a reflexão sobre os demais dispositivos, veremos que a aplicação da Lei 

13.709/18, no que se refere à desinformação política, é somente parcial; ou seja, 

abrangendo naquela prática as atividades relacionadas com o tratamento de dados 

pessoais. Desta forma, sua abordagem não será tão aprofundada, entretanto, será 

completa e, portanto, não há como escapar de uma abordagem um pouco mais 

extensa, pois são 65 artigos com algumas dezenas de parágrafos e incisos.  

Como afirma no artigo 2º, a proteção de dados pessoais apresenta como 

fundamentos: a) o respeito à privacidade; b) a autodeterminação informativa; c) a 

liberdade de expressão, de informação, de comunicação; d) a liberdade de opinião; e) 

a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem; f) o desenvolvimento 

econômico e tecnológico e a inovação; g) a livre iniciativa, a livre concorrência e a 

defesa do consumidor; h) os direitos humanos, o livre desenvolvimento da 

personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais. Fica 

patente, destarte, que hoje falamos em direito aos dados pessoais. 

                                                           
228 Este é um conceito moderno que se encaixa com perfeição na atividade desenvolvida pela rede 
social Facebook em parceria com a Cambridge Analytica, como vimos. 
229 Fonte: <http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/CIENCIA-E-TECNOLOGIA/560079-
CONSELHO-DE-COMUNICACAO-SOCIAL-ANALISARA-PROJETO-SOBRE-TRATAMENTO-DE-
DADOS-PESSOAIS.html>. Acesso em: 04/06/2019. 
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Preocupado com a transnacionalidade da atividade de coleta e uso de dados 

pessoais, quer por entes públicos ou privados, procura o legislador fixar alguns 

conceitos que deverão influenciar na competência para conhecer e julgar demandas 

judiciais relativas ao tema. Afirma, destarte, a aplicabilidade e inaplicabilidade 

normativa nos artigos 3º e 4º. A aplicabilidade é a regra, entretanto prevê o legislador 

algumas exceções com fundamento na presença do interesse público. Desta forma a 

norma não seria aplicada em casos em que estivessem presentes questões 

relacionadas: a) segurança pública; b) defesa nacional; c) segurança do Estado; ou d) 

atividades de investigação e repressão de infrações penais. Do mesmo modo, a 

norma não seria aplicada se este tratamento fosse realizado por pessoa natural e sem 

fins econômicos, ou ainda, se tais atividades fossem realizadas para fins 

exclusivamente jornalístico, ou mesmo artístico, ou, com fins acadêmicos respeitados 

as prescrições dos artigos 7º e 11º. 

Aqui há uma pequena crítica. Os parágrafos inseridos no artigo 4º estabelecem 

algumas regras a ser observadas em legislação a ser elaborada posteriormente. 

Assim prevê o parágrafo primeiro que o tratamento de dados pessoais previsto no 

inciso III será regido por legislação específica. Esta legislação deverá prever medidas 

proporcionais e estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. Devem 

ser preservados, do mesmo modo, pela legislação que virá, o devido processo legal, 

os princípios gerais de proteção e os direitos do titular previstos nesta Lei. Ora, se 

estamos diante de uma lei ordinária que prevê a elaboração de outra lei do mesmo 

naipe, vale a regra, legislação posterior revoga a anterior de forma expressa ou tácita, 

quando é com ela (anterior) incompatível. Portanto, não é permitido pela própria lógica 

do sistema, um legislador ordinário traçar normas para o próprio legislador ordinário 

que se manifestará, ou não. As incongruências prosseguem, pois, se por um lado, o 

legislador afirma que a Lei 13.709/18 não se aplica às hipóteses previstas no inciso III 

do artigo 4°, por outro lado, traça normas relacionadas justamente ao inciso III. 

Prosseguindo, o legislador utiliza-se do artigo 5º para dar interpretação 

autentica fixando conceitos jurídicos. Conceitua banco de dados como o conjunto 

estruturado de dados pessoais, estabelecido em um ou em vários locais em suporte 

eletrônico. Em relação às pessoas que atuam na gestão ou mesmo no tratamento de 

dados e informações pessoais, o legislador, do mesmo modo, estabelece alguns 
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conceitos jurídicos. Assim temos o controlador que é aquele a quem compete as 

decisões referentes ao tratamento de dados pessoais, seja pessoa de natureza 

pública ou privada. O operador é aquele que operacionaliza as decisões tomadas pelo 

controlador na gestão e tratamento dos dados e informações pessoais. O Controlador 

e o operador são considerados agentes de tratamento. Encarregado, segundo o 

conceito jurídico estabelecido pela lei em comento é aquele que atua como canal de 

comunicação entre o controlador e os titulares e a autoridade nacional. Há outros 

conceitos jurídicos estabelecidos, entretanto, destaque merece o último. Inserido no 

inciso XIX o legislador afirma a existência de uma autoridade maior ou um órgão da 

administração pública indireta que seria o responsável por zelar, implementar e 

fiscalizar o cumprimento desta Lei. 

No artigo 6º, o legislador consagra alguns princípios que devem ser observados 

no tratamento dos dados e informações pessoais e do mesmo modo, na aplicação da 

Lei 13.709/18. Assim, além do natural princípio da boa fé, o legislador consagra, 

dentre outros, o princípio da transparência dos propósitos ou finalidades legítimas e 

legais da atividade de tratamento dos dados e a adequação tratamento/finalidade. 

Consagra, ainda, o princípio do tratamento mínimo; ou seja, quanto menor a incidência 

desse tratamento, melhor seria para a preservação da liberdade e da individualidade. 

O princípio do livre acesso por parte dos titulares dos dados também é coerentemente 

consagrado, até mesmo como garantia, observados os segredos comercial e 

industrial. Há, do mesmo modo, a consagração do princípio da segurança de dados e 

informações pessoais para que terceiras pessoas não tenham indevidamente meios 

de acesso a informações dos titulares, evitando-se, inclusive, situações acidentais ou 

ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão. O princípio da 

responsabilização, que é consequência lógica da atividade, também foi consagrado. 

O segundo capítulo estabeleceu normas relativas ao tratamento de dados e 

informações de caráter pessoal e foi dividido em quatro seções. A primeira relacionada 

especificamente ao tema central; ou seja, o tratamento que deve ser dispensado na 

guarda dos dados e informações pessoais. A segunda sessão foi dedicada ao 

tratamento dos dados pessoais de pessoas sensíveis. A terceira sessão, ao 

tratamento dos dados das crianças e adolescentes e, por fim, na quarta sessão o 

legislador estabeleceu regras sobre o término do Tratamento de Dados. 
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Na primeira parte são previstas as hipóteses em que o tratamento de dados é 

juridicamente possível, tendo como pressuposto, o consentimento expresso e bem 

claro do seu titular que, diga-se de passagem, é regra relativa. Há hipóteses que em 

o tratamento dos dados não depende de consentimento de seu titular. Quando os 

dados e informações são públicas, por exemplo, dispensa-se, por lógica sistêmica, a 

autorização do titular dos dados, conforme comando do parágrafo 4º deste artigo 7º. 

O mesmo ocorrerá quando o tratamento de dados é necessário para o cumprimento 

de obrigação legal ou regulatória pelo controlador, ou ainda, pela administração 

pública, para o tratamento e uso compartilhado de dados necessários à execução de 

políticas públicas previstas em leis e regulamentos ou respaldadas em contratos, 

convênios ou instrumentos congêneres. 

O tratamento de dados e informações pessoais ainda é possível sem o 

consentimento do titular, segundo o artigo 7º, para a realização de estudos por órgão 

de pesquisa, garantida, sempre que possível, o anonimato do titular. Quando for o 

tratamento necessário para a execução de contrato, ou ainda, no caso de exercício 

regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral. Há ampla 

possibilidade, ainda, quando se objetiva a proteção da vida ou da incolumidade física 

do titular ou de terceiro, ou para a tutela da saúde, em procedimento realizado por 

profissionais da área da saúde ou por entidades sanitárias. Os interesses legítimos do 

controlador ou de terceiro também são lembrados como hipótese de tratamento, 

limitados, entretanto, pelo princípio da preservação direitos e liberdades fundamentais 

do titular dos dados pessoais. E por fim, de forma pouco clara, para a proteção do 

crédito, inclusive quanto ao disposto na legislação pertinente. Em complemento a este 

extenso rol de hipóteses o legislador lança nada menos do que seis parágrafos. 

Estabelece a obrigação do controlador em comunicar o titular dos dados a 

possibilidade de seu tratamento, assim como, de obter o consentimento do titular para 

compartilhar com outros controladores os dados deste titular. 

O artigo 8º vem cuidar de forma mais detalhada do consentimento do titular dos 

dados e informes pessoais para ser possível o tratamento. Em rápidas palavras, 

estabelece que a qualquer tempo o consentimento pode ser revogado e solicitada a 

exclusão dos dados e informações objeto de eventual tratamento. Qualquer alteração 
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no tratamento originalmente consentido pelo titular deve ser ele comunicado e se 

assim entender pode este revogar o consentimento até então existente. 

Já o artigo 9º estabelece o livre acesso pelo titular a todos os seus dados e 

informações que estão sendo objeto de tratamento, inclusive, a finalidade específica 

do tratamento, a forma e duração do tratamento respeitando-se os segredos 

comercial, industrial e individual, a identificação do controlador com seus contatos 

pessoais, as informações sobre eventuais compartilhamentos com outros 

controladores, e as responsabilidades dos agentes que realizarão o tratamento. Por 

fim, deve ser explicitado para o titular os seus direitos e do próprio artigo 18º. Após, 

são inseridos três parágrafos repetitivos que pouco acrescentam. O artigo 10º. 

continua a estabelecer normas a serem observadas nas relações entre o controlador 

e os titulares dos dados e informes pessoais. 

A seção II é dedicada a normatizar dados pessoais sensíveis, que a própria 

norma conceitua como: “dado pessoal que verse sobre origem racial ou étnica, 

convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter 

religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético 

ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural.” 230 A colheita e a manipulação 

destes dados, leia-se, o tratamento, somente poderá ocorrer quando o titular ou seu 

responsável legal consentir, de forma específica e destacada, para finalidades 

específicas. Isto vale dizer que, o consentimento deve ser expresso e dado de forma 

destacada, mencionando-se, inclusive, a finalidade de sua utilização. Essa é a regra. 

Como exceção, prevê o legislador que o tratamento destes dados sem o 

consentimento pode se dar para se obter o cumprimento de obrigação legal ou 

regulatória pelo controlador, ou ainda, quando este tratamento for necessário à 

execução de políticas públicas previstas em leis ou regulamentos, ou mesmo a 

realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, o 

anonimato. Pode, do mesmo modo, haver tratamento sem consentimento quando se 

caracterizar um exercício regular de um direito, a proteção da vida ou da incolumidade 

física do titular ou de terceiro, ou mesmo tutela da saúde. Por fim, o mesmo pode 

ocorrer para garantir a prevenção de fraude. Por outro prisma, veda-se a comunicação 

                                                           
230 Ver artigo 5º, II. 
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ou compartilhamento de dados pessoais sensíveis em casos referentes à saúde e 

com objetivo de obter vantagem econômica, exceto nos casos de portabilidade de 

dados e mesmo assim quando consentido pelo titular.  

O artigo 12º, por sua vez, cuida dos dados que foram anonimizados; vale dizer, 

tornados anônimos. Nesse caso, não haveria qualquer risco. Entretanto, se o 

anonimato for revertido, serão os dados considerados normais, incidindo as mesmas 

regras em relação ao consentimento. Neste artigo ganha relevo a citação da 

Autoridade Nacional e do Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais que 

será objeto de comentário ao fim. O artigo 13º se refere a colheita e manipulação de 

dados pessoais no campo da saúde pública, principalmente da pesquisa preservando 

os direitos do titular. Há destaque para a prática da pseudominização, que se dá 

quando o acesso aos dados pessoais depende de outra fonte secundária que pode 

ser possível ou não. 

A Seção III é dedicada a regulamentar o tratamento de dados pessoais quando 

seus titulares forem crianças e de adolescentes. Após reafirmar a prevalência dos 

interesses dos titulares impõe, como natural, a necessidade de autorização, para o 

tratamento de seus dados a ser firmada pelo seu responsável. Esta necessidade, por 

certo, possui a mesma exceção; ou seja, quando a coleta for necessária, até mesmo 

para a proteção dos titulares. Os dados não podem ser cedidos ou repassados a 

terceiros sem a devida autorização. Por outro vértice, os controladores devem tornar 

– de forma simples, clara e acessível – públicas as informações sobre os dados 

colhidos não podendo condicionar a participação dos titulares em jogos, aplicações 

de internet ou outras atividades ao fornecimento de informações pessoais além das 

estritamente necessárias à atividade. 

Na última seção do capítulo II – ou seja, na Seção IV – o legislador se ocupa 

com o término do tratamento de dados pessoais afirmando que este se dará quando 

a finalidade do tratamento for alcançada ou mesmo quando se constatar que não mais 

serão necessários os dados tratados. Se dará também quando a autorização for 

revogada pelo seu titular, ou ainda, quando for determinado pela autoridade nacional 

em caso de eventual ilegalidade, ou, por fim, se expirar o prazo estabelecido para o 

tratamento. Por regra, uma vez terminado o tratamento, os dados e informes serão de 

imediato eliminados. Este dever de eliminar os dados colhidos possui quatro 
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exceções, a saber: a) quando for necessária a preservação para que o controlador 

possa dar cumprimento a uma obrigação legal; b) quando os dados forem necessários 

para algum estudo ou pesquisa, garantido o anonimato; c) quando puderem e 

efetivamente forem transferidos a terceiros ou outros controladores, mediante a 

natural autorização; d) quando forem os dados anonimizados e forem necessários ao 

controlador. 

No capítulo terceiro, o legislador se dedicou aos direitos do titular dos dados 

colhidos e armazenados, resguardando o direito a liberdade e a intimidade ou 

privacidade destes dados. Em relação ao controlador, o titular dos dados possui os 

seguintes direitos elencados: I) pode a qualquer tempo confirmar o tratamento que 

está sendo dado aos seus informes, bem como, saber se houve e para quem houve 

eventual compartilhamento; II) terá amplo acesso, bem como a possibilidade de 

corrigir, ou complementar seus dados; III) exigir a anonimização, bloqueio ou 

eliminação de dados considerados desnecessários. Estas mudanças devem ser 

comunicadas aos controladores que receberam o compartilhamento dos dados se o 

controlador original os compartilhou. É possível a portabilidade dos dados que não se 

tornaram anônimos, bem como, a revogação do consentimento. Por outra ótica, as 

reivindicações dos titulares dos dados em relação ao controlador devem ser 

formalizadas em requerimento expresso, contendo, inclusive, os fundamentos dos 

pedidos dirigidos a ele (controlador) ou a Autoridade Nacional. Nas hipóteses de 

dispensa de consentimento, o titular pode opor-se ao tratamento realizado, do mesmo 

modo, de maneira formal. Na hipótese de impossibilidade de adoção imediata da 

providência que foi requerida pelo titular, deverá ele ser comunicado pelo controlador, 

o qual deve explicitar as razões da alegada impossibilidade. Por sua vez, o artigo 19º 

estabelece alguns deveres burocráticos dos controladores, ganhando destaque tão 

somente o tratamento diferenciado para a Autoridade Nacional. Os artigos 20º, 21º e 

22º não trazem nada além de uma introdução a outro conceito, o conceito de decisão 

automatizada. Ademais, prevê as hipóteses de o titular defender seus interesses 

administrativa ou judicialmente, o que é um consectário lógico do sistema, portanto, 

dispensável. 

No capítulo IV estão as normas voltadas a atividade de tratamento de dados 

pelo poder público tendo como pressuposto a presença do interesse público. As 
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pessoas obrigadas à observação destes dispositivos estão elencadas no artigo 1º da 

Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011; isto é, os órgãos públicos integrantes da 

administração direta dos Poderes Executivo, Legislativo, incluindo as Cortes de 

Contas, e Judiciário e do Ministério Público, assim como as autarquias, as fundações 

públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades 

controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 

Adiciona-se ao rol os serviços notariais, conforme o estabelecido no parágrafo 4º. 

Há que se dar destaque ao fato de que presente encontra-se uma interrelação 

legislativa que envolve a presente Lei 13.709/2018 com a Lei de Acesso a Informação, 

a Lei do Habeas Data, a Lei Geral do Processo Administrativo. Na colheita e manuseio 

de dados e informações pessoais pelo poder público, deve intervir um novo 

personagem: um encarregado que fica responsável pela segurança dos dados que 

foram colhidos e estão sendo manuseados. Por mais interessante que possa parecer, 

as empresas públicas e as sociedades de economia mista possuem uma dupla 

regulamentação, pois podem ter uma dupla natureza. Quando atuam em regime de 

concorrência, sujeitas ao disposto no art. 173 da Constituição Federal, terão o mesmo 

tratamento dispensado às pessoas jurídicas de direito privado. Entretanto, quando 

estiverem operacionalizando políticas públicas e no âmbito da execução delas, terão 

o mesmo tratamento dispensado aos órgãos e às entidades do Poder Público. 

No uso compartilhado, é possível que esteja presente o interesse público, 

lembrando que devem ser respeitados os princípios de proteção de dados pessoais e 

deve haver sempre no compartilhamento a comunicação da Autoridade Nacional. O 

compartilhamento ou mesmo simples transmissão dos dados colhidos para entidades 

privadas é vedado, ou condicionado a autorização do titular como regra. Entretanto, 

esta regra encontrará três exceções. A primeira diz relação às hipóteses quando a lei 

dispensa a autorização. A segunda, quando for dada a publicidade que foi comentada 

no artigo 23º. E, por fim, a terceira, quando terão as mesmas exceções do artigo 26º. 

