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Se por um lado, a escassez de acesso à informação, em um passado não tão
remoto, era vista como algo desafiante, por outro lado, o excesso de acesso
à informação também, por mais que possa parecer que acessar informação
nunca seja um problema, e realmente não é. Entretanto, nessa via de acesso
à informação o problema é que pode haver os atalhos, melhor dizendo, os
caminhos obscuros e tortuosos no reino das distorções: as fake news. Eis aqui
o desafio da segunda década do século XXI: como lidar com as fake news? E
mais, como esclarecer que postar e disseminar fake news não são liberdade de
expressão? E ainda, fornecer o conhecimento que liberdade de expressão não
é liberdade de agressão?
Segundo o sociólogo Bauman (2001), a sociedade atual possui uma maior

emancipação em relação às gerações anteriores, pois a sensação de liberdade
individual fez com que todos, ao se considerarem mais livres, agissem conforme
os seus desejos. Assim, a aprovação do Projeto de Lei - PL no 2.630/2020 sobre
as fake news tem levado a uma discussão sobre liberdade de expressão e seus
limites, aonde aqueles que se opõem ao projeto tem como principal justificativa
o ataque a liberdade de expressão ou de serem vítimas de censura.
Garantida na constituição de 1988 em seu artigo 5◦ inciso IX que discorre

sobre a livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comu-
nicação, independentemente de censura ou licença (BRASIL, 1988), a liberdade
de expressão dá aos brasileiros a livre capacidade de expressão e manifestação
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de suas ideias e pensamentos. Mas essa liberdade, é importante destacar, tem
o limite da verdade, limite esse que tem sido desrespeitado devido a expres-
sividade de divulgação de notícias falsas, problema que se repete em âmbito
mundial.
Sob o lema da liberdade de expressão, tem se observado uma disseminação

de notícias falsas, bem como de ataque ao outro. Em um piscar de olhos notí-
cias surgem e se espalham numa velocidade sem limites, aonde aqueles que as
acessam, na maioria das vezes, desconhecem suas origens, interesses e preten-
sões. É nesse contexto que as fake news se tornaram um problema mundial,
que têm atingido democracias, pessoas públicas como políticos e artistas e,
mais recentemente, age com sérias consequências na saúde humana. Esse tipo
de informação que se reveste de liberdade de expressão se tornou a prisão das
instituições políticas, enfim, a condenação dos alicerces da democracia.
O termo fake news vem do inglês e é traduzido como notícia falsa e carac-

terizado como aquilo que contém a difusão de informações distorcidas, boatos
e notícias fabricadas (DELMAZO; VALENTE, 2018). Embora, atualmente,
tenha repercussão no âmbito político ou na saúde, as fake news remetem a
um período anterior. O que marca atualidade é a rápida difusão por meio
da revolução tecnológica caracterizada, sobretudo, pelo advento da internet e
das mídias digitais. Nesse contexto, as plataformas têm sido usadas para fins
escusos não se limitando apenas àqueles que financiam as fake news.
Observa-se que existe um movimento mais frequente da sociedade em exigir

uma regulamentação, pois, cada vez mais se percebe os malefícios das fake
news, os quais não se restringem apenas ao mundo político. As fake new estão,
por exemplo, na saúde, na educação além de diversos setores importantes da
sociedade, o que mostra uma urgência de se discutir sobre as consequências da
desinformação.
Verifica-se com as chamadas Jornadas de Junho de 2013 e depois com as

eleições presidênciais de 2014 que houve uma crescente polarização entre os
partidos e tudo aquilo que pudesse representar a esquerda e a direita na inter-
net. No caso do Brasil, tal acirramento veio à tona após a eleição de Bolsonaro,
sendo um resultado do efeito das fake news no país com intensificação da des-
crença e desconfiança na mídia tradicional como rádio, tv e mídia impressa.
A internet, ainda é vista como terra de ninguém, ambiente do anonimato,

