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Fake news é informação intencionalmente tomada por erros ou
falsidades, emitida e reproduzida para construir uma narrativa
e atingir determinado objetivo. Pode ser um termo novo, mas

sempre estiveram presentes na sociedade. A diferença do agora com
o passado é a ampla disseminação das mesmas pelas redes socias.
Se não fosse o bastante, ainda existe tecnologias que auxiliam nessa
disseminação. Neste contexto, inúmeros projetos para regularem as
fake news já foram criados, sendo o mais noticiado, o PL 2630/2020.

As notícias falsas, também conhecidas pelo termo fake news, sempre estive-
ram presentes na sociedade. Entretanto, elas ganharam ainda mais força com o
uso das redes sociais, plataformas de vídeo e, a forma mais comum, através de
aplicativos de troca de mensagens, como o WhatsApp, em modelo de corrente.
Redes sociais essas que são utilizadas por 33% dos brasileiros como meio de
informação (IBAHIA, 2020c).
As plataformas de redes sociais foram apontadas como as principais respon-

sáveis pela propagação de fake news por 82% dos consultados em uma pesquisa
do instituto Ipsos para o grupo de análise canadense Centro para a Inovação em
Governança Internacional. Além disso, a pesquisa aponta que 86% dos inter-
nautas já acreditaram em uma fake news. Não obstante, com pesquisadores do
Centro de Estudos e Pesquisas de Direito Sanitário (Cepedisa) da Universidade
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de São Paulo (USP), do Centro de Análise da Liberdade e do Autoritarismo
(LAUT) e do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Di-
gital (INCT.DD), sediado na Universidade Federal da Bahia (UFBA), um dos
estudos ainda identificou que os canais que disseminam fake news no YouTube
são vistos quase três vezes mais do que as redes com informações verdadeiras
sobre a Covid-19 (IBAHIA, 2020b).
De acordo com um estudo da Kaspersky, empresa global de cibersegurança,

em parceria com a empresa de pesquisa CORPA, na América Latina, em fe-
vereiro deste ano, 62% dos brasileiros não sabem identificar uma notícia falsa.
Segundo a pesquisa, dentro do universo dos que não sabem identificar, apenas
2% nunca ouviu o termo fake news (IBAHIA, 2020c). Além disso, quem mais
compartilha notícias falsas em seus perfis e as comentam sem verificar sua ve-
racidade são os usuários entre 25 e 34 anos. Contudo, os que menos praticam
são os de 18 a 24 anos (REDAçãO, 2020).
Embora não haja uma definição única e precisa sobre o termo fake news,

há muito tem-se percebido que não se trata somente do compartilhamento de
notícias puramente falsas (IBAHIA, 2020b). Essas informações inverídicas cos-
tumam ter como intuito a manipulação direta da opinião pública ou objetivos
meramente financeiros, a partir de publicações que quanto maior o número
de cliques, maior o retorno (PECK, 2020). Ademais, aqueles que contribuem
para que esse mal possa crescer e se espalhar também evoluíram seus métodos,
muitas vezes, criando uma linha tênue entre o que é verdade ou não – mistu-
rando elementos da realidade com outros inventados ou descontextualizados,
por exemplo (PICCOLOTTO, 2020).
Assim, há vários fatores que dificultam o combate às fake news. Elas envol-

vem milhões de pessoas, o uso cada vez maior de redes sociais como fonte de
informação e também a ausência de sanções específicas para os crimes relaci-
onados ao mundo digital. Sobre esta última parte, a pedido da ONG Avaaz,
uma pesquisa feita pelo Ibope, divulgada no dia 2 de junho, indica que nove a
cada dez brasileiros apoiam a regulamentação das redes sociais para o combate
das fake news (IBAHIA, 2020a).
Soma-se a este cenário o fato de que, diariamente, há uma estrutura robusta,