O legislador fecha a Seção I prevendo a possibilidade de a Autoridade Nacional 

fiscalizar, implementar e até mesmo legislar sobre a atividade de tratamento de dados 

pessoais.231 

                                                           
231 Afirma expressamente o artigo 30º que: “Art. 30. A autoridade nacional poderá estabelecer normas 
complementares para as atividades de comunicação e de uso compartilhado de dados pessoais”.  
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Em dois artigos curtos, o legislador procura fixar na Seção II as 

responsabilidades sobre eventuais infrações e as providências a serem tomadas de 

imediato. Assim, no artigo 31º estabelece o legislador que, quando houver qualquer 

infração à Lei em decorrência do tratamento de dados pessoais por órgãos públicos, 

a Autoridade Nacional poderá enviar informe com medidas cabíveis para fazer cessar 

a violação. Aqui a crítica é simplória. Se houve infração, não pode haver uma 

faculdade da Autoridade Nacional em agir ou se quedar. É dever de ofício tomar todas 

as providências cabíveis para fazer cessar os efeitos da infração perpetrada. Já o 

artigo 32º, novamente atribuindo uma faculdade à Autoridade Nacional, afirma que 

poderá solicitar aos agentes do Poder Público a publicação de relatórios de impacto à 

proteção de dados pessoais. Poderá, de igual forma, sugerir a adoção de padrões e 

de boas práticas para os tratamentos de dados pessoais pelo Poder Público. As 

críticas prosseguem em razão da obscuridade do dispositivo. Quem seriam estes 

agentes públicos? Autoridades de outro setor, ou mesmo de funções soberanas 

diversas ou controladores e operadores de dados? No primeiro caso, é admissível a 

faculdade; no segundo caso, possui a Autoridade Nacional poder para requisitar ou 

mesmo determinar a expedição dos relatórios, e não solicitar. Aliás possui o 

poder/dever, e não mera faculdade. 

Pensando na transnacionalidade da atividade eletrônica virtual, o legislador 

dedicou o capítulo V à transferência internacional de dados, limitando-a a nove 

hipóteses. Assim, declara que somente é possível essa transferência de dados 

pessoais para países ou organismos internacionais que de alguma forma garantam a 

proteção de dados pessoais. Esta transferência é possível, do mesmo modo, quando 

o controlador que receberá os dados oferecer e comprovar garantias de cumprimento 

dos princípios, dos direitos do titular e do regime de proteção de dados previstos na 

lei em comento. Esta garantia deve vir em forma de cláusulas contratuais específicas, 

padronizadas e normas globais e certificados e códigos de conduta regularmente 

emitidos. Ainda a transferência internacional de dados é possível quando for 

necessária para a cooperação jurídica internacional entre órgãos públicos de 

inteligência, de investigação e de persecução, de acordo com os instrumentos de 

direito internacional. Quando a transferência for necessária para a proteção da vida 

ou da incolumidade física do titular ou de terceiro, também é uma das hipóteses 

elencadas. 
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Independentemente destes fatores permissivos, a Autoridade Nacional pode 

autorizar a transferência se solicitada. Este aspecto há um ponto crítico a ser 

observado. A Autoridade Nacional age com um poder dever. Assim, se lhe for 

requerida a desejada transferência não pode ficar a seu julgamento subjetivo a 

concessão ou não do requerido. Há requisitos objetivos que devem ser seguidos 

necessariamente. Aqui o legislador foi além do que deveria. 

Podem ainda ser objeto de transferência internacional de dados pessoais 

quando resultar em compromisso assumido em acordo de cooperação internacional, 

quando a transferência for necessária para a execução de política pública ou 

atribuição legal do serviço público, sendo dada publicidade nos termos do inciso I 

do caput do art. 23 desta Lei. O mesmo ocorre quando o titular tiver fornecido o seu 

consentimento específico dando-se destaque a natureza desta transferência. E, por 

fim, quando esta transferência internacional for necessária para atender as hipóteses 

previstas nos incisos II, V e VI do art. 7º. 

O legislador, para tornar mais clara e possível a aplicabilidade da norma, dedica 

um capítulo aos personagens que ela menciona, isto é, os agentes de tratamento de 

dados pessoais. Esta é a função do capítulo VI. O primeiro destaque vai para a 

interpretação sistemática que leva a colocar como gênero, os agentes de tratamento 

de dados pessoais, e como espécies o controlador e o operador. O segundo destaque 

vai para a seção I onde o legislador impõe ao controlador e ao operador a obrigação 

de manter o registro das operações que realizarem e de elaborar relatório 

circunstanciado, se for determinado pela Autoridade Nacional. Por outro lado, o 

operador realiza o tratamento nos limites das instruções recebidas do controlador. 

Caberá a Autoridade Nacional dispor sobre padrões de interoperabilidade para fins de 

portabilidade, livre acesso aos dados e segurança, assim como, sobre o tempo de 

guarda dos registros necessário a transparência total da atividade. 

A Seção II é destinada a regulamentar a atividade do encarregado pelo 

Tratamento de Dados Pessoais. De acordo com o artigo 41º o controlador deverá 

indicar um encarregado pelo tratamento de dados pessoais do ente público. Em 

primeiro lugar, seus dados identificadores devem ser publicizados. Em segundo, as 

suas atividades específicas, além do que for determinado pelo controlador e pela 

Autoridade Nacional, são: a) aceitar reclamações e comunicações dos titulares, 
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prestar esclarecimentos e adotar providências; b) receber comunicações da 

Autoridade Nacional e adotar providências solicitadas e aquelas que entende 

necessárias; c) orientar os funcionários e os contratados da entidade a respeito das 

práticas a serem tomadas em relação à proteção de dados pessoais; e d) executar as 

demais atribuições determinadas pelo controlador ou estabelecidas em normas 

complementares. Os artigos 42º até o artigo 45º são utilizados pelo legislador para 

estabelecer normas relativas à responsabilidade – por vezes solidária – do controlador 

e do operador pelos danos que eventualmente venham a causar. Não trazem qualquer 

novidade, até mesmo porque esta responsabilidade decorre do próprio sistema de 

responsabilidade civil. 

O Capítulo VII é dirigido a regras a serem observadas na preservação da 

segurança e do sigilo dos dados pessoais tratados. Assim, afirma o artigo 46º: “os 

agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança, técnicas e 

administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de 

situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou 

qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito”. O legislador retorna à Autoridade 

Nacional afirmando a sua possibilidade de dispor sobre a segurança da atividade de 

tratamento de dados. O artigo 47º cria, salvo melhor entendimento, regra que poderá 

trazer mais problemas que soluções. Estabelece o legislador que deve ser 

considerado responsável pela segurança dos dados – e, portanto, passível de punição 

indenizatória em razão de eventual dano – qualquer agente ou terceiros que tenha 

participado de alguma forma, ou em alguma fase do tratamento dos dados pessoais. 

Ademais, estabelece o artigo 49°, ainda no campo da responsabilidade dos agentes, 

o dever destes em comunicar a Autoridade Nacional qualquer incidente que crie risco 

à segurança dos dados pessoais em tratamento, ou mesmo a sua efetiva lesão. 

A Seção II do capítulo VII traz algumas regras inusitadas. Essa parte é 

destinada ainda aos agentes de tratamento, dotando-os de uma relativa autonomia. 

Assim, no exercício de suas funções, podem estabelecer regras internas que 

aprimorem as boas práticas e a Governança. Possibilita, deste modo, a elaboração 

de uma espécie de “regulamento interno” que explicita procedimentos a serem 

observados. Este “regulamento” deve ter como norte os princípios indicados nos 

incisos VII e VIII do caput do art. 6º. O artigo 51, de uma forma um pouco 
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desorganizada, afirma que a Autoridade Nacional estimulará a adoção de padrões 

técnicos que facilitem o controle pelos titulares dos seus dados pessoais. 

O Capítulo VIII foi dedicado pelo legislador para regulamentar a questão da 

fiscalização do tratamento dos dados pessoais prevendo, inclusive, sanções 

administrativas. Iniciando por este último foco, estabelece no artigo 52º que os 

agentes são passiveis de punição aplicáveis pela Autoridade Nacional. Enumera as 

seguintes punições passíveis de serem aplicadas: a) de advertência, com indicação 

de prazo para adoção de medidas corretivas b) de multa simples de até R$ 

50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) por infração; c) de multa diária, observado 

o limite total já mencionado; d) publicização da infração após devidamente apurada e 

confirmada a sua ocorrência; e) bloqueio dos dados pessoais a que se refere a 

infração até a sua regularização; f) de eliminação dos dados pessoais a que se refere 

a infração. 

Neste particular foram vetados três dispositivos.232 Há ainda que se destacar 

que a aplicação destas sanções somente pode ser levada a efeito através de processo 

administrativo em curso perante a Autoridade Nacional em que se resguarde a ampla 

defesa e o devido processo legal. Por outro prisma, a eventual punição aplicada pela 

Autoridade Nacional não impede que sejam aplicadas outras sanções previstas em 

lei. 

Cabe aqui um destaque especial. Como se vê no título do Capítulo IX, “Da 

Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) e do Conselho Nacional de 

Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade” se deduz, e com facilidade, que o 

legislador colocou no texto original a criação da chamada Autoridade Nacional de 

Proteção aos Dados Pessoais, que já tem sido citada por força do texto integral. 

Colocou ainda a criação do Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da 

Privacidade. Não obstante, o Executivo na oportunidade da sanção vetou estas duas 

                                                           
232 Os dispositivos vetados previam hipóteses de sanções administrativas relativas à suspensão do 
exercício de atividade de tratamento de dados pessoais a que se refere a infração pelo período 
máximo de seis meses, prorrogáveis por igual período, assim como proibição parcial ou total do 
exercício de atividades relacionadas a tratamento de dados. 
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criações tornando o texto meio capenga. Este tema abordaremos abaixo, portanto, 

por ora seguiremos com as disposições finais e transitórias. 

No Capítulo X, aproveita o legislador para estabelecer normas transitórias e de 

fechamento. Assim, no artigo 60º traz alterações nos artigos 7º e 16º da Lei nº 12.965, 

de 23 de abril de 2014 – o chamado Marco Civil da Internet. Já o artigo 61º tendo em 

vista a transnacionalidade dos meios de comunicação dados e informações pessoais 

estabelece que a empresa estrangeira será notificada e intimada dos atos processuais 

previstos na lei ora comentada, através do representante ou pessoa responsável aqui 

no Brasil. O artigo 62º procura dar maior coordenação do campo virtual de controle de 

dados pessoais com o campo das atividades educacionais. O legislador, ainda nesta 

parte, estabelece a possibilidade de regulamentação dos bancos de dados e informes 

pessoais já existentes e em atividade. A cláusula de vigência foi prevista no artigo 65º 

do texto original. Previa o dispositivo que a lei entraria em vigor dezoito meses após a 

sua publicação que se deu em 14 de agosto de 2018, desta forma, a lei entraria em 

vigor dia 14 de fevereiro de 2010. Entretanto, foi baixada a Medida Provisória 869, de 

27 de dezembro de 2018, trazendo algumas alterações, inclusive em relação à data 

de vigência, como veremos abaixo. 

 

5.3.6 A Medida Provisória 869/2018 e a criação da Autoridade Nacional de 

Proteção de Dados 

O funcionamento como planejado dependeria da criação de um órgão que se 

convencionou chamar Autoridade Nacional de Proteção aos Dados Pessoais e de um 

Conselho Nacional de Proteção aos Dados Pessoais. O próprio texto original da lei, 

em seus artigos 55º a 59º, previu a criação destes órgãos. Entretanto, pelo sistema 

constitucional brasileiro, mais precisamente pelo que consta do artigo 61º parágrafo 

1º, II, “a” e “e” da Constituição Federal em vigor, a criação de cargos, funções ou 

empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua 

remuneração e ainda a criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração 

pública é de competência privativa do presidente da República. Não restou outra 
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alternativa ao Chefe do Executivo senão optar pelo veto desses artigos. 233 A norma 

foi mutilada por força desse vício de constitucionalidade. Não obstante, nada 

impediria, como de fato não impediu, a criação através de Medida Provisória da lavra 

do Chefe do Executivo federal. 

Destarte, no dia 27 de dezembro de 2018 o presidente da República adotou a 

Medida Provisória Nº 869, que alterou em parte a Lei 13.709/18 e criou a Autoridade 

Nacional de Proteção de Dados. São alterações que não mudam substancialmente o 

texto original, por um lado. Por outro, trará um trabalho simples de interpretação para 

se concluir até onde as cláusulas que sofreram alterações, e outras, foram revogadas 

completamente, e outras ainda permanecem integras. 

No que se refere às alterações trazidas pela MP 869/18, registre-se que o artigo 

terceiro recebeu o inciso II, de caráter complementar, relacionado com a atividade de 

tratamento de dados. O artigo 4º, II, b teve reduzido seu texto para constar tão 

somente o termo acadêmicos. Os parágrafos 2º e 3º, do mesmo modo receberam 

alterações. O artigo 5º sofreu alterações em seus incisos VIII, XVIII e XIX. Já o artigo 

11º sofreu alteração em seu § 4º, ganhando nova redação. O mesmo ocorreu em 

relação ao artigo 20º, em seu caput. O artigo 26º, por sua vez, ganhou os incisos III, 

IV, V e VI. Os artigos 27º e 29º tiveram seus respectivos caputs alterados. 

Bem, a MP 869/2018, além destas alterações a que nos referimos acima, trouxe 

outras, mais importantes, por se referirem a criação da Autoridade Nacional e do 

Conselho, sem os quais a lei estaria fadada ao desuso por inexistência de eficácia ou 

efetividade. 

Através dos artigos 55-A e 55-B foi finalmente criada a ANPD (Autoridade 

Nacional de Proteção de Dados). Trata-se de um órgão da administração pública 

federal, diretamente ligado à Presidência da República, com autonomia técnica. Sua 

composição ficou assim prevista: “Art. 55-C. ANPD é composta por: I - Conselho 

Diretor, órgão máximo de direção; II - Conselho Nacional de Proteção de Dados 

Pessoais e da Privacidade; III - Corregedoria; IV - Ouvidoria; V - órgão de 

                                                           
233 Fonte: <https://meiobit.com/389413/lei-protecao-dados-pessoais-sancionada-temer-com-vetos/>. 
Acesso em: 04/06/2019. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/mpv%20869-2018?OpenDocument
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assessoramento jurídico próprio; e VI - unidades administrativas e unidades 

especializadas necessárias à aplicação do disposto nesta Lei.” (NR) 

A ANPD é composta de um Conselho Diretor, onde integram cinco diretores, 

incluído o diretor-presidente. Como determina o §1º do mencionado dispositivo os 

membros do Conselho Diretor serão nomeados pelo presidente da República e 

ocuparão cargo em comissão. Serão escolhidos dentre brasileiros, de reputação 

ilibada, com nível superior de educação e elevado conceito no campo de 

especialidade dos cargos para os quais serão nomeados. 

Os cargos serão temporários: os integrantes do Conselho Diretor terão, por 

regra, de quatro anos. Entretanto, os mandatos dos primeiros membros do Conselho 

Diretor nomeados serão de dois, de três, de quatro, de cinco e de seis anos, conforme 

estabelecido no ato de nomeação. Na hipótese de vacância do cargo no curso do 

mandato, o prazo remanescente será completado pelo sucessor. 

Pelo artigo 55-E, os membros do Conselho Diretor somente ser afastados 

preventivamente pelo presidente da República e somente perderão seus cargos em 

virtude de renúncia, condenação judicial transitada em julgado ou pena de demissão 

decorrente de processo administrativo disciplinar, cuja instauração de processo 

administrativo disciplinar caberá ao Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da 

Presidência da República e condução caberá a comissão especial constituída por 

servidores públicos federais estáveis. 

A Autoridade Nacional de Proteção de Dados e sua estrutura administrativa 

terá uma grande gama de atribuições que foram relacionadas detalhadamente no 

artigo 55-J. Em linhas rápidas estabelece são as seguintes: I) zelar pela proteção dos 

dados pessoais; II) editar normas e procedimentos sobre o tema; III) deliberar, na 

esfera administrativa, sobre a interpretação desta Lei; IV) requisitar informações, a 

qualquer momento, aos controladores e operadores de dados pessoais que realizem 

operações de tratamento de dados pessoais; V) implementar mecanismos 

simplificados para o registro de reclamações sobre o tratamento de dados pessoais; VI) 

fiscalizar e aplicar sanções na hipótese de tratamento de dados realizado em 

descumprimento à legislação, mediante processo administrativo que assegure o 

contraditório, a ampla defesa e o direito de recurso; VII) comunicar às autoridades 
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competentes as infrações penais das quais tiver conhecimento; VIII) comunicar aos 

órgãos de controle interno o descumprimento do disposto nesta Lei praticado por 

órgãos e entidades da administração pública federal; IX) difundir na sociedade o 

conhecimento sobre as normas e as políticas públicas de proteção de dados pessoais 

e sobre as medidas de segurança; X) estimular a adoção de padrões para serviços e 

produtos que facilitem o exercício de controle e proteção dos titulares sobre seus 

dados pessoais; XI) elaborar estudos sobre as práticas nacionais e internacionais de 

proteção de dados pessoais e privacidade; XII) promover ações de cooperação com 

autoridades de proteção de dados pessoais de outros países, de natureza 

internacional ou transnacional; XIII) realizar consultas públicas; XIV) realizar, 

previamente à edição de resoluções, a oitiva de entidades ou órgãos da administração 

pública que sejam responsáveis pela regulação de setores específicos da atividade 

econômica; XV) articular-se com as autoridades reguladoras públicas para exercer 

suas competências em setores específicos de atividades econômicas e 

governamentais sujeitas à regulação; e XVI) elaborar relatórios de gestão anuais 

acerca de suas atividades. 