e que “tudo pode ser postado” ou de qualquer forma “debatido”, sendo isso
visto como liberdade de expressão. Talvez, tal falsa sensação de que na inter-
net “pode tudo” se encontra na má interpretação do Marco Civil da Internet,
que consiste na Lei n◦ 12.965/2014 que regula o uso da Internet no Brasil
e estabelece que não deve haver qualquer mecanismo que permita o controle
da internet seja pelo Governo seja por qualquer pessoa ou grupo (BRASIL,
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2014). Inclusive, o inciso I do Artigo 3◦ do Marco Civil determina a “garantia
da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos
termos da Constituição”. Entretanto, é preciso atenção, para não distorcer e
não simplificar o Marco Civil porque ele não permite um “vale tudo” até por-
que, conhecido como “Constituição da Internet”, está em consonância com a
Constituição que, ainda no artigo 5◦ inciso X, garante simultaneamente que
aquele que for lesado de forma a ter violadas sua intimidade, vida privada,
honra e a imagem pessoal, tenha assegurado o direito a indenização pelo dano
material ou moral decorrente de sua violação e possa ter garantido, ainda nesse
artigo, o direito de resposta.
Por que é preciso enfatizar que deve haver todo um cuidado ao tratar das

fake news? Porque, como vimos, existe uma PL sobre as fakes news, projeto
de lei 2630/20, que discorre sobre o combate às notícias falsas nas redes sociais
e serviços de mensagens. Segundo o jornalista e cientista político Sakamoto
(2020), tal lei “pode abrir um precedente ruim (...) o esgarçamento de direitos
será usado contra qualquer um simplesmente porque emitiu a ‘opinião errada’
”.
Claro, que Sakamoto (2020) não se mostra um aliado de espalhadores de

ódio e de mentira, pelo contrário, ele nos adverte que não se pode combater
algo maléfico como as fake news se utilizando de algo que pode ser pior que é
a censura, ainda prevendo que os mesmos grupos que se beneficiam das falsas
notícias construam das pedras atiradas nelas uma fortaleza de censura. O
irônico é que a censura reclamada por parte desses grupos é aquela que combata
as fake news, pois para os mesmos somente seria válida a censura em relação a
investigação e o esclarecimento sobre as fake news que produzem e não para a
criação e a publicação das fake news. Ainda, muitos desses, que entendem as
fake news como liberdade de expressão não veem, por exemplo, a discussão de
gênero nas escolas como uma liberdade de cátedra. Tais grupos, também não
veem o projeto como escola sem partido um mecanismo de censura e ainda
enxergam os professores de pensamento crítico como algo mais ameaçador que
as próprias fake news.
É certo que estamos diante de uma sociedade cada vez mais digital, e preci-

samos saber como lidar com essas relações on-line, até porque, como apontam
Delmazo e Valente (2018), as redes sociais são como um terreno fértil para
difusão destes conteúdos, quando usuários tendem a confiar em opiniões for-
madas e moldadas por grupos influentes. Isso tende a ocorrer quando a visão
de mundo é contemplada por esses conteúdos.
Por isso se faz necessário entender o que são e como as fake news funcionam

nas teias digitais. Bounegru et al. (2018) inferem que o significado das notícias
falsas compreende a relação entre circulação rápida e online com o alcance e
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mobilização de um grande número de público. Corroborando com esse debate,
Wardle (2017) apresenta alguns tipos de erros desse tipo de desinformação,
entre esses, se destacam: conteúdo problemático, manipulado, escrito em sátira
ou paródia, conteúdo enganoso, conteúdo impostor e conteúdo fabricado.
Tais características descritas são importantes como forma de conhecimento

frente à natureza dessas informações distorcidas quando são compartilhados
nas redes sociais, em que qualquer conteúdo acaba tendo expressão de ver-
dade, pois são colocados em situações de igualdade em relação aos sites de
informação, independente do gênero e estilo de publicação. “Essas informa-
ções” são frequentemente endossadas de forma a manipular seus consumido-
res, devido a característica de conter meias verdades, ou por conter elementos
contextualizados e distorcidos da realidade.
Um estudo realizado pela Universidade de Columbia e o Instituto Nacional

Francês mostrou em junho de 2016 que 59% dos links partilhados nas redes
sociais não chegam de fato serem clicados (DEWEY, 2016). A dificuldade de
identificar a quantidade de informação que chega ao usuário, bem como a for-
mação de bolha condicionada por algoritmos que contempla o aprisionamento
do usuário a recepção do que convém ao seu gosto, estilo e pensamento e o pro-
tagonismo que as mídias digitais lhe propiciam, estimulam a maior propagação
de fake news.
Essa interação que as mídias digitais permitem aos usuários é denominada

por D’Ancona (2010) de cacofonia e se configura em uma reprodução par a par
para o consumo do que lhe é familiar. Por outro lado, a formação de bolhas con-
duz o usuário ao encontro de suas reivindicações e pensamentos, independente
de ser um fato verdadeiro (RAIS; HENNEMANN, 2018). Nessa perspectiva
Rais (2018) considera como inocentes úteis aqueles que reproduzem, impul-
sionam e propagam fake news e assim contribuem para a sua disseminação,
mesmo sendo elas pessoas de boa fé.
A internet por meio das mídias digitais, devido a garantia de um anonimato