tecnológica e estrategicamente posicionada para produzir de forma massiva
conteúdos sobre diversos temas – como saúde, educação, segurança e política –
sem que se tenha compromisso com a verdade ou com o interesse público (PIC-
COLOTTO, 2020). Ao menos US$ 235 milhões (quantia equivalente a mais
de R$ 1 bilhão) são movimentados anualmente em banners de publicidade que
aparecem em web sites extremistas e que produzem fake news. O volume foi
estimado por um estudo da Global Disinformation Index (literalmente, “índice
global de desinformação”), aliança entre governos, empresas e representantes
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da sociedade civil formada com o objetivo de “restaurar a confiança na mídia”
(RIZZO, 2019).
Se não fosse o suficiente, uma pesquisa realizada no início de maio pelo

Fantástico, programa dominical da TV Globo, atestou que os brasileiros não
sabem em quem confiar. O levantamento revela que nove entre cada dez bra-
sileiros com acesso à internet já receberam pelo menos um conteúdo falso ou
desinformação sobre o coronavírus. Desses dez brasileiros, sete acreditaram
no que leram (FANTáSTICO, 2020). O mesmo não acontece na Inglaterra
e nos Estados Unidos. Segundo o Global Web Index, os consumidores veem
a Organização Mundial de Saúde (OMS) como a fonte de informações mais
confiável para quaisquer atualizações relacionadas à Covid-19 – na Inglaterra
a fonte mais confiável é o sistema de saúde pública (ALVES, 2020).
Entretanto, deve-se lembrar que a busca do combate ao discurso do ódio na

internet não é de hoje, remonta pelo menos desde a época do lançamento do
já extinto serviço Orkut. Desde então, infelizmente o problema só se agravou
e se sofisticou, com o aumento da utilização de novas ferramentas que agora
contam com o apoio de robôs para aumentar o risco e dificultar o combate dessa
prática pelas autoridades. Isto posto, se faz urgente uma regulação específica
de Fake News e em nível federal, para uniformizar a matéria e garantir maior
segurança aos usuários e a própria democracia do país (PECK, 2020).
Um projeto de lei (PL) que estipula medidas de combate às fake news já

está na Câmara dos Deputados. O PL 2630/2020, que já passou pelo Senado
Federal, cria a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência
na Internet. Se, por um lado, tem seus apoiadores, por outro, tem os con-
traditórios. Muitos acreditam que não houve um debate equilibrado e que
algumas das regras previstas violam os direitos dos usuários e ferem a priva-
cidade (CRUZ, 2020). Entre os exemplos mencionados que entrariam nesta
hipótese estão desde a previsão de remoção obrigatória de determinado con-
teúdo até a criação de um direito de resposta àqueles que se sintam ofendidos
por determinada postagem. Neste caso, caberia à plataforma definir quem
seria o ofendido por aquele conteúdo (GALF, 2020).
O fator positivo é não ter que parar tudo no Judiciário. Mas isso é visto

também como muito poder às plataformas sem critérios claros para realização
desta remoção, o que pode ferir a liberdade de expressão (PECK, 2020). Além
disso, prever a remoção com base em crimes específicos faria com que a plata-
forma tivesse que entender não mais se determinado conteúdo fere seus termos
de uso, mas determinada lei (GALF, 2020).
De acordo com o projeto, as redes sociais e os serviços de mensagens privados

também deverão vetar o funcionamento de contas automatizadas e “inautên-
ticas”. A segunda definida pelo próprio texto como aquelas que foram criadas
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com o propósito de “assumir ou simular identidade de terceiros para enganar
o público”. O advogado Pablo Cerdeira, coordenador do Centro de Tecnolo-
gia para o Desenvolvimento da FGV, avalia que o veto a contas falsas pode
trazer consequências indesejáveis. “Não sei se a gente precisa tornar mais fácil
identificar alguém na internet. Suponha um grupo de mulheres que se reúnam
num grupo do WhatsApp pra debater assédios que sofrem no trabalho. Talvez
queiram compartilhar experiências sem se expor”, disse Cerdeira. Ele ainda
complementa: “Há casos em que isso seria interessante, se você imaginar al-
guém que está espalhando discurso de ódio, mas por outro lado abre espaço
para perseguir minorias e grupos opositores” (MOURA, 2020).
A principal crítica ao PL é quanto à necessidade de armazenamento de