Ainda no que se refere às atribuições regulatórias da Autoridade Nacional, 

deverá ela buscar interação com outras entidades sancionatórias como o Sistema 

Nacional de Defesa do Consumidor, entretanto, será por excelência a principal 

interprete da Lei 13.709/18, devendo, inclusive, estabelecer normas e diretrizes para a 

sua implementação. Apesar desta gama de atribuições, ganha, do mesmo modo, 

destaque a consagração do princípio da intervenção mínima na sua atividade 

regulatória, e ainda, do dever de preservar o segredo empresarial e o sigilo das 

informações. A instalação e preservação de um fórum permanente também foi prevista 

no § 3º do artigo 55-J, facilitando, assim, a execução de suas atividades, além da 

interação dos seus diversos setores e deles com a própria sociedade. 

No que se refere ao Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da 

Privacidade, foi ele previsto no artigo 58-A. Seus integrantes terão mandato de 2 anos, 

sendo possível uma recondução, entretanto, a atividade não é remunerada. Em sua 

composição o legislador procurou uma forma democrática, na indicação e escolha de 

seus componentes. Assim, foi previsto a indicação de: I) seis do Poder Executivo 

federal; II) um do Senado Federal; III) um da Câmara dos Deputados; IV) um do 
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Conselho Nacional de Justiça; V) um do Conselho Nacional do Ministério Público; VI) 

um do Comitê Gestor da Internet no Brasil; VII) quatro de entidades da sociedade civil 

com atuação comprovada em proteção de dados pessoais; VIII) quatro de instituições 

científicas, tecnológicas e de inovação; e IX) quatro de entidades representativas do 

setor empresarial relacionado à área de tratamento de dados pessoais. 

Ao Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade 

compete, segundo os termos do artigo 58-B, o seguinte: I) propor diretrizes 

estratégicas e fornecer subsídios para a elaboração da Política Nacional de Proteção 

de Dados Pessoais e da Privacidade e para a atuação da ANPD; II) elaborar relatórios 

anuais de avaliação da execução das ações da Política Nacional de Proteção de 

Dados Pessoais e da Privacidade; III) sugerir ações a serem realizadas pela ANPD; 

IV) elaborar estudos e realizar debates e audiências públicas sobre a proteção de dados 

pessoais e da privacidade; e V) disseminar o conhecimento sobre a proteção de dados 

pessoais e da privacidade à população em geral.” (NR). 

Por fim, o destaque vai para a utilização original da cláusula de vigência pelo 

legislador. As disposições relativas à criação da Autoridade Nacional e seu Conselho 

entraram em vigor um dia após a sua publicação; ou seja, dia 28 de dezembro de 

2018. Para as demais disposições, o legislador estabelece o prazo de 24 meses de 

vacatio legis. 

 

5.3.7 A Lei 9.709, de 18 de novembro de 1998 

Por fim, em termos de legislação vigente que regula direta ou subsidiariamente 

a prática da desinformação política merece um rápido destaque a Lei 9709/98, que 

regulamenta o exercício direto da soberania através do plebiscito, do referendo e da 

iniciativa popular. Esta rápida incursão se deve ao fato de que a desinformação política 

tem como marcos as eleições presidenciais norte-americanas de 2016 e a consulta 

popular (plebiscito) na Inglaterra no mesmo ano. Desta forma, a desinformação 

política pode – em tese – ocorrer tanto em processos eleitorais como também em 

consultas populares. 
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O legislador, após utilizar o artigo 1º para repetir o dispositivo do artigo 14º, I, II 

e III da Constituição Federal de 1988, lança mão do artigo segundo para conceituar e 

caracterizar o plebiscito e o referendo, condicionando a sua convocação para matérias 

de “acentuada relevância, de natureza constitucional, legislativa ou administrativa”. A 

convocação é feita através de proposta de um terço, no mínimo, dos membros que 

compõem a Câmara dos Deputados Federais ou mesmo o Senado. Do artigo quarto 

ao sétimo, cuidou o legislador da consulta popular relativa à fusão e ao 

desmembramento territorial da federação. Já o artigo 8º prevê o legislador que uma 

vez aprovado o ato convocatório, o presidente do Congresso Nacional dará ciência à 

Justiça Eleitoral para que ela possa viabilizar a realização da consulta, fixando a data 

que será realizada, expedindo todas as instruções necessárias à realização do 

plebiscito ou referendo e, por fim, assegurando a divulgação que for necessária. A 

decisão no referendo ou no plebiscito será por maioria simples, sendo o resultado 

homologado pela Justiça Eleitoral. No caso de referendo ou de plebiscito, os atos 

administrativos que dele dependem serão sustados. No caso de referendo, pode ele 

ser convocado em trinta dias, a contar da promulgação de lei ou adoção de medida 

administrativa que ele deve aprovar ou não. 

O artigo 13° é dedicado a iniciativa popular que se dá com a apresentação de 

um Projeto de Lei à Câmara dos Deputados desde que seja ele subscrito um por cento 

do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, com não menos de 

três décimos por cento dos eleitores de cada um deles. Este é o quórum mínimo. 

 

5.4 DE LEGE FERENDA 

Como já mencionado, a prática da desinformação política ganhou grande 

projeção mundial em época pós-2016, quer pelo espectro globalizado da internet, quer 

pelos eventos da Brexit e da eleição de Trump. No Brasil, há quem afirme que tal 

fenômeno pôde ser identificado nas eleições presidenciais de 2014, assim como no 

impeachment da presidente Dilma. Há alguma evidência nesse sentido denunciada 
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pela imprensa de massa.234 Entretanto, algumas flexões são necessárias. Como já 

afirmado acima, verdade e mentira sempre coexistiram nas relações humanas, desde 

que o homem assim foi considerado. Falou-se em Protágoras, Górgias e o relativismo 

da verdade. Falou-se, do mesmo modo, em verdade e mentira para chegarmos no 

pós-modernismo de Lyotard e na pós-verdade. No mundo da política, a realidade não 

poderia ser outra, como já exaustivamente abordado. 

Por outro vértice, já muito se falou na revolução dos meios de comunicação, 

principalmente com a chegada da internet. Milhares, bilhares, trilhares de relações 

sociais e negociais passaram a ser travadas. Nelas, evidentemente, encontramos 

comportamentos positivos e, naturalmente, comportamentos extremamente 

negativos, até mesmo tipificados como criminosos. Já há algum tempo a internet pode 

ser considerada o principal canal de comunicação de massa, e mesmo 

individualizado. As redes sociais cumprem bem esse papel. Na parte terceira do 

presente, falamos um pouco sobre as maiores redes sociais existentes. O Facebook, 

por exemplo, que surgiu em 2004, tornou-se a maior rede social do mundo. Assim 

como ele, o YouTube (em 2005), Google (2011) etc. 

Como meio social, onde as condutas dos sujeitos criam, transformam, 

transferem, extinguem direitos e obrigações, a sua regulamentação é necessária e 

natural, como já foi dito. Não obstante, em um primeiro momento o homem passou a 

aplicar a normatização existente de forma subsidiária, portanto, insatisfatória. Em um 

segundo momento passou a se preocupar em regulamentar tais condutas. Foi o que 

vimos anteriormente. Do marco civil da internet, passando pela extensa Resolução no 

23.551 do TSE, até chagarmos na promissora Lei 13.709/18, o caminho foi longo. 

Entretanto, a dinâmica social e política espelhada naquele velho jargão “fato sociais 

geram valores sociais, que geram normas jurídicas para protegê-los” 235  é 

                                                           
234 Fonte: <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-43118825>. Acesso em 04/06/2019>. Ver ainda: 
<https://moneytimes.com.br/fast/bbc-revela-uso-de-fake-news-em-campanha-de-dilma-rousseff-em-
2010/>. Acesso em: 04/06/2019. 
235 A mecânica da atividade legislativa revela este movimento; ou seja, os fatos sociais vão ocorrendo 
naturalmente dentro da dinâmica social. Alguns produzem grandes impactos, outros nem tanto. 
Aqueles que são impactantes trarão como consequência natural o surgimento de um valor, quer no 
sentido de evitar que novos fatos semelhantes ocorram por serem indesejáveis, quer no sentido 
contrário; ou seja, fomentá-los por serem valores positivos (cuja ocorrência é desejável). Estes 
valores amadurem no corpo social, sendo processo resultante de incontáveis forças, inclusive a 
mídia. Quando tais valores, já consolidados, tornam-se extremamente importantes para o corpo 
social, trarão como consequência o surgimento de normas para protegê-los. Assim, cabe ao 
Legislativo, em primeiro lugar, pesquisar no corpo social quais são os valores que precisam de 
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extremamente prejudicada pela velocidade do mundo virtual. A par desta velocidade 

que nos indica que o nosso legislativo é pesado, inoperante, lento, por demais 

grandioso, adjetivos que estão tornando-o cada vez mais distante da funcionalidade 

ideal. Tal fato tem trazido diversas consequências no âmbito social e das demais 

funções soberanas. Ainda há condutas, como a atividade da desinformação política, 

que merecem receber tratamento jurídico de proteção aos direitos que são criados. 

Como nos lembra Noam Chomsky, quando surgiu, em 1920, o primeiro veículo 

de comunicação de massa (o rádio), muito se discutiu sobre a regulamentação da 

atividade. Alguns Estados, temerosos do poder comunicacional das emissoras de 

rádio, procuraram controlá-las estatizando-as, ou considerando uma atividade de 

natureza pública a ser exercida pelos particulares mediante delegação ou autorização. 

Outros, no entanto, de tradição mais liberal, deixaram para a iniciativa privada toda a 

responsabilidade. Os Estados Unidos seguiram o segundo caminho. O Brasil o 

primeiro. Hoje é considerada uma atividade exercida por concessão. Décadas mais 

tarde, quando surgiram as transmissões por imagem e som, a televisão, nova 

discussão foi travada sobre a necessidade ou não de tornar pública esta atividade. 

Aqueles Estados de tradição mais liberal prosseguiram com a mesma orientação 

relacionada com a radiodifusão. Já nas décadas de 70 e 80 a revolução da Internet 

trouxe novamente o tema para o debate. Devem as comunicações digitais serem 

públicas, vale dizer, terem atividade somente mediante delegação? Bem, ainda temos 

uma realidade muito nova e o debate prossegue. Entretanto, podemos já ter uma 

breve intuição no sentido de que, os Estados de tradição mais liberal terão uma 

tendência a deixar para a iniciativa privada a natural regulamentação da atividade. Já 

para os Estados que adotam uma linha mais intervencionista terão, ao contrário, uma 

tendência reguladora mais nítida. 

O legislativo brasileiro tem se preocupado, embora desorganizadamente, com 

os temas relacionados com a atividade comunicacional das redes sociais. Já é 

possível contar mais de vinte projetos de leis em tramitação na Câmara dos 

Deputados Federais e um Projeto de Lei no Senado. Uma breve incursão nestes 

projetos será útil. 

                                                           
proteção e, em segundo, elaborar normas que possam efetivamente proteger os valores em questão. 
Belo exemplo disso é a Lei Carolina Dieckmann, acima abordada. 
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5.4.1 O Projeto de Lei 215 de 2015 

De início registra-se que não tem este projeto o objetivo de regulamentar ou 

mesmo tipificar a desinformação política, portanto, seu comentário será breve. Com 

as redes já constituídas e em pleno funcionamento, ocorreram fatos tenebrosos de 

pessoas que cederam – ou tiveram subtraídas – imagens íntimas que foram 

viralizadas na internet. O sofrimento estampado no perfil destas pessoas revelou o 

perigo da internet e da confiança nos amigos virtuais. Houve alguns casos que as 

vítimas chegaram ao suicídio.236 Com essa preocupação, o deputado Nildo Rocha 

apresentou, em 2014,237 um projeto simplório em que defendia um aumento de pena 

para os crimes contra a honra que fossem praticados pelo meio virtual – leia-se 

internet, mais precisamente redes sociais. Assim, tão somente adicionou o inciso V 

na redação do artigo 141 do Decreto Lei 2848/XII/40 (Código Penal), aumentando em 

um terço a pena aplicada. Como justificação para a apresentação do projeto, o 

deputado afirmou exatamente a evolução dos meios de comunicação e o fato de que 

em 1940 (data em que entrou vigor o Código Penal) esta evolução tecnológica era 

inexistente. Por outro vértice, argumentou, aliás, como muita propriedade, o efeito 

devastador dos crimes contra honra praticados pelas redes sociais. Em poucos 

minutos a viralização atinge um espectro inimaginável sem possibilidade de 

esquecimento dos fatos noticiados. A todo o instante por todo o sempre a informação 

estará nas nuvens a disposição daqueles que a procuram.238 

 

                                                           
236 Foram noticiados com grande impacto em novembro de 2013 os suicídios de duas adolescentes: 
Giana (Veranópolis-RS) e Julia (Parnaíba-PI). A primeira, por terem viralizado alguns nudes seus. A 
segunda, por ter sido filmada em relação sexual com o namorado e o vídeo ter viralizado. 
Fontes: <https://oglobo.globo.com/brasil/jovem-comete-suicidio-depois-de-ter-fotos-intimas-vazadas-
na-internet-10831415>. Acesso em 04/06/2019 e <https://jornalggn.com.br/noticia/os-suicidios-de-
garotas-que-tiveram-suas-fotos-intimas-vazadas-na-internet>. Acesso em: 04/06/2019. 
237 Apresar de datado de 2014, o projeto somente foi regularizado em 2015. 
238 O direito ao esquecimento é outro tema belíssimo que tem frequentado o mundo acadêmico. 
Todas as informações, imagens, dados pessoais, notícias ficam armazenados no grande espaço 
virtual da internet. Ao digitarmos um determinado nome, ou outro vocábulo qualquer em um site de 
busca milhares de pesquisas são feitas de forma praticamente imediata e associativa. Assim, fatos 
ocorridos há muito tempo retornam a realidade dos monitores relembrando os acontecimentos. Se 
alguém é acusado de um crime, por exemplo, ele sempre terá esta condição de acusado mesmo que 
depois venha a ser absolvido. Assim, o que noticia a suspeita pode não aparecer junto com o que 
noticia a absolvição. Deste modo o acusado pode ser sempre lembrado por esta condição. O mesmo 
ocorre com qualquer fato potencialmente constrangedor. 
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5.4.2 O Projeto de Lei 1589 de 2015 

Apresentado por Soraya Alencar dos Santos, deputada federal pelo Rio de 

Janeiro, do Movimento Democrático Brasileiro, o projeto é um pouco mais completo, 

entretanto, do mesmo modo, não é voltado especificamente para o combate a prática 

da desinformação política. Na realidade prevê a epígrafe do Projeto de Lei: “Torna 

mais rigorosa a punição dos crimes contra a honra cometidos mediantes 

disponibilização de conteúdo na internet ou que ensejarem a prática de atos que 

causem a morte da vítima”. Não obstante, o projeto estabelece uma série de normas 

que, se aprovado e sancionado, serão largamente aplicadas no âmbito da 

desinformação política. 

Prevê o projeto em comento, como primeira modificação, a inserção de dois 

parágrafos (§ 2º e § 3º) no texto do artigo 141 do Código Penal, Decreto-lei nº 2.848, 

de 7 de dezembro de 1940, no parágrafo 2º há um substancial aumento de pena. A 

previsão é de pena de reclusão aplicada em dobro. Já se a publicação ofensiva nas 

redes sociais resultar a morte da vítima a pena será de reclusão e aplicada no 

quíntuplo. Prevê, também, alteração na natureza da ação quando as ofensas tiverem 

as características descritas nos referidos parágrafos que foram inseridos. Enquanto 

que, para os demais crimes contra honra previstos no capítulo a ação penal é 

deflagrada mediante queixa, no caso dos parágrafos inseridos a ação é publica 

incondicionada. 

O artigo 4º do mencionado Projeto de Lei da deputada Soraya A. dos Santos, 

estabelece a natureza inafiançável dos crimes de calúnia, difamação ou injúria 

cometidos mediante conteúdo disponibilizado na internet ou que ensejarem a prática 

de atos que causem a morte da vítima. Para tanto altera o artigo 323 do Código de 

Processo Penal fazendo inserir outro inciso no rol de hipóteses já existentes. Outra 

alteração proposta para o Código de Processo penal seria a inserção no artigo 387, 

possibilitando, assim, o juiz da ação penal estabelecer um valor mínimo para 

reparação dos danos morais e materiais causados pela infração. 

A Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, que estabelece uma classificação para 

os crimes mais graves considerados hediondos, também recebe em seu artigo 1º a 

inserção de mais uma hipótese; ou seja, quando calúnia, difamação ou injúria 

ensejarem a prática de atos que causem a morte da vítima. 
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5.4.3 O Projeto de Lei 1589 de 2015 e o Marco Civil da Internet 

De forma coerente e com a preocupação sistêmica, o Projeto de Lei também 

traz alterações no chamado Marco Civil da Internet; vale dizer, na Lei 12.965, de 23 

de abril de 2014. Aliás, é sem dúvida o dispositivo legal que mais foi alterado – com 

coerência e preocupação orgânica – do ordenamento jurídico. 

A primeira modificação importante ocorre no texto do artigo 10º, que cuida da 

obrigação de entrega por parte dos provedores que exerçam a guarda de dados e 

informações diversas sobre seus usuários. No texto original esta obrigação somente 

é exigível mediante ordem judicial. Pelo projeto também subsistirá obrigação em 

relação à requisição pelas autoridades consideradas competentes – leia-se Ministério 

Público e autoridades policiais. A proposta prevê, de igual modo, no parágrafo 

segundo que o conteúdo das comunicações privadas somente poderá ser 

disponibilizado mediante ordem judicial ou requisição da autoridade competente, nas 

hipóteses e na forma que a lei estabelecer, respeitado o disposto nos incisos II e III 

do artigo 7º. Ainda em relação ao Marco Civil da Internet, o projeto dispõe que, 

guardada a exceção prevista (artigo 23-A), a disponibilização ao requerente dos 

registros de que trata este artigo deverá ser precedida de autorização judicial. 

