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FGV DIREITO SP  
 

Fundada em 2002, a Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas (FGV Direito SP) 

foi pensada e planejada para oferecer um ensino jurídico inovador e de alta qualidade capaz de 

formar profissionais preparados para enfrentar as complexas demandas jurídicas da sociedade 

contemporânea. Trata-se de uma escola comprometida com práticas inovadoras tanto no 

ensino, ao utilizar métodos participativos, quanto na pesquisa, ao conduzir estudos empíricos e 

interdisciplinares com o objetivo de fortalecer as instituições brasileiras e melhorar o ambiente 

regulatório a partir do interesse público e do desenvolvimento do país.  

 

 

CENTRO DE ENSINO E PESQUISA EM INOVAÇÃO (CEPI)  
 

O Centro de Ensino e Pesquisa em Inovação (CEPI) surge de uma experiência de 10 anos de 

diversas atividades ligadas a ensino e pesquisa na FGV Direito SP. Foi criado a partir da fusão 

entre o Grupo de Ensino e Pesquisa em Inovação (GEPI), braço da escola dedicado ao debate 

sobre a relação entre o direito e novas tecnologias, e o Núcleo de Metodologia de Ensino (NME), 

braço dedicado à formação docente, metodologia de ensino e ao desenvolvimento de 

estratégias de ensino para habilitar os alunos às exigências profissionais do século XXI. Nossas 

atividades visam a promover: (i) a expansão da inserção de debates sobre o direito e novas 

tecnologias nos currículos de cursos jurídicos de graduação e pós-graduação; (ii) a intensificação 

dos impactos gerados pela pesquisa realizada dentro da instituição; e (iii) a qualificação de 

debates públicos, decisões judiciais e leis e regulamentos sobre questões relacionadas à agenda 

do direito e novas tecnologias. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Projeto de Lei nº 2.927/2020 (“PL 2927/2020”), de autoria dos deputados federais 

Felipe Rigoni (PSB-ES) e Tabata Amaral (PDT-SP), em processo de consulta pública até o dia 18 

de junho1, e o Projeto de Lei nº 2.630/2020 (“PL 2630/2020”), de autoria do Senador Alessandro 

Vieira (CIDADANIA-SE), propostas de teor idêntico denominadas comumente de “Lei Brasileira 

de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet”, têm como objetivo dar às grandes 

plataformas digitais parâmetros de governança ao tratamento de conteúdos que promovam a 

disseminação massiva de desinformação – fenômeno popularmente chamado de “fake news”. 

É notória a gravidade dos efeitos da veiculação massiva de conteúdo desinformativo 

sobre o debate público. O combate à desinformação tem se mostrado um desafio constante ao 

funcionamento das democracias liberais e, mais recentemente, um obstáculo central às 

estratégias de combate à pandemia de COVID-19 em curso. No entanto, propostas concretas de 

regulação do tema devem ser feitas com cautela, sob pena de construir modelos regulatórios 

inexequíveis, criar insegurança jurídica e produzir prejuízos consideráveis ao exercício de 

direitos fundamentais na Internet. 

Esta Nota Técnica, de autoria do Centro de Ensino e Pesquisa em Inovação da FGV 

Direito SP (CEPI-FGV), tem portanto o objetivo de contribuir para o debate público em torno da 

regulação jurídica de plataformas digitais tendo em vista o objetivo de combate à 

desinformação, tomando como objeto de análise a proposta do PL 2927/2020 e do PL 

2630/2020. 

  

 
1 Disponível em https://edemocracia.camara.leg.br/wikilegis/p/12-lei-brasileira-de-liberdade-
responsabilidade-e-transparencia-na-internet/. Acesso em: 31 de maio de 2020. 

https://edemocracia.camara.leg.br/wikilegis/p/12-lei-brasileira-de-liberdade-responsabilidade-e-transparencia-na-internet/
https://edemocracia.camara.leg.br/wikilegis/p/12-lei-brasileira-de-liberdade-responsabilidade-e-transparencia-na-internet/


 

 

 

 

1. OBSERVAÇÃO PRELIMINAR: A TRAMITAÇÃO DA PROPOSTA LEGISLATIVA 

 

No dia 01/04/2020, os mesmos parlamentares responsáveis pela autoria do PL 

2927/2020 propuseram a versão original da proposta denominada “Lei Brasileira de Liberdade, 

Responsabilidade e Transparência na Internet” – o Projeto de Lei nº 1429/2020. Quase 

simultaneamente, no dia 02/04/2020, uma proposta com conteúdo idêntico (Projeto de Lei nº 

1.358/2020) foi proposta no Senado Federal pelo Senador Alessandro Vieira (CIDADANIA-SE). 