maior, deu aos seus usuários o protagonismo de romperem com o politicamente
correto, ou seja, de garantir, à medida que usam essas redes, o mínimo de
civilidade e de empatia. Situações de conflitos são propagadas, todos viram
especialistas e podem externar sua opinião. Nesse contexto o compromisso com
a verdade, o respeito ao direito do outro é violado e, no atual cenário, afeta
não só as democracias como foi a eleição de Trump nos EUA, de Bolsonaro
no Brasil, e o Brexit no Reino Unido, mas afetam a saúde pública (JUNIOR;
JUNIOR, 2020).
O PL das fake news visa uma maior responsabilização das mídias digitais

em relação ao conteúdo publicado em suas plataformas com a determinação
de armazenamento por três meses dos registros de mensagens encaminhadas
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em massa. Decisões judiciais também podem cobrar dados como indicação dos
usuários que encaminharam as mensagens com datas e horários, bem como os
usuários atingidos em suas redes com esse compartilhamento em massa. Essa
possível obrigatoriedade poderá atingir o alcance a todas mensagens que te-
nham o envolvimento de no mínimo mil usuários. Além disso, obrigaria essas
empresas a informarem o disparo de forma automatizada, mas conforme os
críticos a lei não deixa claro de como isso será feito, o que viola o direito ao
anonimato. As plataformas proibiriam usuários de bloquearem outros usuá-
rios, mais uma vez os críticos argumentam que falta critérios de como isso
seria feito, já que o político poderia ter um perfil identificado e usar outro
pseudônimo. As redes digitais terão que informar números de moderações
feitas e disponibilizar sua publicização. Isso dará maior transparência, pois
conterá número de medidas de moderação de contas e do conteúdo, além do
que motivou a moderação, as medidas que foram tomadas, número de contas
automatizadas, redes de distribuição, conteúdos impulsionados e publicitários
(CRUZ, 2020).
O PL restringe o limite de mensagens para um encaminhamento em período

eleitoral. Isso se justifica devido a forma de como as fake news têm sido
um campo fértil de atuação política de forma a interferir em seus resultados
democráticos como em eleições presidências como as já supra citadas. Faz-se
perceber que o WhatsApp tomou essa decisão depois da eleição no Brasil em
2018, aparentemente tarde demais.
O Marco Civil da Internet foi uma importante lei debatida e discutida. En-

tretanto, parece que ela não foi suficiente para inibir as plataformas com a
propagação de fake news, que inclusive são financiadas por empresas que se
beneficiam com elas tornando-as mercadorias com valor de mercado, garan-
tindo lucro que advém de seus financiadores.
A empreitada contra as fake news são recentes no Brasil. No atul momento,

o que dá bases para verificação e punição de crimes digitais é o Marco Re-
gulatório Civil da Internet sancionado em 2014. No entanto, essa lei não foi
suficiente para conter os crimes no mundo digital. Por isso, mais recentemente,
foi instalada a Comissão Parlamentar das Fake News - CPI, criada em 04 de
setembro de 2019, que tem o objetivo de investigar a criação de perfis fal-
sos e ataques cibernéticos nas diversas redes sociais, com possível influência
no processo eleitoral e debate público. Desde sua criação há uma resistência
de políticos para aprovarem sua tramitação. Por outro lado é justificada por
deputados e políticos apoiadores do projeto de necessária, por envolver a in-
vestigação de crimes como cyberbullying e deep web, com objetivo de rever
as eleições passadas, além de alertar que esses crimes envolvem outras coisas
que eleições políticas, o que não deve significar uma ameaça para aqueles que
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não os praticam. A CPI contempla também temas como o aliciamento e a
orientação de crianças para o cometimento de crimes de ódio e de suicídio.
Além da CPI das fake news outras medidas vem sendo implementadas para-

lelamente como o inquérito do Supremo Tribunal Federal (STF) n◦ 4.781 pre-
sidido pelo relator o Ministro Alexandre Moraes, que apura ataques à Corte.
Talvez, essa tenha sido a ação mais eficaz contra os grupos investigados com
operação deflagrada pela Polícia Federal para cumprir mandados judiciais con-
tra empresários, blogueiros e parlamentares por suposta produção e dissemi-
nação de notícias falsas (D’AGOSTINO; VIVAS; FALCãO, 2020).
Coincidentemente os suspeitos são próximos e apoiadores do presidente da