A proposta legislativa prossegue trazendo importantes alterações no Marco 

Civil da Internet fazendo inserir no artigo 19° deste diploma legal alterações nos 

parágrafos 3º e 4º. Na primeira inserção há o estabelecimento, embora de forma 

acanhada, do chamado direito ao esquecimento, que de certa forma vem compor o 

princípio da dignidade do homem. Como se sabe os dados e informações publicadas 

na internet permanecem na nuvem239  indefinidamente. Assim, os sites de busca 

encontrarão sempre aquilo que foi um dia publicado. Desta forma as pessoas que 

tiveram seus nomes ou imagens publicadas de alguma forma na internet lá 

permanecerão indefinidamente. O dispositivo alterado permite o pedido judicial de 

                                                           
239 O terno nuvem, no mundo virtual, tem significado próprio. Sua origem está na expressão cloud 
computing, cuja tradução literal é computação em nuvem. A compreensão desse conceito não é difícil. 
Se cada computador físico possui memória, na qual fica registrado o que nele foi produzido, a internet 
possibilita que os usuários deixem registrado o que produzem via internet em megacomputadores de 
seus provedores ou servidores. Basta remeter um e-mail e suas informações ficam arquivadas com 
acesso fácil em qualquer lugar do mundo, utilizando-se a internet. 
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indisponibilização destes dados e informações pessoais em duas hipóteses: a) 

absolvição de imputação de crime; b) publicações caluniosas, difamatórias ou 

injuriosas. No parágrafo 4º, o projeto prevê a possibilidade de o Juiz deferir eventual 

pedido de antecipação dos efeitos da tutela. 

Há ainda alterações de menor porte como o aumento da multa para cinquenta 

mil reais, o que, diga-se de passagem, ainda está muito aquém do esperado tendo 

em vista os grandes investimentos que são feitos em uma eleição. Deste modo, 

andaria melhor o projeto se possibilitasse maior flexibilidade ao aplicador da lei, para 

punir com multas mais consideráveis e educativas. É o que prevê o artigo 11º do PL 

1589. 

Por sua vez, o artigo 23º prevê as mesmas inserções já mencionadas para 

permitir a autoridade policial e/ou Ministério Público a requisição dos dados, registros 

e demais informações que se fizerem necessárias as investigações criminais. Exige o 

projeto que os requisitantes fundamentem o pedido noticiando e comprovando 

minimamente a prática de crime e a importância probatória fundamental dos dados 

requisitados, aliás, como qualquer requerimento ou decisão judicial neste campo que 

envolve informações pessoais. Estabelece, ainda, um prazo para a finalização de um 

eventual inquérito quando os agentes estiverem presos e sessenta dias para o caso 

de estarem soltos, o que não parece factível dada a complexidade da atividade 

criminosa.  

Preocupou-se no projeto com a privacidade das informações requisitadas e 

recebidas, estabelecendo, inclusive, a caracterização de crime (passível de 

condenação a reclusão de dois a quatro anos): “requerer ou fornecer registros de 

conexão e registros de acesso a aplicações de internet fora das hipóteses autorizadas 

em lei”. Assim, os desvios na atividade passam a ser punidos. 

Foram estas as alterações sugeridas pelo Projeto de Lei da deputada Soraya 

Santos. Por serem inúmeras, como foi visto, a justificativa da apresentação do projeto, 

do mesmo modo, é longa dispensando um detalhamento mais aprofundado. No 

entanto, poucos destaques merecem uma abordagem rápida. A justificativa para a 

apresentação do projeto, em apertada síntese, não é diferente dos demais até então 

comentados; ou seja, a evolução dos meios de comunicação, principalmente a 

internet, trouxe uma nova realidade enfrentada pelo homem moderno. Nessa 
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realidade, encontra-se sem defesas contra condutas de largo espectro e profunda 

nocividade social. Necessária, portanto, a adequação da legislação aos novos valores, 

protegendo aqueles que, pela evolução tecnológica, encontram-se expostos a lesões 

de gravidade impar. 

Um outro ponto que chama a atenção na justificativa e que é diferente dos 

demais projetos, é a defesa do direito ao esquecimento, atributo que constitui parte 

do princípio da dignidade humana. Afirma literalmente o projeto: “ (...) a notícia do 

envolvimento de um indivíduo na prática de determinado fato criminoso, por exemplo, 

perpetua no meio virtual, ainda que a Justiça reconheça a sua inocência. E não há 

dúvida de que isso pode gerar – e de fato gera – enormes constrangimentos a essas 

pessoas, que às vezes não conseguem, por exemplo, se inserir novamente no 

mercado de trabalho. Com a alteração legislativa proposta, portanto, buscamos 

garantir a esses indivíduos o chamado “direito ao esquecimento” (ou right to be let 

alone; ou seja, direito de ser deixado em paz), intimamente ligado à tutela da dignidade 

da pessoa humana”. 

 

5.4.4 Projeto de Lei 6.812 de 2017, dentre outros; o relatório do deputado Celso 

Pansera 

Proposto pelo deputado federal Luiz Carlos Hauly, representante do Paraná 

pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB). Alguns pontos preliminares 

chamam a atenção e merecem ganhar algum relevo. Em primeiro lugar, o projeto data 

de 2017, portanto, o tema desinformação política, já havia ganhado os espaços nas 

mídias de massa em uma velocidade estonteante. Os escândalos relacionados a 

eleição de Trump e o Brexit já tinham ganhado espectro mundial, e já se falava na 

prática desta atividade nas eleições presidenciais de 2014 e mais recentemente de 

2018. A realidade já se descortinava. 

O segundo ponto de destaque inicial diz respeito ao próprio processo legislativo 

ordinário e a aglutinação de inúmeros projetos em torno do PL 6.812/2017. Por 

tratarem – em tese – do mesmo assunto foram na fase do estudo das Comissões 

aglutinados à espera de uma análise conjunta sobre a possibilidade de prosseguirem 

no curso normal até hipotética sanção. O Relator foi o deputado federal Delso 
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Pancera, representante do Rio de Janeiro pelo Partido dos Trabalhadores. Assim 

foram apensados ao projeto em comento os seguintes: PL nº 7.604/2017, PL nº 

8.592/2017, PL nº 9.533/2018, PL nº 9.554/2018, PL nº 9.647/2018, PL nº 9.761/2018, 

PL nº 9.838/2018, PL nº 9.884/2018 e PL nº 9.931/2018. Receberam a mesma 

decisão. 

O terceiro ponto, mais importante, consta da epígrafe do projeto em comento. 

Vale a transcrição: “Dispõe sobre a tipificação criminal da divulgação ou 

compartilhamento de informação falsa ou incompleta na rede mundial de 

computadores e dá outras providências” A epígrafe deste projeto legislativo é 

extremamente semelhantes aos demais e já demonstra uma leve tendência em ir mais 

além da caracterização simplória dos crimes contra a honra. Fala expressamente em 

conduta típica da desinformação política. 

Feitas essas colocações iniciais, vale a pena uma abordagem rápida sobre os 

projetos que foram anexados. 

Há dois projetos de leis do deputado Luiz Carlos Hauly que são 

complementares. O PL 6812 e o PL 7604. No primeiro tipifica-se a conduta cujos 

verbos são: divulgar ou compartilhar, por qualquer meio, na rede mundial de 

computadores informação falsa ou prejudicialmente incompleta em detrimento de 

pessoa física ou jurídica. A pena prevista é de detenção de dois a seis meses e multa 

de 1.500 a 4.000 reais. As justificativas são as mesmas, evolução da realidade, 

adequação da norma etc. No segundo projeto do mesmo autor, procura ele fixar a 

responsabilidade civil dos provedores quando suas plataformas forem utilizadas para 

divulgar ou mesmo compartilhar informações falsas, ilegais ou prejudicialmente 

incompletas. Estabelece uma pesada multa para o caso de não apagarem ou 

indisponibilizarem as informações vinte e quatro horas após comunicadas. 

Estabelece, ainda, a obrigação legal por parte dos provedores de desenvolver e 

aplicar filtros de proteção contra neste tipo de divulgação. 

Há três destaques a serem feitos. O primeiro diz respeito a tipificação da 

conduta, divulgar ou compartilhar notícia falsa em detrimento de pessoa física ou 

jurídica. O objeto juridicamente protegido, portanto, encontra-se nos interesses – 

sejam eles quais forem – das pessoas físicas e jurídicas. Evidente que é uma fórmula 

que vai mais além do que os crimes contra a honra, até então protegidos. O segundo 
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destaque vai para o valor da multa, considerado adequado face ao volume 

monstruoso de dinheiro movimentado pelas empresas do ramo. O terceiro ponto é a 

equiparação das condutas de divulgar e compartilhar como se tivessem o mesmo 

peso na reprovabilidade penal. 

Proposto pelo deputado Jorge Côrte Real, o Projeto de Lei 8.592/2017 segue a 

mesma linha, não trazendo grandes novidades. Entretanto, há um ponto digno de 

nota. Seguindo a tendência dos dois primeiros projetos aglutinados de autoria do 

deputado Luiz Carlos Hauly, este projeto vai além dos crimes contra a honra e tipifica 

a seguinte conduta: “Divulgação de informação falsa. Art. 287-A Divulgar ou 

compartilhar, por qualquer meio de comunicação social capaz de atingir um número 

indeterminado de pessoas, informação falsa ou prejudicialmente incompleta, sabendo 

ou devendo saber que o são. Pena – detenção, de um a dois anos.” Nota-se, do 

mesmo modo, a coincidência da expressão informação falsa ou prejudicialmente 

incompleta. Na justificativa, o autor do projeto argumenta um rumoroso caso ocorrido 

em São Paulo no qual uma mulher foi linchada após um boato nas redes sociais sobre 

prática de magia negra. 

Pompeu de Mattos, deputado federal representante do Rio Grande do Sul e 

filiado ao PDT, propôs, ainda em 2018, o Projeto de Lei nº 9.554, dentro da mesma 

perspectiva dos demais que foram aglutinados. Sugere a tipificação do crime de 

divulgação de notícia falsa, referindo-se literalmente a fake news. Cria o artigo 287-A. 

Portanto, dentro de uma interpretação sistemática seria um crime contra a paz pública. 

A paz pública seria, portanto, o objeto juridicamente protegido. Entretanto, utilizando-

se o método literal, ou mesmo teleológico, pela leitura do dispositivo, procura o Projeto 

de Lei, na verdade, a proteção da saúde pública, da segurança, da economia, do 

processo eleitoral ou qualquer outro interesse público relevante. De certa forma, é 

possível afirmar que esta proteção está relativamente correta, pois a prática da 

desinformação pode atingir diversas áreas de interesse público. Destarte temos, como 

no nosso caso, a desinformação política, ao lado da desinformação na saúde pública, 

ou ainda a desinformação na segurança pública etc. Entretanto, também é possível 

afirmar que o projeto não cuida de forma muito científica do tema. Outra incongruência 

encontra-se no fato de que, pela leitura do caput, o crime se consumaria com mero 

compartilhamento, por exemplo, em um pequeno grupo de WhatsApp. Ora, se o meio 

não pode produzir o resultado, configura-se crime impossível. 
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Há, do mesmo modo, um Projeto de Lei proposto pelo deputado de São Paulo 

Celso Russomano, filiado ao Partido Republicano Brasileiro (PRB). Pelo referido 

projeto, é criado um novo tipo penal no artigo 139-A com o nomem iuris de divulgação 

de notícia falsa. Pela redação do dispositivo, são diversos os verbos do tipo objetivo, 

a saber: “criar, veicular, compartilhar ou não remover, em meios eletrônicos, notícia 

ou informação que sabe ser falsa: Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.” 

(Gn). A justificativa se aproxima muito da prática de desinformação política ao afirmar 

que o meio digital tornou-se propício à propagação de notícias falsas, afirmando, 

inclusive, a existência de grupos especializados nessa atividade buscando ganhos 

financeiros e políticos através da prática fraudulenta. Adota a mesma proporção na 

pena por entender ser semelhantes os resultados. 

Foi proposto, do mesmo modo, o Projeto de Lei nº 9.838/2018. Seu autor foi o 

deputado federal da Bahia Arthur de Oliveira Maia, do PP (Partido Popular Socialista). 

Como os demais, o PL 9.838/2018 cria mais um artigo no Código Penal, à semelhança 

de outros projetos, dentro do capítulo dos crimes contra a honra. É sugerido, assim, o 

artigo 130-A, com o nome jurídico de Criação e Divulgação de Notícia Falsa. Por 

sugestão do autor o dispositivo teria a seguinte redação: “Art. 139. Oferecer, publicar, 

distribuir, difundir notícia ou informação que sabe ser falsa em meios eletrônicos ou 

impressos: Pena: detenção, de três meses a um ano, e multa. § 1º Aplica-se a pena 

em dobro se a notícia ou informação tiver potencialidade de causar pânico, divisão, 

caos, violência, ou se a intenção do agente for atingir a reputação de outrem. § 2º A 

pena aumenta-se de um a dois terços se o agente divulga a notícia ou informação 

falsa visando influir no processo eleitoral ”. Há algumas notas de destaque neste 

dispositivo. A primeira delas diz relação aos verbos do tipo objetivo, reveladores das 

condutas; vale dizer: oferecer, publicar, distribuir, difundir notícia ou informação que 

sabe ser falsa em meios eletrônicos ou impressos. São diversas as condutas 

compreensíveis com exceção da primeira: oferecer. Seria o oferecimento de um 

material com conteúdo falso para ser publicado? A segunda nota é como se aferir a 

potencialidade da notícia falsa? São resultados que demandam algumas variantes 

fáticas, que seria o responsável por esta aferição? Um perito? A terceira nota vai para 

o parágrafo 2º, que prevê uma causa de aumento de pena se o resultado pretendido 

for uma desinformação política; ou seja, levar influência em um processo eleitoral. A 

justificativa é lugar comum em relação às demais apresentadas. 
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O integrante do Partido Social Democrático pelo estado de Goiás, o deputado 

federal Heuler Cruvinel, do mesmo modo, propôs um Projeto de Lei sobre o tema: o 

PL 9.647/2018. Sua proposta, embora se limite a sugerir alterações na Lei 

12.965/2014, Marco Civil da Internet, possui preocupação sistêmica, propondo uma 

alteração em bloco dos artigos 18º, 19º, 20º e 21º. No artigo 18º o projeto propõe o 

estabelecimento da responsabilidade civil e criminal dos provedores de conteúdo e 

conexão por danos por conteúdos gerados por terceiros, usando a expressão fake 

news. Prevê na alteração do artigo 9º que as demandas judiciais podem ser 

apresentadas nos juizados especiais. Seria uma espécie de competência alternativa. 

O parágrafo único “chove no molhado” ao afirmar a possibilidade de antecipação dos 

efeitos da tutela, que, como regra geral, não precisava ser prevista. Já o artigo 20º 

estabelece uma obrigação para o provedor, sempre que alguma postagem fosse 

indisponibilizada. Uma espécie de “intimação” que surgiria com a indisponibilização 

da postagem por mandado judicial, para possibilitar o contraditório e ampla defesa. O 

parágrafo único obriga ao provedor a colocar no lugar da postagem indisponibilizada 

os motivos da indisponibilização. 

Finalmente, prevê o projeto a responsabilidade subsidiária dos provedores por 

publicações de perfis falsos e notícias falsas, assim como, por eventuais violações da 

intimidade decorrentes de divulgações – sem devida autorização – de imagens e 

vídeos contendo cenas de nudez ou sexuais de caráter privado. Esta responsabilidade 

subsidiária, entretanto, somente se caracterizaria se, uma vez notificado pela parte 

interessada ou seu representante, o provedor deixasse de promover a 

indisponibilização do conteúdo. Por outro vértice, o projeto exige da parte interessada 

uma notificação que fornece um mínimo de suporte que possibilite a atuação do 

provedor. A justificativa está calcada nos dois marcos mundiais relacionados com a 

desinformação política, a eleição de Trump e o Brexit. Não obstante o projeto não 

cuida especificamente do tema. 

De forma mais ousada, entretanto, mais próxima da lesão que pode produzir 

uma desinformação política, o deputado federal Francisco Floriano de Souza Silva, do 

DEM, representante do Rio de Janeiro, propôs o PL nº 9.533 em 07 de fevereiro de 

2018. Preocupado com a violência ocorrida nas manifestações convocadas pelas 

redes sociais, principalmente nos grandes centros, como Rio de Janeiro e São Paulo, 
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e atento ao surgimento no Brasil dos black blocs, 240  pelo projeto do referido 

parlamentar seria alterada a Lei nº 7.170, de 14 de dezembro de 1983. Esta lei define 

os crimes contra a segurança nacional e a ordem política e social. Seria, portanto, 

inserido um parágrafo no artigo 22º da seguinte forma: “§ 4º - A pena é aplicada em 

dobro quando a propaganda for realizada por meio de WhatsApp, Facebook e/ou 

redes sociais.” 

Seria criado o artigo 22-A, com o seguinte tipo penal: Participar nas tarefas de 

produção e divulgação de fake news, seja no formato de texto ou vídeo, com a 

finalidade de disseminar no WhatsApp, Facebook e/ou nas redes sociais notícias 

falsas capazes de provocar atos de hostilidade e violência contra o governo. Pena: 

reclusão, de 1 a 4 anos. Parágrafo único - Se do fato resulta depredação ou destruição 

do patrimônio público, a pena aumenta-se até o dobro.” Pela leitura do dispositivo a 

preocupação maior é a defesa da paz pública, do patrimônio público e privado e do 

próprio governo. 

Estes projetos foram, como afirmado acima, aglutinados ao projeto do deputado 

federal Luiz Carlos Huly de nº 6.812. Em natural prosseguimento do devido processo 

legislativo, foram distribuídos, na fase das comissões241 para o Relator o deputado 

federal pelo Rio de Janeiro Celso Pansera, do Partido dos Trabalhadores. Como 

Relator, para proferir seu voto, fez um estudo detalhado de cada projeto aglutinado. 