No entanto, ao longo do mês de maio, os próprios parlamentares solicitaram às mesas 

diretoras de suas respectivas casas legislativas o arquivamento das propostas inicialmente 

apresentadas por eles e apresentaram um texto novo – o mesmo texto que aparece no PL 

2927/2020 e no PL 2630/2020, e que hoje está aberto a consulta pública na plataforma Wikilegis. 

O processo de consulta pública, contudo, se iniciou no dia 08/05/2020, enquanto a 

“substituição” das propostas legislativas se deu apenas em 13/05/2020, no Senado Federal, e 

em 26/05/2020, na Câmara dos Deputados. 

Cabe observar que a súbita mudança no texto da proposta em meio à consulta pública, 

feita de modo dessincronizado (passaram-se 13 dias entre a “substituição” do texto no Senado 

e na Câmara) e pouco transparente (a mudança do texto não foi amplamente comunicada) pode 

ter produzido confusão e falta de clareza, gerando prejuízo ao processo de consulta pública. 

O problema se agrava, também, pela intenção da Mesa Diretora do Senado Federal de 

submeter o PL 2630/2020 a votação já a partir do dia 02/06/20202 – portanto, 16 dias antes do 

fim da consulta pública. A movimentação gera insegurança aos setores da sociedade civil 

engajados no debate público sobre o quanto suas contribuições efetivamente serão 

consideradas na tramitação da proposta, uma vez que a versão do projeto que poderá chegar à 

Câmara, após aprovação pelo Senado, poderá ser significativamente diferente daquela que hoje 

é discutida. 

  

 
2 Disponível em: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/05/29/projeto-que-cria-a-lei-das-
fake-news-pode-ser-votado-nesta-terca. Acesso em 31 de maio de 2020. 

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/05/29/projeto-que-cria-a-lei-das-fake-news-pode-ser-votado-nesta-terca
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/05/29/projeto-que-cria-a-lei-das-fake-news-pode-ser-votado-nesta-terca


 

 

 
 

2. DEFINIÇÕES: DESINFORMAÇÃO, BOTS E BOTNETS 

 

Duas áreas centrais de definições técnicas são fundamentais para avaliar o projeto de 

lei: desinformação e disseminadores artificiais. Nos termos dos projetos de lei ora considerados, 

desinformação é “conteúdo, em parte ou no todo, inequivocamente falso ou enganoso, passível 

de verificação, colocado fora de contexto, manipulado ou forjado” e, adicionalmente, “com 

potencial de causar danos individuais ou coletivos, ressalvando o ânimo humorístico ou de 

paródia”. Assim, há tão somente dois parâmetros claros para a identificação de um conteúdo 

desinformativo: (i) sua falsidade e (ii) seu potencial dano individual ou coletivo. 

Um excelente ponto de comparação é a definição do High Level Expert Group on Fake 

News and Online Disinformation (HLEG)3 da União Europeia. Para o HLEG4, o sentido de 

desinformação é o seguinte: 

Informações falsas, imprecisas ou enganosas desenhadas, apresentadas e 
promovidas para intencionalmente causar dano público ou para obter ganhos 
econômicos. O risco ao dano público inclui ameaças ao processo democrático 
político e seus valores, o que pode ter como alvo específico diversos setores, 
como saúde, ciência, educação, a economia, e outros. Este processo é dirigido 
pela produção e promoção de desinformação para obter ganhos econômicos ou 
para atingir objetivos políticos ou ideológicos, mas pode ser exacerbado por 
como audiências e comunidades diferentes recebem, engajam e amplificam 
desinformação. A má informação, definida como informação enganosa ou 
imprecisa compartilhada por pessoas que não a reconhecem como tal, não é o 
nosso foco5. (grifos nossos)  

 