república. Além de mandatos judiciais, tiveram a solicitação do bloqueio de
contas em redes sociais, como: Facebook, Twitter e Instagram dos 17 investiga-
dos (FALCãO; VIVAS; TAVARES, 2020). Não houve manifestação das redes
sociais no período, porém, a ordem levou a remoção de uma rede de contas e
páginas pelo Facebook e pelo Instagram de pessoas ligadas ao Partido Social
Liberal (PSL) e a família Bolsonaro com envolvimento de funcionários dos gabi-
netes dos filhos do presidente Eduardo e Flávio Bolsonaro. A atividade incluiu
a criação de pessoas fictícias que se passam por repórteres com publicação de
conteúdo e gerenciamento de páginas que se passam por veículos de notícias,
conforme divulgação dos perfis bloqueados pelo Facebook (GLOBO, 2020a).
Segundo o próprio Facebook, os conteúdos publicados divulgavam notícias e
eventos locais que incluíam questões sobre política e eleições; críticas à oposi-
ção, memes políticos; organizações de mídia e jornalistas, além da pandemia
do novo coronavírus.
Uma investigação feita pelo laboratório DFRLabs, dos Estados Unidos, que

analisa o comportamento das páginas derrubadas pelo Facebook em parceria
com essa empresa, apontou Tercio Arnaud Tomaz, assessor do presidente Bol-
sonaro, como administrador de alguns dos perfis que divulgavam fake news.
A vinculação do presidente com notícias falsas não é recente, sua eleição foi
apontada por pesquisadores como (JUNIOR; JUNIOR, 2020) e (LIMA; LIMA,
2020) como resultado das fake news, o que não é de estanhar seu envolvimento
com as pessoas investigadas e ser ele próprio um disseminador de fakes tendo
publicações excluídas por essas plataformas (GLOBO, 2020b).
Além disso, ao mesmo tempo que se espalham no Brasil notícias falsas so-

bre o coronavírus, induzindo comportamentos inadequados pela população em
relação ao seu enfrentamento, indica que pode ser um dos reflexos da forma
como o presidente lida com a pandemia, cujo comportamento está baseado
no negacionismo da ciência. Além do âmbito político fortemente atingido,
seu comportamento alcança a saúde da população brasileira, pois parte dela,
se confunde, nega e reage muitas vezes de forma irresponsável em relação ao
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vírus. Tal comportamento foi motivo de exclusão de duas postagens presiden-
ciais no Twitter depois de contrariar as normas de segurança da Organização
Mundial da Saúde (OMS) durante a pandemia do novo coronavírus (LOPEZ;
MALTA, 2020).
Vale destacar que já existe indicação de continuidade das fake news como

palanque de campanha para as próximas eleições. Uma suposta divulgação
de fake news sobre pesquisa eleitoral indica a preferência dos eleitores por
Bolsonaro para concorrer às eleições de 2022, com vitória a seu oponente o ex
presidente Lula (UOL, 2020a). A matéria com a pesquisa falsa foi recentemente
postada no Twitter pelo perfil do seguidor Hélio Nogueira, no último dia 20
de Julho e até 22 de julho o post já tinha 795 retweets e 1.504 curtidas.
O Ministério Público Federal também indica apurações, onde foi contem-

plado com a ordem de prisão transcorrida por Alexandre de Moraes, que aten-
deu o pedido feito em 12 de junho de 2020, que deflagrou a prisão da ativista
Sara Winter e mais cinco nomes indiciados, sob a acusação de liderar e orga-
nizar a captação recursos financeiros para ações que se enquadram na Lei de
Segurança Nacional (ROCHA, 2020). Tanto o bloqueio de perfis de pessoas
vinculadas ao presidente da república como a prisão de alguns de seus ativis-
tas e apoiadores têm como principal justificativa dessas medidas o combate as
fake news e a disseminação de discurso de ódio, sendo necessário esse inquérito
para interromper os discursos com conteúdo de ódio, subversão da ordem e
incentivo à quebra da normalidade institucional e democrática.
A ação do Ministro foi amplamente comentada no mundo político inclusive

pela relatora da CPI das fake news no Congresso, a deputada Lídice da Mata
(PSB-BA), que afirmou que a ação do STF segue a mesma linha de investigação
dessa CPI, apontando em sua fala indícios do mesmo grupo investigado (JURí-
DICO, 2020). No entanto, críticas foram feitas a esse procedimento advindos
da própria esfera judicial como a contestação do procurador da Operação Lava
Jato “Diogo Castor de Matto” que alegou ser a ação do supremo um golpe
contra a operação, bem como pela Associação Nacional dos Procuradores da
República, que entrou com uma ação de inconstitucionalidade do inquérito
conduzido pelo STF, com temor de intimidar os procuradores da corte, além
de ser questionado no mundo jurídico, por estar além das atribuições do STF
(FONTES, 2020).
As críticas vieram não só do mundo jurídico, mas o próprio presidente Jair