Inicia seu voto falando da revolução dos meios de comunicação imposta pela chegada 

da internet com seu benefícios e malefícios. Afirma que a viralização dos conteúdos 

das postagens ao mesmo tempo em que dá amplo acesso aos conteúdos não permite 

ao usuário – pelo volume e velocidade – o cuidado ideal de apurar a veracidade das 

                                                           
240 São grupos de manifestantes que se vestem de preto, inclusive usando máscaras. Sua origem 
parece ser na Alemanha, nas décadas de 1970 e 1980, quando o grupo se reunia em eventos públicos 
de natureza política e espectro mundial para expressarem-se contra o capitalismo e a globalização. 
Buscavam, do mesmo modo, a defesa das ocupações das universidades e ainda alguma represália 
aos neonazistas. Esta prática se espalhou pelo mundo. Entretanto, até onde se apurou, não existe uma 
organização que os uma; muito pelo contrário. Não são raras as notícias de confrontos entre grupos de 
Black Blocs que defendem bandeiras diversas e até mesmo contrárias. Também manifestam-se 
depredando prédios públicos e de multinacionais, principalmente do seguimento financeiro. Os 
confrontos com a polícia também não são raros. 
241 O processo legislativo ordinário é composto normalmente de sete fases. 1) proposta (justamente o 
que está sendo tratado); 2) estudo das comissões; 3) votação inicial (na primeira casa); 4) votação final 
(na segunda casa); 5) sanção (pelo chefe do Executivo); 6) promulgação; 7) publicação. O projeto pode 
ser rejeitado nas comissões, assim como em Plenário, ou mesmo ser vetado pelo Executivo. São 
alternativas que interrompem o processo legislativo, não permitindo que o projeto se transforme em lei. 
Não obstante, mesmo que ocorra qualquer uma dessas hipóteses, o mesmo projeto pode ser 
novamente apresentado na legislatura seguinte. 
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postagens recebidas. Aproveitando-se destes fatos, segundo o Relator, grupos 

manipulam informações e impulsionam, na grande rede, mentiras e falsidades, “as 

chamadas pós-verdades ou “fake news”. E pior, esse tipo de conteúdo serve como 

modelo de negócios, impulsionando propagandas e gerando renda para alguns.242  

Ainda para o deputado Pansera, os projetos em análise, tanto o principal quanto 

seus nove apensos, buscam coibir esse tipo de prática. Dá destaque a dois projetos. 

O primeiro, o Projeto de Lei nº 9.533/18, do deputado Francisco Floriano, como 

vimos, propõe alterações na Lei nº 7.170, de 14 de dezembro de 1983, que define os 

crimes contra a segurança nacional, a ordem política e social, para incluir agravante 

no caso dos crimes previstos em seus art. 22 e 23, quando praticados por meio de 

mídia social. Inclui, do mesmo modo, um novo tipo penal, específico para divulgação 

de fake news capazes de provocar atos de hostilidade e violência contra o governo. 

O segundo, o PL nº 9.647/18, de autoria do deputado Heuler Cruvinel, apresenta 

novas redações para os art. 18 a 21 da Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014 – Marco 

Civil da Internet, com o objetivo de responsabilizar subsidiariamente, tanto civil quanto 

criminalmente, os provedores de conexão e de conteúdo pelos danos causados na 

divulgação de notícias falsas na internet. 

Fechando o seu relatório, afirma o deputado Pansera que a revolução 

comunicacional propiciou um aumento extraordinário nos índices de crimes contra a 

honra que possui um efeito devastador quando praticados via internet. Entretanto, 

afirma o Relator, “(...) a legislação vigente já possui mecanismos para coibir todos os 

crimes que os parlamentares buscam combater. Os crimes contra a honra, 

envolvendo produção e divulgação de informações maliciosas ou falsas contra uma 

pessoa, já estão adequadamente previstos no código penal, e se aplicam 

independentemente da plataforma empregada no cometimento do crime. Assim, a 

tipificação se estende aos casos de crimes cometidos por meio da internet e das redes 

sociais, não sendo necessário, em nosso entendimento, criar novo tipo penal 

específico. Já a questão da responsabilização dos provedores de conteúdo é 

                                                           
242 Note-se que há dois pontos de relevo para nosso tema. Em primeiro lugar, trata como sinônimos os 
termos fake news e pós-verdade, o que parece ser uma incorreção. Em segundo lugar, o conceito de 
fake news utilizado pelo Relator abrange a desinformação política, e também a captação de cliques ou 
visitas a páginas e sites em busca da valoração da verba de publicidade.  
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abordada de forma bastante detalhada na Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, o 

Marco Civil da Internet (...)” 

Por estes argumentos expressos no relatório, já poderia ser prevista a rejeição 

dos projetos de lei em bloco. Entretanto, o Relator prosseguiu a expressão de seu 

entendimento trazendo, ainda, outros argumentos. O primeiro deles é a adoção do 

Parecer CCS nº 1, de 2018, do Conselho de Comunicação Social do Congresso 

Nacional, para o qual a complexidade do tema deveria propiciar o prosseguimento do 

debate legislativo possibilitando um maior amadurecimento das questões envolvidas. 

Por outro lado, cita pesquisa realizada em que setenta e cinco por cento dos eleitores 

entrevistados afirmam que não sofreram qualquer influência em razão das 

comunicações virtuais que receberam. Afirma, do mesmo modo, como fundamento 

para seu voto de Relator que a matéria tratada tem pertinência com o direito ao 

esquecimento, tema que motivou a propositura de dezenas de projetos de leis que 

estão em andamento na Câmara dos Deputados Federais. 

Prosseguindo, afirma que foi aprovado na Câmara, assim como no Senado, e 

já sancionado o Projeto de Lei nº 4.060/12,243 do até então deputado federal Milton 

Monti, que aborda especificamente as garantias e as proteções à intimidade e à 

privacidade, enquanto procura fornecer um marco legal propício aos negócios de 

tratamento de dados. 

A matéria foi apreciada, no Senado, na forma do Projeto de Lei da Câmara (PL 

nº 53/18), tendo sido aprovada no dia 10 de julho e sancionada em 14 de agosto de 

2018. No contexto do novo marco legal da proteção de dados, ficaram em aberto a 

formação e composição da Autoridade Nacional de Proteção de Dados e do Conselho 

Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade, responsáveis pela 

fiscalização e acompanhamento do cumprimento da lei e da governança do setor, uma 

vez que foram vetados os artigos nº 55 a 59 do PLC nº 53/18, que tratavam justamente 

dessas entidades. 

Pansera prossegue afirmando a necessidade de se editar uma nova 

regulamentação antes que a lei entre em vigor, dezoito meses após sua aprovação, 

                                                           
243 Na realidade, o Projeto que foi aprovado na Câmara do Deputados e no Senado, recebendo a 
sanção presidencial (com alguns vetos) foi o PL 53/2018, que se transformou na Lei 13.709, de 
agosto de 2018. 
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para que se defina exatamente como se dará a gestão da proteção de dados pessoais 

no país. Como argumento final o Relator afirma que o marco regulatório da proteção 

de dados pessoais trará consequências profundas e difíceis de prever na relação entre 

os agentes envolvidos sendo prudente que se aguarde e avalie estes impactos. Desta 

forma, pugnou pela rejeição dos Projetos de Lei 6.812/17, 7.604/17, 8.592/17, 

9.533/18, 9.554/18, 9.647/18, 9.761/18, 9.838/18, 9.884/18 e 9.931/18. 

 

5.4.5 O Projeto de Lei 9931 de 2018 da deputada Erika Kokay 

A deputada federal Erika Kokay, representante do Distrito Federal e filiada ao 

Partido dos Trabalhadores, foi a que mais se aproximou da questão relativa à 

desinformação política. Em razão desta aproximação conceitual, o Projeto de Lei por 

ela apresentado será utilizado abaixo como ponto de partida para a sugestão 

legislativa. 

 

5.4.6 No Senado 

No Senado, somente um Projeto de Lei foi proposto. De autoria do senador Ciro 

Nogueira foi proposto o PL 473/2017, que altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 

dezembro de 1940 – Código Penal, para tipificar o crime de divulgação de notícia 

falsa. Cria-se o artigo 287-A e causas de aumento de pena.244 O autor justifica a 

proposição afirmando em breve sínteses que cada vez é mais comum a prática de 

propagação de noticias falsas em diversos campos do interesse coletivo, tais como 

saúde, segurança publica, dentre outros, com o propósito deliberado de influenciar 

pelos mais diversos motivos a opinião publica. Assim, o direito difuso do corpo social 

em receber notícias verdadeira é corrompido, sem que haja previsão legal para 

                                                           
244 O texto legal possui a seguinte redação e assim estabelece em seu texto original: “Divulgação de 
notícia falsa. Art. 287-A - Divulgar notícia que sabe ser falsa e que possa distorcer, alterar ou 
corromper a verdade sobre informações relacionadas à saúde, à segurança pública, à economia 
nacional, ao processo eleitoral ou que afetem interesse público relevante. Pena – detenção, de seis 
meses a dois anos, e multa, se o fato não constitui crime mais grave. § 1º Se o agente pratica a 
conduta prevista no caput valendo-se da internet ou de outro meio que facilite a divulgação da notícia 
falsa: Pena – reclusão, de um a três anos, e multa, se o fato não constitui crime mais grave. § 2º A 
pena aumenta-se de um a dois terços, se o agente divulga a notícia falsa visando a obtenção de 
vantagem para si ou para outrem. Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação."  
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combater este tipo de conduta nociva, a vítima, portanto, é a própria sociedade que, 

neste particular, encontra-se desprotegida. 

 

5.5 O DIREITO COMPARADO; UM SEMINÁRIO QUE MERECE DESTAQUE 

O fenômeno da desinformação política é tão antigo quanto o Homem. Sempre 

esteve presente na astúcia, na mentira, na busca pelo poder. Entretanto, como vem 

se descortinado no mundo digital, é possível que se afirme ser ele recentíssimo. Seu 

tempo é relativo aos dois marcos que lhes são atribuídos, vale repetir, eleições 

presidenciais americanas e a saída da Inglaterra da chamada zona do euro, o 

fenômeno que ficou conhecido como Brexit. Esses dois marcos, ocorridos em 2016, 

impactaram o mundo ocidental, seja pela importância dos dois fenômenos, pela 

assustadora sofisticação dos meios tecnológicos utilizados, pela inacreditável 

eficiência destes meios ou, por fim, por possuírem efeitos de largo espectro. 

Esta jovialidade explica porque os Estados ainda não desenvolveram 

mecanismos legais para coibir a nefasta prática da desinformação política. Até então 

a grande maioria dos Estados, ainda perdidos no calor dos acontecimentos, procura 

utilizar dos meios tradicionais aplicando a legislação existente de forma subsidiária e 

ineficiente. Outros, reconhecendo que o ambiente das redes sociais é uma nova 

realidade que precisa ser estudada, monitorada e, principalmente, regulamentada, 

vem desenvolvendo uma legislação acanhada voltada para as relações contratuais. 

Raras são as tentativas de se regulamentar a desinformação política. 

Digna de nota em apartado foi a realização do Seminário Internacional sobre 

Eleições, Desinformação e Justiça. Desafios e Respostas Internacionais, realizado em 

02 de maio de 2019, pela Fundação Getúlio Vargas no Rio de Janeiro. 245 Nesta 

oportunidade reuniram-se as principais expressões acadêmicas e profissionais sobre 

o tema. Presente, por exemplo, Chad Vickery, diretor do Centro de Pesquisa Aplicada 

e Conhecimento da International Foundation for Electoral Systems (IFES), com sede 

nos Estados Unidos da América. De lá também, participou com brilhante conferência, 

Ann Havel, professora da Universidade de Berkeley e ex-presidente da Federal 

                                                           
245  O programa completo está disponível em: <https://direitorio.fgv.br/eventos/seminario-eleicoes-
desinformacao-e-justica-desafios-e-respostas-internacionais>. Acesso em: 15/05/2019. Todas as 
palestras proferidas foram gravadas e estão disponíveis em: <https://www.te.gob.mx/red_mundial/>. 
Acesso em: 20/05/2019. 
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Election Commission. Ainda há de ser dado destaque a participação de José Luis 

Vargas Valdez, magistrado do Tribunal Eleitoral do Poder Judicial da Federação do 

México o que representaria o TSE. Destacou-se, ainda, Daniel Zovatto, diretor da 

América Latina e Caribe do International Institute for Democracy and Electoral 

Assistance (IDEA) e Jean-Philippe Derosier, professor de Direito Público do Centro de 

Pesquisa Jurídica da Universidade de Lille, França. De incontáveis pontos que foram 

abordados, foi possível extrair um denominador comum: As democracias atuais – leia-

se os Estados – não sabem como lidar com este novo fenômeno da desinformação 

política.  

Daniel Zovatto iniciou sua participação citando Steven Pinker,246 para quem o 

homem vive um momento crucial que pode ser classificado como desesperador ou 

mesmo excelente. Para o palestrante é nesta ambiguidade que encontramos a quarta 

revolução industrial propalada por Klaus Schwab, um dos fundadores do Fórum 

Econômico Mundial. É uma época distinta das demais, em que vivenciamos a certeza 

da incerteza, convivemos com a inexistência da impossibilidade e deparamo-nos com 

as mudanças das mudanças. Além da violenta rapidez com que as alterações do 

mundo acontecem, elas produzem fissuras na cultura do homem. Perdido, procura ele 

uma governabilidade impossível, já que as instituições se modificam com uma lentidão 

mortal. Tenta-se uma governabilidade atual com instituições já extremamente 

ultrapassadas. A desinformação política ocorre neste ambiente. Não há como 

combatê-la, pois sequer a conhecemos com a profundidade necessária. 

Não obstante a experimentação deste momento de busca de maior 

conhecimento e menor reatividade, de maior reflexão e menor ação, alguns países 

tem procurado, como no Brasil, criar instrumentos de combate a atividade da 

desinformação política. Como afirmado acima, a experiência da Malásia foi 

enriquecedora. A Malásia foi um dos primeiros países que instituíram uma legislação 

em que a prática da desinformação política foi considerada crime passível de prisão 

de até seis anos. Entretanto, chegou-se a clara conclusão que a legislação criada foi 

extremamente nociva. Para que se tenha uma ideia de seu desacerto, a primeira 

condenação veio para um Australiano que teria usado a internet para fazer uma crítica 

                                                           
246 Steven Pinker é professor da Universidade de Harvard e autor de incontáveis obras, ganhando 
destaque O novo iluminismo, em que o autor faz uma acurada análise do homem em seu terceiro 
milênio. 
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às forças policiais que demoraram a chegar ao local de uma emergência.247 Foi preso 

em razão de uma simples crítica a administração da segurança. 248  Este fato 

caracterizou aos olhos da comunidade internacional que a tipificação da 

desinformação política na verdade serviu a criação de um instrumento de censura, 

com uma profunda lesão às garantias da liberdade, principalmente a liberdade de 

expressão. Em agosto de 2018, o The Guardian noticiou que a Malásia teria 

retrocedido e revogado a lei que tipificava a desinformação política.249 

Na Europa havia – como ainda há – diversas Diretivas250 voltadas para o campo 

das atividades virtuais, inclusive, redes sociais, sem uma preocupação mais efetiva 

em relação à coleta e manipulação dos dados pessoais dos usuários das referidas 

redes. Entretanto, em abril de 2016, praticamente dois meses antes de ser votado o 

plebiscito do Brexit, o Parlamento e o Conselho Europeu aprovaram a General Data 

Protection Regulation,251 GDPR, que, aliás, serviu de inspiração para a lei brasileira. 

Entrando em vigor em maio de 2018, a Lei Geral de Proteção e Regulação de Dados, 

de imediato, obrigou as empresas que coletam e manuseiam dados pessoais a 

identificar suas bases técnicas e jurídicas, assim como, somente utilizar estes dados 

com o consentimento de seus titulares. A abrangência teve um colorido extraterritorial, 

pois independentemente dessas empresas estarem sediadas ou terem filiais em solo 

europeu, deveriam se submeter todas as empresas que colhessem e manipulassem 

dados de pessoas que vivem na Europa. 

Dentre as inúmeras regras criadas, chama a atenção o tratamento jurídico dado 

ao direito do esquecimento. Assim, o usuário que se sinta prejudicado pode pedir 

judicial ou administrativamente a exclusão da postagem ou a atualização de dados. 

                                                           
247 Lei contra “fake news” na Malásia condena primeira pessoa. Detido no dia 23, dinamarquês fez 
críticas imprecisas à polícia no YouTube. 
Fonte: <https://oglobo.globo.com/mundo/lei-contra-fake-news-na-malasia-condena-primeira-pessoa-
22640073>. Acesso em: 04/06/2019. 
248 Algo semelhante ao inquérito policial instaurado pelo Supremo Tribunal Federal, que, sob a 
desculpa de apurar a prática de “fake news” (agora não falamos de desinformação política), procurou 
na verdade combater as inúmeras críticas de opinião dadas pelos incontáveis seguimentos da 
sociedade brasileira em razão de decisões polêmicas de seus Ministros. Chegou-se mesmo a 
determinar a suspensão de uma publicação de um órgão da mídia. 
249 Fonte: <https://www.conjur.com.br/2018-ago-19/malasia-primeiro-pais-revogar-lei-combate-fake-
news>. Acesso em: 04/06/2019. 
250 Ver mais em: <http://irisbh.com.br/youtube-direitos-autorais-diretiva-da-uniao-europeia/>. Acesso 
em: 04/06/2019. 
251 Fonte: <http://reamp.com.br/blog/2018/01/gdpr-saiba-tudo-sobre-o-novo-regulamento-de-dados/>. 
Acesso em: 04/06/2019. 
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Pela GDPR dados pessoais representam qualquer informação que possa identificar 

seu titular, assim, vai abranger, nome, profissão, endereço, contatos telefônicos ou 

por e-mail, imagens, IPs etc. 252  Pela leitura que pode ser feita o pensamento 

regulatório europeu tende a responsabilizar e punir as grandes redes sociais que 

faturam milhões de euros por mês e não desenvolvem mecanismos de controle para 

que se evite a desinformação política, ou mesmo o discurso de ódio contra as 

minorias, principalmente os emigrantes. 