Aqui, algumas opções e ausências do PL 2927/2020 e do PL 2630/2020 merecem atenção. As 

propostas optam por uma terminologia vaga, que estabelece a potencialidade de danos 

individuais ou coletivos como caracterizadora da desinformação, enquanto a ênfase da definição 

do HLEG se dá exclusivamente no dano público. Nesse sentido, uma noção de dano público ou 

coletivo é preferível a uma noção que também abarca dano individual, uma vez que o potencial  

 

 
3 Em português, Grupo Independente de Alto Nível sobre Notícias Falsas e Desinformação Online. 
4 High Level Group on Fake News and Online Disinformation (2018) A multi-dimensional approach to 
disinformation. Luxemburg: Publications Office of the European Union, p. 10. Disponível em: 
<https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=50271>. Acesso em: 06 de Abril de 2020. 
5 Do original em inglês: “False, inaccurate, or misleading information designed, presented and promoted 

to intentionally cause public harm or for profit. The risk of harm includes threats to democratic political 

process and values, which can specifically target a variety of sectors, such as health, science, education, 

finance and more. It is driven by the production and promotion of disinformation for economic gains or 

for political or ideological goals but can be exacerbated by how different audiences and communities 

receive, engage, and amplify disinformation. Misinformation, defined as misleading or inaccurate 

information shared by people who do not recognize it as such, is not our focus.” 

https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=50271


 

 

 

dano individual já está previsto em legislação que versa sobre direito à reparação cível, crimes 

contra a honra ou semelhantes.  

Também surpreende a ausência de qualquer menção a ganhos econômicos ou objetivos 

políticos no conceito de desinformação da proposta. Por um lado, é importante reconhecer que 

a desinformação é beneficiária da estrutura econômica da Internet, isto é, da rentabilidade da 

utilização de anúncios em sites com volume intenso de acessos. Estes sites, ainda que fora das 

redes sociais, são responsáveis por financiar, em parte ou no todo, a atividade de agentes 

maliciosos. Por outro, a desinformação também é fruto de estratégias políticas para, por 

exemplo, influenciar o resultado de referendos, como no caso do Brexit, do Reino Unido, em 

20166, e influenciar processos eleitorais, como nas eleições presidenciais de 2016 nos Estados 

Unidos7 e nas eleições presidenciais de 2017 na França8. 

Sendo assim, não só o ganho econômico facilita e incentiva a atividade da 

desinformação online, mas também o risco à estabilidade democrática e o potencial de fraudar 

processos eleitorais é estratégia clara e objetivo final de atores maliciosos. O reconhecimento 

da existência desses atores e seus objetivos é fundamental para avançarmos no debate sobre o 

tema. 

Ademais, é preocupante não haver ressalvas sobre a má informação, que por vezes pode 

ser fruto da ação de um usuário mal informado ou de um erro jornalístico. Estes casos de má 

informação não apresentam a intencionalidade esperada da desinformação e merecem 

tratamento distinto. Sem as devidas precauções, se torna óbvia a estratégia de argumentar que 

toda e qualquer má informação foi propositadamente divulgada como conteúdo 

desinformativo. Isto abre margem para sanções desproporcionais e coloca a liberdade de 

imprensa em risco. 

No todo, uma definição mais rigorosa de desinformação já aponta para alguns 

problemas graves dos projetos de lei. Primeiramente, a responsabilização de produtores e 

financiadores de conteúdo desinformativo se apresenta como uma tarefa muito diversa da 

transparência de provedores de aplicação e da melhoria da qualidade da informação nestes  

 

 
6 Bastos, Marcos T.; Mercea, Dan (2019) The Brexit Botnet and User-Generated Hyperpartisan News. 
Social Science Computer Review, v. 37, n. 1, pp. 38-54. 
7 Allcott, Hunt; Gentzkow, Matthew (2017) Social Media and Fake News in the 2016 Election. Journal of 
Economic Perspectives, v. 31, n. 2, pp. 211-236. 
8 Ferrara, Emilio (2017). Disinformation and Social Bot Operations in the Run Up to the 2017 French 
Presidential Election. First Monday, v. 22, n. 8. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=2995809>. 
Acesso em: 15 de abril de 2019. 

https://ssrn.com/abstract=2995809


 

 

 

meios. Isto porque central à desinformação é a intencionalidade de quem a produziu ou 

divulgou. Ou seja, diferencia-se desinformação da má informação ao averiguar um elemento 

que está atualmente fora da definição implementada pelo projeto de lei. Ainda mais relevante, 

não se pode esperar que provedores de aplicação, verificadores de fatos, ou qualquer outro 

agente privado esteja encarregado de investigar para fins legais a intencionalidade de seus 

usuários ao publicar um conteúdo potencialmente desinformativo. 