Bolsonaro demonstra fidelidade a esses grupos utilizando-se da Advocacia Ge-
ral da União (AGU) para solicitar a não suspensão das contas e perfis de seus
apoiadores, o que causou uma certa estranheza ao STF desviando um tipo de
proteção que antes era nas redes e agora passou para um órgão do governo
que não teria essa finalidade (SADI, 2020). A postura do presidente aponta e
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confirma o vínculo com pessoas investigadas por crimes de fake news e demons-
trou que não abandonará suas bases, o que indica que a queda desses perfis
pode significar também a queda do presidente que tem sua imagem construída
através de fake news.
Consubstanciadas a todas ações no âmbito do congresso, Ministério Público

e STF, o projeto de lei das fake news n◦ 2.630/2020 vem tramitando no Con-
gresso, sendo já aprovado no Senado no dia 30 de Junho de 2020, com retorno
para a câmara indo para sua quarta versão (UOL, 2020b). É interessante res-
saltar que não é só os grupos investigados que reagem contra o atual projeto de
lei, mas essas reações contrárias a ele são manifestadas também pelas platafor-
mas digitais que operam esses serviços a exemplo do Facebook, Twitter e Google
que também sob a mesma pecha de liberdade de expressão e manutenção do
anonimato dos clientes inferem que essa lei é “um projeto de coleta massiva de
dados das pessoas resultando no aprofundamento da exclusão digital e pondo
em risco a privacidade e segurança de milhares de cidadãos” (UOL, 2020b).
A liberdade de expressão ganha conotação para a liberdade de crimes e cen-

sura apenas reclamada se forem investigados, no caso das plataformas, tentam
sair assim como opositores da lei, ilesos dela, uma vez que fake news é uma mer-
cadoria vendida disponível e consumida no mercado. Fica duvidosa a proteção
de seus financiadores, logo clientes, fato inclusive apoiado pelo atual governo
Bolsonaro que orientou os senadores a votarem contra a legislação como infere
a reportagem da UOL (2020b), ou em seus discursos pós votação e aprovação
no Senado, que apregoam que a “lei não irá vingar” já indicando seu possível
veto futuramente (GOMES; MAZUI, 2020).
A seriedade com a criminalização das fake news é uma importante discussão,

pertinente para avançar no combate delas no país. Porém, resta analisar como
ficará essa lei e sua aprovação, se realmente não se limitará ao arcabouço
legislativo existente no país, sem maiores intervenções práticas.
Vale em síntese destacar que a defesa do anonimato, liberdade de expressão

e censura são aspectos comuns entre os investigados e contrários a aprovação
da lei das fake news, bem como pelas plataformas. Por outro lado, com um
olhar mais atento, não se pode confundir fake news com liberdade de expressão
e ignorar seus efeitos prejudiciais à sociedade. Além disso, deve-se ter todo um
cuidado para não se fazer do combate as fake news um precedente para se
estabelecer a censura no Brasil. Por isso, a não polarização da discussão seria
um caminho.
Não é tarde em dizer que o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias

Toffoli, tem declarado que “liberdade de expressão deve estar a serviço da infor-
mação” e mais “a liberdade de informação também está plenamente protegida
em nossa ordem constitucional” (D’AGOSTINO, 2020). Toffoli destaca que
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“não podemos normalizar, condescender e aceitar as fake news como um fenô-
meno inevitável. Nós não podemos aceitar isso como algo que seja impossível
de combater ou que seja algo que se tornará natural no dia a dia” (AMORIM,
2020). Metaforicamente falando, é preciso ter cuidado para não transforma o
Brasil em um grande batatal aonde as fake news de tão normalizadas venham
acompanhadas com porção de batatas fritas. Tudo indica que estamos com
uma batata quente nas mãos e que nesse passar fervendo da batata, mesmo
que há tempo, se anuncia os avanços e as novas configurações sociais por meio
das relações on-line. A batata vai assando e causando uma indigestão social.
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