Na Alemanha, que segue a mesma linha de responsabilização dos provedores 

das redes sociais, o destaque vai para o Ato de Cumprimento da Lei nas Redes 

Sociais, de outubro de 2017. Por este, os provedores, sites, blogs e outros canais de 

comunicação nas redes sociais são obrigados, sob pena de pesadas multas, a retirar 

em vinte e quatro horas a contar de decisão judicial, ou mesmo reclamação da vítima, 

a postagem, ou informação, considerada irregular, ou mesmo ofensiva. Na realidade, 

ao lado da preocupação do Estado alemão com a prática da desinformação política, 

há também, senão em maior intensidade, a preocupação com o discurso de ódio253 

em relação aos emigrantes que hoje somam mais de dez milhões acarretando 

cotidianos conflitos em razão da disparidade cultural.254 

A Inglaterra ainda não conta com uma legislação específica sobre o tema, o 

que parece compreensível pela adoção tradicional do sistema jurídico do common 

Law. 255  Não obstante, em julho de 2018, o Parlamento Britânico manifestou 

                                                           
252 Em interessante pesquisa com as empresas que realizam o tratamento de dados pessoais na 
Europa, foi revelado que somente 16% delas possuía condições técnicas de indisponibilizar dados 
em horas, 36% teria condições de excluir postagens em um prazo médio, 25% em dias, 18% em 
semanas e 5% não tinha condições de apagar da nuvem as postagens publicadas. 
253 Fonte: <https://www.dw.com/pt-br/parlamento-alem%C3%A3o-aprova-lei-de-combate-ao-discurso-
de-%C3%B3dio-na-internet/a-39491431>. Acesso em: 04/06/2019. 
254 Fonte: <https://www.dw.com/pt-br/n%C3%BAmero-de-estrangeiros-passa-de-10-milh%C3%B5es-
na-alemanha/a-39494086>. Acesso em: 04/06/2019. 
255 O sistema da common law apresenta origem anglo-saxônica e tem como fonte primeira do Direito 
a ser aplicado em um caso concreto as decisões judiciais já tomadas anteriormente em casos 
semelhantes. É um sistema, portanto, de legal cases ou de precedentes judiciais. Foi o sistema 
consagrado na Inglaterra e adotado por quase que a totalidade das suas antigas colônias. Os 
Estados Unidos da América não ficaram distantes dessa realidade, assim como o Canadá, a 
Austrália, a Nova Zelândia, a Índia, a África do Sul, e outras nações. Assim, as decisões tomadas no 
passado acabam por vincular as decisões a serem tomadas em casos presentes, os quais, 
semelhantemente, vincularão as decisões futuras. É o sistema do stare decisis. Entretanto, em face à 
dinâmica natural da sociedade e do próprio Direito, pode haver hipóteses a ser decididas de maneira 
diferente daquelas já ocorridas. Surge a hipótese conhecida como matter of first impression; ou seja, 
assunto de primeira impressão. Nessas situações, os Juízes decidem livremente, formando um legal 
case que provavelmente vinculará os futuros casos semelhantes. Sobre o tema ver: LOSANO, Mario 
G. Os grandes sistemas jurídicos. São Paulo: Martins Fontes, 2007. 
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preocupação com a prática da desinformação, seja ela de natureza política, seja ela 

de natureza econômica.256 Não obstante, após a consulta popular sobre a saída da 

Inglaterra da zona do Euro (Brexit) e a descoberta da atuação da empresa Cambridge 

Analytica em parceria com a rede social Facebook a pressão da popular tem sido 

intensa para que se crie defesas contra este tipo de fraude política. Para o Parlamento 

Britânico os provedores ou plataformas não são intermediários neutros, atuam 

diretamente entre as fontes de informação e seus usuários faturando e muito nesta 

atividade. A responsabilização destes provedores é considerada ponto nuclear da 

regulamentação que se espera.257 

Nos Estados Unidos da América, onde tudo teria se descortinado nas as 

eleições presidenciais de Trump, a realidade voltou a ser extremamente ameaçadora 

nas eleições para a Câmara dos Deputados e para o Senado realizadas em novembro 

de 2018. Segundo recente estudo realizado pelo Instituto de Internet da Universidade 

de Oxford, as junk news, em tradução literal notícias de lixo, que abrange as notícias 

falsas, os discursos de ódio, dentre outros temas, superou em muito a prática 

desenvolvida nas eleições presidenciais. Para Nahema Marchal,258 pesquisadora de 

Oxford, o papel das pessoas naturais é fundamental para que se evite este tipo de 

prática. Daí a necessidade de um processo de conscientização.259 A análise de direito 

comparado neste ponto ganha uma observação importante. O Direito Americano 

segue o sistema do common law; ou seja, de precedentes judiciais, em que a função 

legislativa perde drasticamente a força, ganhando vital importância os precedentes 

judiciais. Desta forma, não há como se esperar um arcabouço legislativo de proteção 

à nocividade da prática da desinformação política. 

 

 

                                                           
256 Fonte: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-07/parlamento-britanico-faz-
recomendacoes-para-combater-fake-news>. Acesso em: 04/06/2019. 
257 Fonte: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-07/parlamento-britanico-faz-
recomendacoes-para -combater-fake-news>. Acesso em: 04/06/2019. 
258 Nahema Marchal é doutoranda no Instituto de Internet de Oxford e pesquisadora do Projeto de 
Propaganda Computacional, no qual se concentra na relação entre a comunicação política online e a 
polarização partidária afetiva. Outros interesses de pesquisa incluem a disseminação da 
desinformação online e o impacto da inteligência artificial na política e nos processos democráticos. 
Dados disponíveis em: <https://www.oii.ox.ac.uk/people/nahema-marchal/&prev=search>. Acesso em: 
04/06/2019. 
259 Fonte: <https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2018/11/uso-de-fake-news-nos-eua-em-2018-ja-
ultrapassa-eleicao-de-trump-diz-oxford.shtml>. Acesso em: 04/06/2019. 
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5.6 A VISÃO DOS NOSSOS TRIBUNAIS 

Quando em pesquisa digitamos nos sites dos nossos tribunais o termo 

desinformação política os resultados são praticamente nulos. Entretanto, quando 

digitamos o termo fake news 260 há um bom acervo de decisões. Estas decisões são, 

naturalmente, mais constantes nos Tribunais e Juízes Eleitorais. Não obstante, por 

estarmos vivenciando uma realidade nova, as decisões judiciais, e as próprias 

demandas e peças processuais, ainda não guardam qualquer uniformidade. Há muita 

confusão conceitual como afirmado acima, na oportunidade em que se buscou uma 

caracterização da desinformação política e a formulação de seu conceito, adotando a 

terminologia lusófona. Em primeiro lugar, chama-se de fake news toda e qualquer 

notícia, informação, ou mesmo opinião pessoal. A quem até mesmo considera a 

possibilidade de se caracterizar a desinformação com notícias e informações 

comprovadamente verdadeiras, o que seria um contrassenso, seriam news, mas não 

fake. Há mesmo aqueles que confundem fake news com pós-verdade. As decisões 

judiciais seguem a mesma linha conceitual confusa. 

Há decisões nas quais o aplicador da lei possui um entendimento mais flexível 

em relação à caracterização da desinformação política dando, no trabalho operativo 

da ponderação dos valores, uma importância maior ao princípio constitucional da 

liberdade de expressão, de informação em detrimento do combate as postagens 

hostis e ofensivas.261  Em sentido diametralmente oposto, há decisões em que a 

liberdade de expressão e de informação cede espaço a outros direitos juridicamente 

protegidos, tais como, no prisma pessoal, o direito a honra e a dignidade, e no prisma 

coletivo, aos princípios do Estado de Direito e ao próprio regime democrático262. Do 

                                                           
260 Aqui retorna-se a utilização do termo fake news em razão da própria utilização jurisprudencial, não 
levando qualquer prejuízo, ou mesmo não caracterizando qualquer contradição relativa à proposta de 
se utilizar o termo desinformação política. 
261 REP. (11541)-0600986-66.2018.6.00.0000. Representado: Facebook Serviços Online do Brasil 
Ltda. As opiniões e críticas, ainda que reputadas ofensivas, irritantes ou desabonadoras são 
indistintamente alcançadas pelo direito à liberdade de expressão, cujo exercício protege tanto quem 
se manifesta em conformidade como quem se exprime em desconformidade com o ponto de vista 
paradigmático. 2. As sátiras de caráter político e críticas humorísticas estão compreendidas, prima 
facie, no campo da liberdade de expressão, por mais ácidas, jocosas ou graves que possam 
parecer. 3. No período eleitoral, aqueles que se propõem a representar a sociedade devem aceitar, 
compreender e dar tratamento às críticas a eles dirigidas de forma mais acentuada que um cidadão 
comum, na medida em que a circulação de ideias revela-se essencial para a configuração de um 
espaço público de debate e, por conseguinte, para a própria conformação do Estado Democrático de 
Direito. 
262 Rep. 060054670.2018.6.00.0000. “ (...) Na pauta do mundo contemporâneo, há um compromisso 
inescapável: garantir que o processo eleitoral transcorra de modo regular, observadas as balizas 
constitucionais, para que as candidaturas efetivamente legítimas sejam as escolhidas nas eleições de 
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mesmo modo, há decisões que procuram conciliar estes dois prismas hermenêuticos, 

prevalecendo em alguns aspectos a liberdade de expressão e informação e em outros 

tantos o Estado Democrático de Direito.263 

 

5.7 A DOUTRINA SOBRE DESINFORMAÇÃO POLÍTICA 

A doutrina sobre o tema sofre as mesmas adversidades em razão deste 

fenômeno ou prática ser tão jovial. Há, como algumas vezes repetido, indícios de que 

o sistema de desinformação política tenha sido utilizado em processos eleitorais 

anteriores a 2016, ano em que ocorreram seus dois marcos. Entretanto, somente em 

2016 se descortina esta realidade: a manipulação eletrônica de grande espectro, 

envolvendo grandes programadores e analistas de sistemas, hackers, psicólogos 

sociais e individuais, comunicólogos, máquinas potentes de última geração, parcerias 

com grandes redes sociais tendo como alvo milhões de pessoas em certa situação 

jurídica, dentre outras características já vistas. 

O fenômeno da fake news, termo aqui utilizado em sentido largo e diverso do 

pretendido no presente, nasce intimamente ligado às atividades do campo jornalístico 

e da imprensa em geral. Neste campo existe o maior volume de obras publicadas, 

principalmente nos Estados Unidos da América. Assim entendemos por três fatores. 

O primeiro, por ter sido lá o palco principal onde se descortinou no fenômeno que hoje 

                                                           
2018. Tal desiderato é ainda mais importante nos tempos de hoje, em que as mídias sociais 
multiplicaram a velocidade da comunicação. Qualquer informação sem fundamento pode ser 
desastrosa. O uso da Internet como arma de manipulação do processo eleitoral dá vez à utilização 
sem limites das chamadas fake news... Ante o exposto, defiro a liminar para determinar ao 
representado, no prazo de 48h: a remoção das seguintes URLs: 1) http://bit.ly/2CN3qyc; 2) 
http://bit.ly/2DdTmzx; 3) http://bit.ly/2qRmgCK; 4) http://bit.ly/2mlk9CI; 5) http://bit.ly/2Es5nR8, nos 
termos do art. 33, § 3º, da Res. TSE nº 23.551/2017; e a disponibilização dos registros de acesso à 
última postagem impugnada, de 20.12.2017, nos termos do art. 22 da Lei nº 12.965/2014. Defiro a 
liminar, ainda, para determinar ao representado, no prazo de 10 dias: a identificação do número de IP 
da conexão usada para realização do cadastro inicial no Facebook; e a disponibilização dos dados 
pessoais do criador e dos administradores do perfil, nos termos do art. 10, § 1º, da Lei nº 
12.965/2014. Em caso de descumprimento poderá ser aplicada multa diária, nos termos dos arts. 536 
e 537 do Código de Processo Civil.” 
Fonte: <https://www.conjur.com.br/dl/marina-silva-fake-news.pdf>. 
263 REPRESENTAÇÃO 060037894. ELEIÇÕES 2.018. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. 
PROPAGANDA ELEITORAL. INTERNET. BOLG. CONTEÚDO INVERÍDICO. FAKE NEWS. 
EXTRAPOLAÇÃO DA LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. PEDIDO DE LIMINAR 
DEFERIDO. PROVIMENTO DO PEDIDO. 1. Divulgação de notícia falsa na internet, que excede o 
direito de liberdade de expressão. 2. Conteúdo veiculado em 2018, que datam às eleições de 2014. 
Fake News. Inexistência de processo judicial ou investigação destinada a apurá-las. 3. Liberdade de 
expressão que se vê limitada por restrições necessárias, em uma sociedade democrática, de proteger 
a reputação e os direitos de outras pessoas, não estendendo à divulgação de notícias inverídicas ou 
ofensivas a honra de terceiros. 4. Provimento da Representação. Manutenção da medida liminar, 
para referendo do pleno.  
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denominamos na língua lusófona de desinformação política. O impacto foi direto e 

ainda não foi assimilado pela sociedade americana. Há incontáveis verdades que não 

foram ainda desveladas, como o verdadeiro papel dos hackers russos no processo 

eleitoral vencido por Trump. Não se sabe se os processos investigatórios em curso 

resultarão no impeachment do presidente, se redundarão a anulação das eleições, ou 

se prosseguirão indefinidamente sem estes dois resultados264. 

O segundo fator está ligado a tradição da imprensa americana que se impõe 

como baluarte da liberdade de expressão, objeto da respeitada Segunda Emenda 

Constitucional. A imprensa, que por vezes caracteriza-se como uma forte coluna que 

sustenta o regime democrático dos Estados Unidos da América, não tem 

declaradamente boas relações com as autoridades políticas. Aliás, não foi por outro 

motivo que o termo fake news surgiu com uma força linguística avassaladora.  

Seria oportuno lembrar um dado por demais interessante. Como afirmado acima, na 

língua inglesa o termo usualmente utilizado era false news. O termo fake news foi 

utilizado primeiramente por Trump para desqualificar todo e qualquer artigo jornalístico 

que formulasse um juízo crítico negativo de sua conduta administrativa ou mesmo 

pessoal. Nesta linha conta-se com obras recentes como A era da pós-verdade: 

desonestidade e enganação na vida contemporânea, de Raph Kyes; ou ainda A morte 

da verdade, de Michiko Kakutami, premiada jornalista americana; ou mesmo Pós-

verdade: a nova guerra contra os fatos em tempos de fake news, do jornalista inglês 

Matthew D’Acona. São todas elas obras recentes, de 2018. 

O terceiro fator reside na própria personalidade polêmica do presidente dos 

Estados Unidos da América. Na realidade, possui ele uma personalidade explosiva e 

arrogante para a grande maioria dos jornalistas americanos. Em algumas 

oportunidades de entrevistas coletivas já desrespeitou estes profissionais de forma 

rude e constrangedora. Este é mais um ingrediente neste grande turbilhão que explica 

a reatividade da imprensa americana nas notícias do dia a dia e na produção de obras 

mais profundas sobre este fenômeno. 

Por outro vértice, a prática da fake news e da própria desinformação política 

possui um viés sociológico e filosófico. Não poderia ser diferente já que se constitui 

um fenômeno social de relativa profundidade. Por esta perspectiva é possível afirmar 

                                                           
264 Como já afirmado, o relatório do Procurador Especial Robert Mueller não foi conclusivo na parte que 
foi dado publicidade. Há outras partes que permanecem em sigilo. A Câmara dos Deputados Federais 
está agindo para ter acesso integral, sem muito sucesso. 
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que já há grandes obras de sociólogos cuidando dos fenômenos propiciados pelas 

“sociedades em rede”, como diria Manuel Castells, ou mesmo fomentados por este 

“mundo liquido”, como diria Zygmunt Bauman. 

A internet, que não pode ser considerada como um fenômeno recente, trouxe 

uma verdadeira revolução na sociedade humana. Muito tem se refletido sobre suas 

consequências na sociedade. Com o smartphones o homem tem o poder de isolar-se 

do ambiente físico que está e criar um novo ambiente com outras pessoas que se 

encontra do outro lado do mundo. Mas, é uma revolução um pouco diferente, pois tem 

uma natureza contínua. A cada dia um desenvolvimento tecnológico é apresentado à 

rede, a cada dia há um salto na evolução tecnológica, e evidentemente, sociológica 

do homem. As reflexões no campo sociológico não são raras como não são raras as 

obras que procuram demonstrá-las. A filosofia, a par da sociologia, tem se ocupado 

das consequências desta contínua revolução da internet. No que se refere a prática 

da desinformação política o tema possui alguma maturidade, até mesmo porque a 

verdade e a mentira sempre motivam grandes reflexões filosóficas. Desde Protágoras 

e Górgias, considerados pais do sofismo, até a pós-verdade de Lyotard. 

O mesmo pode ser dito em relação às influências do mundo digital sobre o 

regime democrático dentro de um enfoque um pouco mais político. Fala-se hoje na 

grande Ágora virtual. Com a intercomunicação eletrônica, com o acesso em tempo 

real às informações publicas, com a criação sucessiva de portais de transparência, 

com o desenvolvimento dos assinadores digitais, da certificação eletrônica, há ampla 

possibilidade de atuação direta do cidadão na administração do Estado. Já há 

pequenos municípios que praticam, mesmo em pequena escala, esta democracia 

digital direta. Nas grandes estruturas administrativas a internet facilitou a democracia 

participativa e deliberativa. A produção acadêmica neste âmbito não é pequena. 