Em segundo lugar, ressaltamos que um ambiente de maior transparência de 

plataformas digitais, ainda que potencialmente benéfico para coletar alguns indícios da 

atividade de agentes maliciosos, não é solução final para a responsabilização de produtores e 

financiadores da desinformação online. Suas fontes de financiamento não se encontram nas 

plataformas digitais, e o mesmo se aplica ao conteúdo desinformativo original. Nesse sentido, 

se as propostas têm como foco a melhoria do ambiente informacional nesses meios, não há 

fôlego para uma arquitetura legislativa que vá além deles. 

Outro relevante aspecto da proposta do PL 2927/2020 e do PL 2630/2020 é o 

tratamento de bots e botnets na forma de disseminadores artificiais. As definições escolhidas 

pela proposta são as seguintes: 

Art. 4º Para os efeitos desta Lei, considera-se [...]: 
V – disseminadores artificiais: qualquer programa de computador ou tecnologia 
empregada para simular, substituir ou facilitar atividades de humanos na 
disseminação de conteúdo em aplicações de internet; 
VI – rede de disseminação artificial: conjunto de disseminadores artificiais cuja 
atividade é coordenada e articulada por pessoa ou grupo de pessoas, conta 
individual, governo ou empresa com fim de impactar de forma artificial a 
distribuição de conteúdo com objetivo de obter ganhos financeiros e ou políticos. 

 
Os projetos de lei estabelecem ainda: 

Art. 5º São vedados, nas aplicações de internet de que trata esta Lei: 
I – contas inautênticas; 
II – disseminadores artificiais não rotulados, entendidos como aqueles cujo uso 
não é comunicado ao provedor de aplicação e ao usuário bem como aqueles 
utilizados para disseminação de desinformação; 
III – redes de disseminação artificial que disseminem desinformação. 

 
Do ponto de vista conceitual, a proposta se beneficiaria da aproximação com o conceito 

de bots (ou robôs) sociais. O CEPI-FGV abordou o tema em um relatório em conjunto com a 

Diretoria de Análise de Políticas Públicas da FGV (FGV-DAPP), estudando como a atividade de 

bots sociais é enfrentada pelo Direito Eleitoral brasileiro. Em resumo, entendeu-se que é central 

a bots sociais a noção de que são “softwares que interagem com outros usuários em mídias 

sociais ou conteúdo online [...] fazendo uso de linguagem natural”. Eles são viabilizados tanto 

por automações complexas de linguagem natural quanto por sistemas simples de mensagens   



 

 

 

previamente editadas. Independentemente da complexidade da solução implementada, bots 

sociais são responsáveis por gerar visibilidade de conteúdos em rede social por interação 

massiva, seja por meio de comentários, curtidas, publicações, mensagens ou outras formas de 

compartilhamento, e o fazem de maneira a ludibriar usuários reais e o próprio algoritmo da 

plataforma ao se passar por usuários comuns. 

Assim, faz mais sentido buscar o conceito de uso malicioso de bot social—de forma que 

a tecnologia imita e falseia o comportamento de um usuário comum—do que um conceito geral 

de disseminador artificial, já que há diversos bots que disseminam informações legítimas, se 

identificam como contas automatizadas, e são usos legítimos de uma tecnologia relevante para 

a inovação e para o ambiente informacional. 

Curiosamente, na definição de rede de disseminação artificial se encontram as noções 

de objetivos políticos ou econômicos de seus responsáveis que mencionamos ao discutir o 

conceito de desinformação escolhido. Ao optar por não o fazer ao definir desinformação, o PL 

parece associar o propósito de agentes maliciosos exclusivamente ao uso de disseminadores 

artificiais e contas inautênticas. No entanto, ações contra contas inautênticas nem sequer 

precisam de uma avaliação de propósito profunda por parte das redes sociais. Basta a 

identificação comportamental e a avaliação de um conteúdo falso e potencialmente danoso 

para que plataformas digitais tomem ações contra estes casos. Reforçamos que qualquer 

investigação para além dessa avaliação simples não deve ser conduzida por redes sociais, 

verificadores de fatos, ou avaliadores de conteúdos privados, mas sim por autoridades 

competentes. 