informações relativa à comunicação de usuários via internet. Esse sistema
de rastreamento de mensagem privada que promove o registro em massa de
conteúdo, de acordo com o parecer da conselheira federal da OAB Sandra
Krieger Gonçalves, “viola garantias constitucionais de sigilo de comunicações e
fragiliza a presunção de inocência” (VALENTE, 2020). Krieger ainda entende
que adotar a expressão “rede social de mensagem privada” abrange muitos
serviços, como o e-mail, que não tem relação nenhuma com a discussão de fake
news. O WhatsApp, em nota oficial, informou: “[...] tudo o que você disser ou
encaminhar seria rastreado e poderia ser usado contra você”. A empresa diz não
armazenar dados de conversas de usuários de forma alguma em seus servidores,
as informações apenas transitam em seus servidores enquanto passam de um
smartphone a outro (AGRELA, 2020).
O descumprimento de qualquer obrigação ainda implicará em multa e sus-

pensão das atividades. Apesar de sanções assim serem eficazes, é necessário
haver abordagem criminal para quem cria as quadrilhas voltadas para causar
danos sociais e coletivos, e agravamento caso a pessoa tenha ciência do que o
faz ao endossar a prática, e conforme o posto que ocupa e a visibilidade que
possui, ao ser influenciador ou exercer cargo público, por exemplo (PECK,
2020).
O lado positivo do projeto de lei, segundo Adriano Mendes, advogado espe-

cialista em direito digital e sócio do escritório de advocacia Assis e Mendes,
é o Conselho de Transparência e Responsabilidade na Internet, que visa unir
estudiosos para entender o que a sociedade precisa para fazer uma autorregu-
lação do setor, incluindo a questão da disseminação das fake news (AGRELA,
2020). “Porém, no artigo 25, fica clara a intenção de fiscalizar e policiar a
internet. A composição das pessoas desse conselho é de gente do Senado, da
Câmara, da Polícia Federal e poucas pessoas da sociedade civil e organizações
empresariais. Não há necessidade de criar mais leis que atrapalham em vez de
ajudar”, segundo Mendes.
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Entretanto, as empresas privadas, que são as plataformas, já determinam
as regras que bem querem e condicionam os usuários aos seus algoritmos e
decisões, algumas inclusive questionáveis. Interessante ainda que os próprios
anunciantes se veem refém deste modelo, visto que nem as marcas sabem o
que estão patrocinando quando sua imagem fica associada a conteúdos com-
pletamente contrários às suas regras de integridade. Até aí falta controle e
transparência por parte das plataformas (PECK, 2020). Assim, pode-se dizer
que esse é um problema complexo: envolve milhões de pessoas, o uso cada vez
maior de redes sociais como fonte de informação e também a ausência de san-
ções específicas para os crimes relacionados ao mundo digital (PICCOLOTTO,
2020).
Por fim, há vários fatores que dificultam o combate às fake news. Para a

presidente do Instituto Palavra Aberta, Patricia Blanco, “não existe bala de
prata [...] É necessário ampliar o espaço da educação midiática em qualquer lei
que tenha como objetivo combater a desinformação” (MOURA, 2020). Não à
toa, Finlândia, Dinamarca, Holanda, Suécia e Estônia estão no topo do Índice
de Alfabetização em Mídia de 2019, segundo as conclusões Media Literacy
Index, realizado pela European Policies Initiative (EuPI) do Open Society
Institute, em Sofia, Bulgária. A Finlândia está na primeira posição entre 35
países, com uma vantagem de 78 pontos. Esses países são considerados os mais
bem instrumentalizados para lidar com o impacto de notícias falsas devido à
qualidade da sua educação, à mídia gratuita e à alta confiança entre as pessoas
(ALVES, 2020).
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