Entretanto, quando falamos de desinformação política o mundo ainda está impactado 

pelos acontecimentos recentes e perdido sem ter a menor ideia das consequências 

que podem surgir em relação às investigações em andamento. Nesse âmbito, as 

obras políticas são rarefeitas. 

Na esfera de atuação do Direito, o mesmo processo de estudo e maturação 

ocorre, e ocorre de forma mais lenta, obedecendo à natural morosidade de sua 

dinâmica. Como afirmado acima, quando foi abordado a legislação existente e aquela 

que estar por vir, não há ainda uma legislação específica para o tratamento da prática 

da desinformação política. Mesmo os legisladores estão perdidos nos diversos 
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conceitos que se formaram na teia comunicacional da imprensa e da internet. As obras 

tratando do tema central, principalmente, procurando distinguir a desinformação 

política das demais são inexistentes. 
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CAPÍTULO 6 – A TIPIFICAÇÃO DA DESINFORMAÇÃO POLÍTICA 

6.1 DÚVIDAS E CERTEZAS AO LONGO DO CAMINHO: HÁ DEMANDA PARA UMA 

LEI ESPECÍFICA? 

Como afirmou Daniel Zovatto, 265  vivemos uma época da certeza das 

incertezas, da inexistência da impossibilidade, das mudanças das mudanças. A 

complexidade das relações sociais torna-se cada dia mais profunda, agravada pela 

velocidade estonteante do mundo digital. O mundo político não é imune a essa 

realidade. A desinformação política chegou para ficar e produzir grandes estragos na 

própria legitimidade do exercício de poder. A democracia, o Estado de Direito e, 

portanto, o próprio corpo social sofre cada vez mais com sua prática. A cada período 

eleitoral, as denúncias sobre a prática da desinformação política são constantes, 

trazendo mais dúvidas do que certezas. 

Claro está que a sociedade precisa de desenvolver ferramentas de proteção 

relacionadas à utilização da tecnologia. Claro está, de semelhante modo, que o 

Estado vem se preocupando com tal problemática, apesar de ter um comportamento 

legislativo extremamente lento em relação ao desenvolvimento dos conflitos sociais. 

Não obstante, a desinformação política não tem tratamento jurídico específico. As leis 

esparsas são aplicadas subsidiária e imperfeitamente e não atendem as 

necessidades atuais. 

De início, entretanto, surgem algumas dúvidas de fundamento. Deve o 

legislador criar uma lei específica para a desinformação política, nela colocando todas 

as normas que lhe dizem respeito, independentemente da sua natureza. Seria 

oportuna uma lei na qual se estabelecesse o conceito de desinformação política, a 

responsabilidade civil dos provedores, as consequências eleitorais no pleito em que 

for constatada a sua utilização, a responsabilização penal daqueles que a praticarem, 

assim como a responsabilidade daqueles que foram favorecidos? 

Falando sobre o conteúdo da norma jurídica, não temos na questão da 

desinformação política uma matéria que deva ser necessariamente legislada por uma 

                                                           
265 Disponível em: <https://www.te.gob.mx/red_mundial/>. Acesso em: 04/06/2019. 
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lei específica, tal como consta do artigo 37, VII e X da CF/88.266 Por outro ângulo de 

análise, os vários aspectos que envolvem esta nociva prática e que dizem respeito à 

obtenção e guarda de dados pessoais, sua cessão, à aquisição e manipulação destes 

dados, à utilização eles e à responsabilidade daqueles que deles dispõe estão bem 

cuidados no texto da Lei 13.709/2018. Outros tantos aspectos que versam sobre o 

impulsionamento e a propaganda eleitoral, do mesmo modo, estão tratados pelas leis 

eleitorais já existentes. Assim, no plano que se pretende sugerir, restam os 

questionamentos relativos à tipificação da conduta de desinformação política. 

 

6.2 A TIPIFICAÇÃO DA CONDUTA DE DESINFORMAÇÃO POLÍTICA 

Quando pensamos na tipificação da conduta de desinformação política, as 

dúvidas se aprofundam. Podemos aglutiná-las três blocos distintos. No primeiro, 

encontram-se indagações de essência; ou seja, deve esta atividade ser punida 

penalmente? Até que ponto a punição caracterizaria uma lesão ao princípio da 

liberdade de expressão e de informação? A tipificação da desinformação política é 

necessária? Respeita o princípio da intervenção mínima do Direito Penal? 

Chegando-se à conclusão no sentido de que a prática da desinformação 

política deve ser coibida penalmente, novas e complexas indagações surgem no 

segundo bloco. Quem deve ser punido? Quem pode ser considerado autor, coautor 

ou participe? Todos que de alguma forma contribuíram para a prática do crime? De 

forma igualitária ou na medida de sua culpabilidade? Nesse último caso, o que 

diferenciaria aquele que contratou programadores, analistas, psicólogos, operadores 

digitais, desenvolvimentistas de robô, pessoas eletrônicas, redatores e finalmente 

postou a notícia falsa ou o seu provedor que permitiu que a postagem fosse realizada 

nas redes sociais que explora? Ou ambos? E esses profissionais que foram 

contratados para viabilizar a prática criminosa devem ser punidos do mesmo modo, 

na medida de sua culpabilidade? Os desafios não param por aí. E o usuário que 

recebeu a postagem com a notícia falsa e compartilhou em sua página aberta do 

                                                           
266 ADI 5154/PA. Re. Min. Luiz Fux, em 22/05/2015. Por exemplo, o art. 37, VII e X, da CF, dispõe que 
será necessária a edição de leis específicas para versar sobre direito de greve do servidor público e 
fixação de parcelas remuneratórias do funcionalismo. Neste julgamento, o Ministro Gilmar Mendes faz 
interessante distinção entre lei específica e lei de conteúdo exclusivo. 
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Facebook? E o usuário que compartilha algo somente em seu grupo fechado de 

WhatsApp, mesmo ciente da não veracidade da postagem? E o usuário que 

compartilhou a notícia falsa pensando ser verdadeira, mas não tomou – como deveria 

– as precauções necessárias para checar a veracidade da informação e, mesmo 

assim, a replicou? São muitos os desafios, portanto, para a tipificação da 

desinformação política. 

Há, ainda, um terceiro bloco de perguntas que precisam encontrar respostas 

e que dizem respeito à forma desta alteração legislativa. A tipificação deve vir em 

uma lei própria ou deve-se tão somente criar dispositivos legais com a função de 

tipificar as condutas relativas à desinformação política e depois integrar esses 

dispositivos à legislação já existente? Caso a última opção seja escolhida, devem ser 

os dispositivos tipificadores integrados ao Código Penal em razão da própria natureza 

que possuem, ou no Código Eleitoral, no qual encontramos dispositivos de natureza 

penal? Devem ser os dispositivos tipificadores da conduta da desinformação política, 

integrados à Lei 9.504/97? 

Não se pretende aqui solucionar esses pontos de dúvida ou esgotar todas as 

possibilidades de um aperfeiçoamento legislativo, até mesmo porque elas somente 

virão com tempo de maturação por parte dos operadores do Direito, incluindo a 

academia. Pretende-se, tão somente, lançar as primeiras luzes para reflexões que 

devem ocorrer, seja na academia, na atividade legislativa ou mesmo na atividade 

judiciária. Um bom ponto de partida é o Projeto de Lei da deputada Erika Kokay. 

 

6.3 O PROJETO DE LEI DA DEPUTADA ERIKA KOKAY: O PONTO DE PARTIDA 

Como afirmado acima, o Projeto de Lei que melhor trabalhou a questão da 

tipificação da desinformação política foi o da deputada federal Erika Kokay, razão 

pela qual retomamos sua análise para, após algumas observações, ser possível 

algumas sugestões efetivas. 

A autora do projeto 9.931/2018 afirma, em sua justificativa, que cada vez mais 

os meios de comunicação de massa têm sido utilizados como instrumentos de 

manipulação da opinião pública, servindo a interesses escusos. Para Erika Kokay, tais 
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práticas são lesivas à democracia, mais precisamente ao Estado Democrático de 

Direito, até mesmo porque informação é poder e manipular a informação através de 

notícias falsas é manipular o próprio poder. 

Após fazer uma ligeira e usual confusão entre notícia falsa e pós-verdade, 

acaba por afirmar a necessidade e oportunidade de se criminalizar a conduta em 

questão para garantir ao povo brasileiro o acesso a informações confiáveis. Com esse 

fundamento, propõe o PL 9931/2018, que já no artigo 1º assevera: “Art. 1º Esta lei 

tipifica o crime de notícias ou informações falsas”. 

No que se refere à justificativa para a propositura do mencionado Projeto de 

Lei, parece nítida sua adequação com a conduta da desinformação política. Note-se 

que, por um lado, afirma ser a democracia a grande vítima desta atividade, dando o 

desejável colorido político à conduta que se pretende coibir penalmente. Por outro 

lado, não menciona outros objetivos que as notícias falsas poderiam possuir, como, 

por exemplo, a busca de visitas ou cliques para majorar os valores relacionados com 

a publicidade, as campanhas antivacinação, os crimes contra a honra, contra o 

sistema de valores mobiliários etc. Desta forma, fica claro que o objetivo da 

desinformação que se quer ver tipificada é de natureza política. Poderia ter sido mais 

clara a justificação apresentada? Poderia, mas da forma como está apresentada fica 

claro a natureza política do crime que se enseja combater. 

Pelo artigo 2º, o projeto faz inserir no Código Penal, na parte relativa aos Crimes 

Contra a Paz Pública, o artigo 286-A. A tipificação restou da seguinte forma: 

“Divulgação de Notícia Falsa. Art. 286-A. Publicar, propagar ou divulgar notícias ou 

informações falsas, com o intuito de influenciar a opinião pública. Pena - detenção, de 

três meses a um ano, e multa”. 

A primeira nota a ser colocada diz relação à opção do Projeto de Lei em fazer 

inserir a norma tipificadora da conduta de desinformação no Código Penal. É possível, 

e até mesmo provável, que esta norma tipificadora encontrasse melhor local no 

Código Eleitoral, ou mesmo na própria Lei 9.504/97 em razão da natureza política da 

conduta tipificada. O Código Eleitoral apresenta-se, em tese, a melhor sede para se 

prever esta tipificação. Entretanto, já conta com inúmeros remendos, levando parte da 

doutrina a considerá-lo ultrapassado e imperfeito pelos retalhos que foram inseridos. 
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A Lei 9.504/97 talvez constituísse em um bom destino para prever a tipificação, mas, 

do mesmo modo, vem sendo alterada com regularidade e gerando nebulosidade 

legislativa. 

Outro local legislativo que também pode abrigar esta tipificação é a Lei de 

Segurança Nacional, até mesmo porque o bem juridicamente a ser protegido e a 

integralidade e fidelidade das decisões políticas a serem tomadas pelos cidadãos do 

Estado. Apesar de ter um histórico antipático aos olhos da academia por sua utilização 

nos tempos da chamada ditadura militar, não se pode considerar despropositada a 

opção. 

A segunda nota diz relação ao título da conduta típica; ou seja: “Divulgação de 

Notícia Falsa.” A nomenclatura utilizada está muito aquém do desejado. Notícia falsa 

pode ser de qualquer natureza, até jocosa ou humorística. Assim, ficaria melhor e mais 

adequado o termo Desinformação Política. 

A terceira nota diz relação à consciência do autor de estar divulgando uma 

notícia falsa que está subentendido. Faria melhor se o projeto previsse o termo 

publicar, propagar ou divulgar notícias ou informações que se sabe serem falsas. Isso 

tornaria mais explícita a conduta típica. 

A quarta nota diz respeito aos tipos objetivos descritos e seus verbos. Assim, 

temos “Publicar, propagar ou divulgar notícias ou informações falsas (...)”. Os tipos 

previstos não abrangem toda atividade do iter criminis. Assim, de duas, uma: ou se 

cria um tipo alternativo e mais aberto com a conhecida técnica redacional (nas 

mesmas penas incorre quem (...)) incluindo outros verbos, ou o aplicador do Direito 

terá que se socorrer da teoria da culpabilidade para fixar as responsabilidades a título 

de autor, coautor e participe. 

A quinta nota é resultante natural da anterior. Aquele que, sabendo serem 

falsas as informações recebidas, compartilha em grupos pequenos e fechados de 

amigos de WhatsApp, por exemplo. Tal conduta é adequada ao verbo publicar, porque 

não deixa de contribuir para maior publicidade, ou mesmo propagar, pois ao 

compartilhar o agente está naturalmente propagando uma informação falsa. 

Entretanto, não terá qualquer espectro e sua conduta não é comparável àquele que 

monta um verdadeiro bunker para criar e divulgar desinformação política. Novamente, 
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o aplicador da lei será obrigado a se socorrer da teoria da culpabilidade para aferir o 

grau de participação do agente e estabelecer, se for o caso, algum tipo de punição. 

Melhor andaria, a olhos rápidos, se o projeto previsse uma forma culposa para 

enquadrar a conduta de quem divulga e propaga notícias falsas através de um 

compartilhamento em grupo fechado sem diligenciar para aferir a veracidade dos 

fatos. Esse é inegavelmente um dos maiores fatores multiplicadores da divulgação 

considerada típica. 

Não obstante o tema estar sendo trabalhado, deve-se colocar a discussão no 

campo prático. É possível a identificação de cada IP, inclusive daquele que recebeu a 

notícia falsa e a repassou. Além disso, em eleições presidenciais, as postagens sobre 

candidatos e seus compartilhamentos chegam a cifras absurdas. Como ficaria a 

questão prática? Seriam todos criminalmente identificados, já que são identificáveis? 

Seriam instaurados milhões de inquéritos policiais? Como seria um inquérito com cem 

mil indiciados? Como o judiciário poderia dar solução a uma ação penal com um 

milhão de indiciados? Teríamos que vislumbrar o futuro da atividade judicial auxiliada 

pela inteligência artificial? Seria possível uma máquina conhecer e julgar uma 

demanda judicial?267  

A sexta nota diz relação ao papel dos provedores que viabilizam a publicação 

e propagação de todas as informações via internet, verdadeiras e falsas. O Projeto de 

Lei não prevê qualquer medida drástica em relação às pessoais jurídicas que 

exploram o ramo, tampouco às pessoas físicas que podem decidir o que será 

publicado ou não. Pelo viés europeu, principalmente em relação ao posicionamento 

do parlamento inglês, a tendência é responsabilizar cada vez mais as redes sociais e 

provedores que permitem publicações de informações falsas ou prejudiciais ao corpo 

social. Como afirmado acima, para o parlamento britânico, os provedores ou 

plataformas não são intermediários neutros: atuam diretamente entre as fontes de 

informação e seus usuários, faturando, e muito, com a atividade. São organizações 

                                                           
267 Hoje, a inteligência artificial se encontra nos incontáveis campos de atividade do homem. No 
campo jurídico, ela tem sido apontada como solução para os operadores do Direito. Já há programas 
que fazem satisfatoriamente iniciais, peças de bloqueio, razões de apelo, agravos e outras tantas 
manifestações processuais. Há programas capazes de gerenciar um acervo de 500 mil processos de 
demandas repetitivas. Fonte: <https://jus.com.br/artigos/67208/o-operador-do-direito-da-era-digital>. 
Acesso em: 04/06/2019. Ver ainda: <https://www.projuris.com.br/inteligência-artificial-direito-
advogado-precisa-saber/>. Acesso em: 04/06/2019. 
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que faturam milhões de dólares ou euros por mês e devem desenvolver mecanismos 

de controle para que se evite a desinformação política.268 

A sétima nota diz respeito à pena prevista no Projeto de Lei: reduzidíssima. 

Desproporcional se considerada a lesividade da conduta. Deveria, portanto, ser 

majorada a pena privativa de liberdade e com a previsão de pesadas multas para os 

provedores que faturam milhões de dólares ao ano. Aos usuários, o tratamento deve 

ser dispensado na medida de sua culpabilidade. 

O oitavo ponto que merece algum destaque é o fato de inserir, no pretenso 

artigo 286-A, o parágrafo primeiro que aumenta a pena para reclusão de um a dois 

anos e multa em três hipóteses, a saber: a) se a informação falsa propagada envolver 

candidato a cargo eletivo, mesmo que a informação se refira a todo processo eleitoral 

(do pedido de registro à diplomação); b) se a informação falsa se referir a crimes de 

grande repercussão nacional, suas vítimas ou supostos autores ou, ainda, sua 

investigação; c) se as notícias ou informações falsas envolverem questões relativas à 

segurança pública, à saúde pública ou à economia. 

O projeto na realidade prevê uma forma qualificada, uma vez que traça um tipo 

diverso daquele descrito no caput, majorando a pena privativa de liberdade. Essa 

forma qualificada, principalmente em relação à letra a, ajusta-se com perfeição à 

tipificação da desinformação política. A única sugestão seria adicionar, ao lado do 

processo eleitoral, os processos relativos às consultas populares ou outros de 

natureza política. 

O nono aspecto que merece relevo encontra-se nas letras b e c, que estendem 

demasiadamente o espectro do dispositivo, extrapolando a natureza política da 

desinformação. Assim, passa a abranger notícias falsas relacionadas com crimes 

comuns de alta repercussão e notícias relacionadas à segurança pública e à saúde. 

Esse provavelmente foi um aditivo que desfigurou o projeto original e a justificação 

apresentada. Assim, traz de volta toda a confusão conceitual de desinformação 

política. Não que esses valores não mereçam a proteção legal, até mesmo com 

                                                           
268 Fonte: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-07/parlamento-britanico-faz-
recomendacoes-para-combater-fake-news>. Acesso em: 04/06/2019. 
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tipificação penal, mas a confusão conceitual presente sempre traz prejuízo aos 

operadores do Direito. 