A própria metodologia de identificação de bots e botnets maliciosos é uma questão 

relevante que, mais uma vez, está em aberto. A identificação de um bot pelo seu 

comportamento é um método comum, mas enfrenta limites devido à facilidade de sofisticação 

que a tecnologia oferece. 

A título de exemplo: bots podem ser identificados pela regularidade de publicações, o 

que implicaria em observar se a conta apresenta um horário de inatividade (sono) normal para 

seres humanos; ou pela velocidade com que publicações ocorrem, medindo se seria 

humanamente possível digitar e publicar textos novos na sequência e frequência realizada; ou 

ainda pela sincronia de publicações com outras contas, verificando se existe uma botnet que 

coordena publicações diversas. No entanto, não há impedimento algum para que softwares de 

bots sociais implementem soluções comportamentais que tornem a atividade do usuário 

automatizado mais próxima do usuário real. 

 



 

 

 

Desta forma, qualquer comportamento desviante do comportamento de um usuário 

comum pode ser corrigido com publicações que respeitam a janela de sono de um ser humano, 

publicações temporalmente espaçadas para tornar a atividade mais verossímil, e botnets com 

publicações assíncronas de forma a mascarar redes de usuários automatizados. Em suma, 

qualquer parâmetro de identificação pode se tornar um guia para que bots e botnets se tornem 

mais arrojados e para que sua captura seja mais difícil, tornando parâmetros rapidamente 

obsoletos. É importante ter esse desafio em mente na formulação de leis e políticas públicas 

que busquem combater bots e botnets, de forma que parâmetros possam ser revisados e 

atualizados com certa frequência. 

Nesse sentido, acreditamos que a estratégia de combate à desinformação não deve 

estar restrita pela forma mais comum de disseminação de desinformação. Isso faria com que a 

nova Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet tivesse vida curta 

e baixa eficácia, pois se a forma de disseminação ganhasse novas características, os dispositivos 

da Lei não a alcançariam.  

Outro ponto relevante a ser discutido é exatamente como a rotulação de 

disseminadores artificiais legítimos seria implementada, na prática. Na sua versão atual, as 

propostas não trazem clareza sobre o cadastramento da rotulação perante plataformas, de que 

forma a rotulação deve ser apresentada ao usuário, e quem seria responsável por fazê-lo. Sem 

uma definição de critérios, o cadastramento poderia servir para disseminadores legítimos e 

ilegítimos.  

Por fim, é importante notar que bots legítimos já possuem algum tipo de rotulação: 

muitos apresentam logomarcas, se identificam como chatbots de uma certa empresa ou órgão 

do governo, ou são só acessíveis por meio de um portal claramente identificado em um site 

oficial ou por meio de mensagem para uma página oficial nas redes sociais. Esta rotulação é 

clara e inequívoca para o usuário, sem necessariamente comunicar seu uso ao provedor de 

aplicação. Sendo assim, é relevante também questionar o quão útil ou inovadora a proposta 

legislativa se faz nesse diapasão. 

  



 

 

 
3. GOVERNANÇA: DEVERES E OBRIGAÇÕES DE PLATAFORMAS DIGITAIS 

 

A. DEVERES DAS PLATAFORMAS DIGITAIS 

Outro aspecto consequente da proposta é a obrigatoriedade de que plataformas digitais 

tomem “medidas necessárias para proteger a sociedade contra a disseminação de 

desinformação por meio de seus serviços” (art. 9º, caput). Seu propósito parece ser estabelecer 

condutas a serem adotadas por provedores para responder a conteúdo potencialmente danoso 

ou ilícito independentemente de provocação de terceiros - algo que, na realidade, as grandes 

plataformas de certo modo já fazem, por meio de técnicas de enforcement dos seus termos de 

uso.  

O problema é que o texto da proposta é vago demais para que se tenha noções mais 

claras sobre como plataformas devem proceder nesse sentido. O projeto de lei as obriga (i) a 

manter parcerias com verificadores de fatos independentes e (ii) a tomar medidas para evitar 

que informações já consideradas falsas ou enganosas sejam repetidas, mas a verdade é que tais 

instrumentos são apenas paliativos – instrumentos que os intermediários têm empregado, em 

caráter ainda experimental, para lidar com um desafio para o qual ainda não há uma solução 

óbvia.  

