
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, pósdemocracia, 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, postdemocracy, post-truth, 

political truth, fake news, political misinformation. 