O projeto ainda inova ao impor no parágrafo segundo do artigo 286-A: a 

obrigação de retratação pelo autor nos mesmos meios e com a mesma exposição em 

que foi publicada, propagada ou divulgada a notícia ou informação falsa, em caso de 

condenação. Em se tratando de desinformação política, a obrigação de retratação 

parece inatingível, pois o pretenso autor não teria condições de desenvolver outro 

sistema de robôs e replicação eletrônica, tampouco pode o Estado ter essa obrigação 

legal. Se a punição atingir o provedor, poderia ele cumprir tal ônus.  

O parágrafo 3º prevê uma excludente. Afirma o Projeto de Lei que não haverá 

crime se, apesar do autor ter diligenciado para aferir a veracidade do noticiado, a 

aferição não era possível ao tempo da ação; ou ainda, a propagação tenha se dado 

com intuito jocoso ou humorístico, desde que claramente demonstrada tal intenção. 

Na realidade, são duas hipóteses de excludentes que não precisariam ser expressas. 

A primeira seria resultado natural da adequação típica. Se o tipo afirma notícias que 

se sabe serem falsas, como sugerido acima, faz-se evidente que a divulgação de 

notícias que não foi possível a checagem da veracidade se demonstra atípica. Na 

segunda hipótese, da mesma forma, a excludente é consequência lógica da 

adequação típica. Se a divulgação tem o propósito específico de influenciar a opinião 

pública, o propósito humorístico fica – em tese – excluído. Poderá haver, entretanto, 

zonas cinzas a ser decididas caso a caso, pois ao fazer piadas também é possível 

transmitir informações que podem denegrir a imagem política de alguém ou mesmo 

influenciar a decisão política em uma consulta popular.  

O parágrafo quarto impõe ao aplicador da lei um limite mínimo para a fixação 

da pena de multa, qual seja, que não poderá ser inferior aos custos incorridos pelo 

agente na publicação, propagação ou divulgação da notícia ou informação falsa. Já o 

parágrafo terceiro prevê o poder do aplicador da lei em – ouvido o Ministério Público, 

ou a requerimento dele – determinar o recolhimento imediato ou a busca e apreensão 

dos exemplares do material respectivo utilizado para a prática da desinformação, 

assim como determinar a cessação das respectivas transmissões radiofônicas, 

televisivas, eletrônicas ou da publicação por qualquer meio. Pode, ainda, o juiz 

determinar a interdição das respectivas mensagens ou páginas de informação na rede 



 211 

mundial de computadores. Por fim, altera o artigo 319 do Código de Processo Penal 

para inserir a possibilidade de o juiz determinar a retirada da publicação dos meios de 

comunicação, inclusive redes sociais, notificando esses meios com os dados que lhes 

possibilitem identificar a notícia ou postagem irregular. 

Por fim, insere na Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Marco Civil da Internet, 

o artigo 21-A, fazendo uma equiparação da notificação com ordem judicial, que se não 

for cumprida de imediato pode – em tese – caracterizar crime de desobediência. 

 

6.4 PARA UMA REFLEXÃO 

A tipificação da desinformação política é necessária e hoje ninguém mais 

duvida disso, mesmo considerando o princípio da intervenção mínima do Direito 

Penal. Dúvida também não há, por outro lado, de que os princípios que norteiam o 

texto constitucional não são absolutos. O direito fundamental que garante a liberdade 

de expressão possui, como os demais, seus limites. São dois pontos indiscutíveis. O 

que muito se discute é a formatação do dispositivo penal tipificador para que ele seja 

elaborado de tal forma que se revele o mais justo possível, quer no que se refere às 

condutas a serem tipificadas, quer no que se refere à imposição da pena. 

Como já repetido, a pretensão do presente não é exaustiva, muito pelo 

contrário. Tão somente tenta trazer à academia um início de discussão que se 

apresenta com grande importância em razão do impacto sofrido pela sociedade. 

Entretanto, nada impede que algumas sugestões concretas sejam apresentadas. 

Assim, sugere-se um artigo que deve encontrar local ideal no âmbito do Direito 

Eleitoral. 

 

 “Desinformação Política” 

Art. ... A – Relatar, publicar, divulgar ou mesmo propagar notícias e 

informações que se sabe serem falsas, com o intuito de desinformar 
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politicamente o cidadão, influenciando a opinião pública em processo eleitoral 

ou de consultas populares. 

Pena quatro a oito anos de reclusão e multa de até cinquenta milhões de 

reais. 

§ 1º. Pune-se a forma culposa quando o agente compartilha a informação 

considerada falsa sem diligenciar para aferir a sua veracidade. 

 

Justificativa: Aqui procura-se traçar o tipo básico do crime de desinformação 

política com as possíveis condutas que – em tese – podem acarretar o resultado 

desejado. Há de ser lembrado que o inter criminis é complexo, envolvendo uma série 

de atividades voltadas a um único fim criminoso. Assim, comete o crime de 

desinformação política quem elabora o texto ou imagem/texto a ser publicado, ou 

mesmo divulga ou propaga algo contendo informações que o agente sabe serem 

falsas. 

 

Análise: 

Objeto jurídico: imediato: a incolumidade do elemento volitivo do cidadão 

chamado a tomar decisões políticas em processo eleitoral ou mesmo em consultas 

populares; mediato: A opinião pública chamada a manifestar-se em processo eleitoral 

e consultas populares. 

Tipos objetivos: a) relatar notícias e informações; ou seja, tornar públicas 

através de postagens, artigos, entrevistas e debates notícias e informações que sabe 

serem falsas com propósito específico de influenciar a opinião pública. b) publicar 

essas postagens com notícias falsas com o mesmo propósito; ou seja, o agente não 

precisa necessariamente elaborar ou criar o texto e imagens com notícias falsas, 

bastando que torne público esse material através de publicação por qualquer meio. 
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Com sentido semelhante, temos o verbo divulgar ou propagar o que foi 

divulgado, que pressupõe que as notícias e informações falsas já tinham sido 

publicadas. 

Tipo subjetivo. Dolo específico, conduta dirigida à finalidade de influenciar as 

decisões do cidadão individualmente e coletivamente a opinião pública em processos 

eleitorais e consultas populares. 

Sujeito ativo: Qualquer pessoa que tenha a conduta adequada aos tipos 

previstos. 

Sujeitos passivos: O cidadão e a coletividade. 

Consumação: A consumação se dá com o aperfeiçoamento do tipo objetivo; 

ou seja, com a elaboração da postagem ou artigo, mesmo que não chegue a ser 

publicado. A consumação se dá também com a publicação, divulgação ou propagação 

das postagens ou artigos ou ainda relatos de notícias falsas. Aqui não se cogita de 

consumar o delito com a efetiva influência, até mesmo porque não é facilmente 

mensurável. O crime, portanto, é de mera conduta, não dependendo da efetivação do 

resultado.  

Tentativa: Admissível em tese. Entretanto, um problema deve ser enfrentado. 

Seria possível a adequação de um crime de mera conduta à possibilidade de 

caracterizar uma interrupção no iter criminis por circunstâncias alheias à vontade do 

agente? O crime de mera conduta se perfaz, se consuma independentemente do 

resultado objetivado pelo agente. Em determinados crimes de mera conduta, o inter 

criminis é simples e dotada de uma conduta só. Entretanto, pode haver crimes de 

mera conduta em que o inter criminis se compõe de diversas condutas preparatórias 

e condutas que caracterizam o início da execução. Assim, por exemplo, no caso da 

desinformação política, quando o agente desenvolve programas voltados para a 

viralização na internet de determinadas postagens com notícias falsas sobre temas 

políticos e candidatos, não temos dúvida de que a execução teve início. Quando 

desenvolve programas de pessoas artificiais e robôs em que fique caracterizado a 

intenção de viralizar postagens com notícias falsas da mesma natureza, do mesmo 

modo, a execução teve início. Se essa execução for interrompida por motivos alheios 
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à vontade do agente, temos a caracterização de uma tentativa. Se o agente, por 

vontade própria, interromper a execução, temos a caracterização de uma desistência 

voluntária. 

Desistência voluntária: Admissível em tese. As razões são as mesmas 

expostas para a tentativa. Desde que o agente inicie a execução e a interrompa 

voluntariamente, antes que se perfaça qualquer verbo do tipo, é possível a 

caracterização da desistência voluntária.  

Arrependimento eficaz: Não admissível. No arrependimento eficaz, a 

execução se finda e antes mesmo da produção do resultado o agente impede que 

ocorra. Exemplo clássico de quando o agente, desejando matar alguém, ministra à 

vítima uma dose de veneno, esgotando os atos de execução. Arrependendo-se, 

ministra antídoto capaz de salvar a vítima sem lesões. Aqui, por ser crime de mera 

conduta, que não exige o resultado para ser considerado consumado, impossível se 

torna o arrependimento eficaz. 

Ação penal: Pública incondicionada, independentemente de qualquer 

manifestação de interessados, ou mesmo independente das notícias ou informações 

falsas serem ofensivas à honra e dignidade das pessoas referidas. 

Pena: Reclusão de quatro a oito anos e multa de até cinquenta milhões de 

reais.  

Forma culposa: Pune-se a conduta do agente que por negligência – ou mesmo 

imprudência – compartilha, dá publicidade e propaga notícias falsas sem o devido 

cuidado de aferir a sua veracidade. Essa propagação pode ser dar em grupos 

fechados ou mesmo em grupos abertos ao público em geral. 

No âmbito da forma culposa e sua punibilidade, as discussões que podem ser 

travadas são bem mais complexas, levando mesmo algumas dúvidas se a legislação 

deve prever punição ou não. A princípio, porque as postagens com notícias falsas 

capazes de produzir a lesão que se pretende evitar são muito bem elaboradas, 

tornando-se difícil para o usuário comum checar a sua veracidade. A criação da deep 

fake com inteligência artificial é um belo exemplo. Além disso, ao compartilhar, o 

usuário torna-se identificável; entretanto, apresenta-se utópica a possibilidade de 
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punição a todos aqueles que compartilharam a notícia considerada falsa, seja na 

esfera de apuração por inquérito policial ou na esfera de uma ação penal, que deve 

guardar o princípio da individualização do acusado. 

 

6.5 DEMOCRACIA, UM ETERNO POR VIR 

Quando pensamos em algum objeto, naturalmente pensamos em um conceito; 

em geral, um conceito fechado, terminado e determinado no tempo e no espaço. 

Entretanto, há determinados objetos ou realidades que são dinâmicas, não suscetíveis 

de conceituação de um modo fechado, terminado e determinado. As sociedades, por 

exemplo, vivenciam uma eterna dinâmica, uma eterna evolução, ou até mesmo 

involução. As condições sociais não são estanques e imutáveis de forma a permitir a 

formulação de um conceito fechado e determinado. 

Com as instituições sociais ocorre fenômeno semelhante, até por serem 

sociais. Quando pensamos em democracia, temos uma tendência natural à mesma 

prática; ou seja, tê-la como um objeto, como algo já determinado, existente no tempo 

e no espaço. As dificuldades de sua compreensão começam neste ponto. A 

democracia é uma instituição social, praticada como regime político pela grande 

maioria dos Estados do ocidente. Como instituição social, sua formação – ou mesmo 

deformação – está naturalmente condicionada às condições sociais que cada Estado 

que a adota possui. Essas condições sociais se constituem em um sem número de 

variantes que trazem influência ao regime democrático praticado. Se o sistema 

socioeconômico propicia a produção de riquezas, a distribuição de renda e o 

aprimoramento dos sistemas de saúde, segurança e educação, as condições sociais 

deste Estado são plenamente favoráveis à prática de um regime democrático mais 

justo e com bons benefícios para o povo. Se ao lado dessas condições sociais existir 

um corpo político honesto, digno, eficiente nas funções soberanas, a democracia terá 

um solo fértil para se desenvolver e consolidar. Por outro lado, se tivermos condições 

sociais adversas, tais variantes, de semelhante modo, serão adversas e levarão ao 

desgaste e à eventual morte do regime democrático. 

A democracia, portanto, é atemporal, não padecendo de velhice precoce, ou 

mesmo em seu leito de morte. A evolução social estará sempre trazendo uma nova 
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vestimenta ao regime democrático, como se ele fosse – na sua condição ideal – um 

eterno por vir.269 A identidade da democracia é uma mistura entre a realidade que foi 

posta como regime político de governo, existente e praticado, e a realidade que pede 

espaço para ser implementada. Não é um lugar a ser alcançado pela eficiência da 

máquina administrativa, mas uma eterna promessa de um Estado melhor, uma marca 

da democracia na busca do equilíbrio entre a liberdade e a igualdade, como nos 

lembra Antonio Henrique Pires dos Santos270 ao comentar a obra de Jacques Derrida. 

Em nossa era digital, a sociedade se transmuda profunda e velozmente e, com ela, a 

democracia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
269 O filósofo argelino Jacques Derrida trabalha profunda e intensidade esta forma de ver a 
democracia: um eterno por vir. 
270 Disponível em: 
<http://www.academia.edu/23778913/A_democracia_por_vir_na_filosofia_de_Jacques_Derrida>. 
Acesso em: 04/06/2019. 
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CONCLUSÕES 

I) A criação da internet e a posterior evolução dela trouxeram uma verdadeira 

revolução no campo da comunicação humana, com profundas e complexas 

consequências no comportamento sociais e nas instituições da sociedade.  

II) A democracia como instituição social e regime político largamente praticado 

no mundo ocidental naturalmente incorreu em grandes impactos da dita revolução 

comunicacional. 

III) A globalização, na qualidade de complexa consequência do 

desenvolvimento da internet, transformou o mundo da comunicação humana em uma 

grande rede de relacionamentos eletrônicos, formada por infinitas médias e pequenas 

redes sociais, fazendo surgir um ambiente social que, assim como qualquer outro, 

precisa ser normatizado. 

IV) A velocidade do desenvolvimento tecnológico e a grandiosidade dessas 

redes sociais culminam na dificuldade de acompanhamento pelo conhecimento geral 

e na dificuldade de criação de instrumentos regulatórios de defesa dos milhões de 

usuários. 

V) Tais dificuldades de controle, normatização e fiscalização fazem surgir um 

espaço comunicacional propício a uma larga gama de condutas espúrias, cuja 

lesividade social é de grande monta. 

VI) A utilização das redes comunicacionais para divulgação e propagação de 

notícias e informações falsas, que turvam a formação do conhecimento do homem 

comum, tem sido sentida e denunciada pela grande imprensa ao longo da última 

década.  

VII) Podem ser anunciados como dois grandes marcos sociais destas 

complexas atividades que fraudam o elemento volitivo do cidadão em suas decisões 

políticas as eleições presidenciais dos Estados Unidos da América de 2016 e a 

consulta popular na Inglaterra ocorrida no mesmo ano. 

VIII) A sofisticação da atividade de desinformação, as denúncias da grande 

mídia e as particularidades das péssimas relações entre a “boa imprensa” e Donald 
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Trump foram elementos que fizeram descortinar no ocidente um novo momento de 

conscientização da lesividade da prática mundialmente conhecida como fake news. 

IX) Por se tratar de um fenômeno recente, ainda não encontramos formulação 

e consolidação de um conceito acabado e fechado sobre o termo fake news. Essa 

inexistência tem acarretado na utilização do termo em incontáveis sentidos, até 

mesmo contraditórios, como se fosse possível sua caracterização na divulgação de 

notícias verdadeiras ou opiniões nos mais diversos âmbitos das atividades sociais. 

X) A confusão conceitual subjacente ao tema traz grandes obstáculos para seu 

devido tratamento jurídico, sendo necessária a caracterização precisa e, portanto, um 

enquadramento conceitual de modo a conferir eficácia e efetividade a uma eventual 

legislação pertinente. 

XI) A prática de fake news nos diversos campos de atividade humana 

naturalmente provoca consequências diversas, as quais vêm a lesar múltiplos bens 

jurídicos e correspondentes ao campo em que a prática se deu. 

XII) A prática de fake news no campo político, como se espera, ocasiona 

malefícios a bens políticos. No caso específico, frauda o elemento volitivo da decisão 

política – que possui o aspecto individual de cada conduta de cada cidadão – e o 

aspecto coletivo, que como somatório das vontades individuais pode ser chamado de 

opinião pública. 

XIII) O anglicismo espelhado no termo fake news também pode ser considerado 

um fator de confusão conceitual, sendo mais indicado o termo lusófono 

“desinformação política”. 

XIV) A desinformação política para ser eficaz demanda uma série de atividades 

em sua fase de elaboração, tais como a atuação de profissionais de tecnologia da 

informação, redatores, psicólogos, hackers, pesquisadores, operadores e outros. 

XV) De igual sorte, para atingir eficácia, a desinformação política demanda 

credibilidade junto ao homem comum. Para tal, ela é elaborada e dirigida a grupos 

específicos partidários de discursos específicos, potencializando o aspecto 

psicológico em relação à confiabilidade do noticiado. 
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XVI) A lesividade da prática em tela é de grande monta e atinge o próprio 

Estado Democrático de Direito, merecendo, portanto, tratamento jurídico-penal. 

XVII) A tipificação da conduta de desinformação política demanda a 

consagração de um sofisticado iter criminis caracterizando um crime material, visto 

que o objetivo final é influenciar a opinião pública. 

XVIII) A democracia é um regime político e uma instituição social, e, como tal, 

encontra-se aberta às influências da sociedade que a adota como modelo político.  

XIX) Ao sofrer ingerências advindas da totalidade do corpo social que a 

compõe, a democracia exibe uma dinâmica ininterrupta, não podendo seu conceito 

ser cristalizado e determinado no tempo e no espaço. 

XX) A democracia na era digital é uma outra democracia, que se transforma a 

cada dia e amarga os percalços do progresso veloz e descontrolado, superando as 

dificuldades à medida que as encontra. 

XXI) A democracia é um “eterno por vir”. É mais que um regime político que 

guarda um conceito infalível; é uma contínua promessa de se atingir as finalidades do 

Estado – a saber, o bem-estar de seu povo. 
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