Isso leva também a um ponto confuso da proposta: como uma plataforma deve chegar, 

sem ser provocada, a um conteúdo potencialmente desinformativo, para então submetê-lo 

ao crivo de um fact checker? Ferramentas baseadas em inteligência artificial têm condições 

técnicas de fazer esse filtro de modo eficiente, considerando que não há sequer argumentos de 

busca que necessariamente estejam presentes em todo conteúdo desinformativo? Espera-se 

que intermediários passem a fazer um controle prévio de todo conteúdo que é publicado por 

seus usuários?9  

O texto da proposição, apesar de não deixar claro o que seriam obrigações e o que 

seriam meras recomendações - nem como a adequação a elas seria avaliada pelas autoridades 

competentes - estabelece a agentes privados uma função que é tipicamente estatal: analisar a 

conformidade de conteúdo produzido por usuários com a legislação vigente10. Se, por um lado,  

 

 
9 Um risco inerente a imposições de controle de conteúdo pelas plataformas é o do efeito overblocking, 
isto é, o bloqueio excessivo de conteúdos suspeitos, em face da insegurança jurídica gerada pela 
imprecisão de julgamento e a possibilidade de responsabilização em caso de “omissão”. 
10 É o caso dos seguintes dispositivos: artigo 4º, IV (investigação do propósito da conta inautêntica); artigo 
7º, VIII (investigação da fonte de financiamento); e artigo 10, I (julgamento e moderação da liberdade de 
expressão). 



 

 

 

isso gera insegurança jurídica a esses agentes, por outro, oferece uma enorme ameaça à 

liberdade de expressão coletiva. 

Há outras inovações que merecem maior atenção. Ao estabelecer como “boa prática” o 

“uso de correções provenientes dos verificadores de fatos independentes com ênfase nos fatos” 

(cf. artigo 10, I), por exemplo, o projeto de lei normatiza uma prática experimental de mercado, 

sem que se tenha estabelecido padrões éticos e metodológicos para a sua realização, não 

havendo também previsão de qual autoridade estatal seria responsabilizada por monitorar a 

conformidade de tais práticas. 

A proposta confere ao Poder Judiciário o papel de fiscalizar seu cumprimento e impor 

sanções, mas a função pareceria mais adequada a uma agência reguladora, dotada de corpo 

técnico e de poderes normativos para editar normas complementares, bem como formular, 

padronizar e atualizar as boas práticas de governança indispensáveis ao cumprimento da lei11. 

O enforcement adequado da regulação pretendida também dependeria de análises de 

viabilidade técnica do cumprimento de deveres pelas plataformas, que tipicamente também são 

feitos por agências reguladoras12. 

De resto, em relação à atribuição de deveres e direitos, o projeto parece ignorar que, 

por detrás dos esquemas de financiamento a conteúdos desinformativos massivos, há uma 

cadeia de responsabilidades que extrapola os limites das plataformas por meio das quais esses 

conteúdos são disseminados. Nesse sentido, as soluções propostas por ele parecem estar longe 

de permitir a responsabilização de produtores e financiadores de desinformação, o que pode 

tornar a regulação pretendida inócua. Ainda que a transparência das redes sociais possa 

contribuir para a identificação de contas problemáticas e financiadores suspeitos, a investigação 

destes agentes maliciosos não parece ser uma responsabilidade dos provedores de aplicação. 

 

B. TRANSPARÊNCIA 

A proposta traz em dois momentos a ideia de transparência: quanto ao conteúdo 

patrocinado e quanto a relatórios a serem disponibilizados pelos provedores de aplicação. 

 

 
11 A esse respeito, destaca-se a imprevisibilidade do artigo 5º, §3º, que denuncia a tendência à 
obsolescência da lei e demonstra a necessidade de constante atualização dos métodos de combate à 
desinformação, com base em estudos de análise de eficácia e viabilidade técnica. 
12 Nesse sentido, cabe chamar a atenção para a questionabilidade dos critérios para fixação dos limites 
aplicáveis ao compartilhamento de mensagens privadas adotados pelo artigo 13 do projeto. O dispositivo 
parece adotar os termos de uso do maior provedor disponível no mercado, sem se atentar à constante 
atualização da tecnologia e às particularidades técnicas de outros provedores que oferecem o mesmo 
serviço (qual seja, o de “mensageria privada”). 



 

 

 

Em relação ao primeiro ponto, é preciso observar um problema central da proposta: o 

conceito de “conteúdo patrocinado”, definido por elas como “qualquer conteúdo criado, 

postado, compartilhado ou oferecido como comentário por indivíduos em troca de pagamento 

pecuniário ou valor estimável em dinheiro” (art. 2º, inciso VIII). 

O conceito inclui, portanto, muitas práticas que não se relacionam à disseminação de 

notícias falsas ou mesmo a conteúdo meramente impulsionado, como atividades de 

influenciadores digitais e páginas/contas que contam com patrocínio lícito. Além disso, ele torna 

de alçada das plataformas digitais o controle de conteúdo que pode ter sido patrocinado de 

forma alheia às ferramentas de impulsionamento disponibilizadas por essas plataformas, o que 

é, sem dúvida, impróprio. 

Os problemas decorrentes da definição expansionista adotada pela proposta se fazem 

evidentes já em seu art. 19, que cria a obrigação de que o provedor de aplicação forneça a todos 

os usuários a “visualização do histórico de todos os conteúdos patrocinados com os quais o 

usuário teve contato nos últimos meses”. Pode-se compreender que serviços de mensageria 

privada, dentre outros, se encaixam nessa terminologia e, portanto, que a exigência poderia 

inviabilizar modelos de negócio que, por exemplo, impedem que a empresa tenha acesso ou 

controle sobre o conteúdo que transita em suas aplicações. 

O art. 20 leva esses problemas a patamares maiores: ele impõe que intermediários 

exijam que todo “conteúdo patrocionado” inclua rotulação que (i) identifique “o pagador do 

conteúdo, incluindo intermediários e pagador original do serviço”, (ii) “direcione o usuário para 

acessar informações sobre o pagador do conteúdo, seja pessoa física ou jurídica, bem como seus 

dados de contato”, (iii) “direcione o usuário para acessar informações de quais as fontes de 

informação e os critérios utilizados para definição de público-alvo do conteúdo patrocinado” e 

(iv) “inclua dados sobre todos os conteúdos que o patrocinador realizou nos últimos doze meses, 

incluindo aqueles em execução no momento em que receber a propaganda”. 

As consequências do dispositivo são preocupantes no que diz respeito à proteção de 

dados pessoais, uma vez que impõem aos provedores de aplicação a coleta e publicização de 

uma quantidade massiva de dados de patrocinadores, muitos dos quais manifestamente 

excessivos e inadequados à finalidade de combate à desinformação, em explícita contrariedade 

à Lei nº 13.709/18 (“Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais”, ou “LGPD”) (art. 6º, incisos II e 

III). O possível reconhecimento da proteção de dados pessoais como direito fundamental, 

intentado pela Proposta de Emenda à Constituição nº 17/2019, já aprovada pelo Senado Federal 

e hoje em tramitação na Câmara dos Deputados, também exporia a nova lei a uma restrição 

pela via do controle de constitucionalidade. 



 

 

 

Além disso, a obrigação específica de que as rotulações “[direcionem] o usuário para 

acessar informações de quais as fontes de informação e os critérios utilizados para definição de 

público-alvo do conteúdo patrocinado” pode implicar, também, em violação de segredo 

empresarial, hoje reconhecido e protegido até mesmo por diplomas de finalidade 

declaradamente protetiva, como a LGPD, a Lei nº 12.414/11 (“Lei do Cadastro Positivo”) e a Lei 

nº 8.078/90 (“Código de Defesa do Consumidor”). Caberia, portanto, ao menos uma ressalva 

nesse sentido. 

De resto, é possível também questionar até que ponto a medida é útil para fins de 

combate à desinformação. A rotulação de desinformação é, sem dúvida, uma boa estratégia, 

mas a definição expansiva de “conteúdo patrocinado” pode confundir usuários e dificultar a 

identificação de conteúdo efetivamente desinformativo. O mesmo se pode dizer do art. 23 da 

proposta, que obriga “redes sociais” (aqui, não está claro se a obrigação se estende a todos os 

provedores de aplicação) a tornar públicos dados relativos a todos os anúncios “ativos e inativos 

relacionados a temas sociais, eleitorais e políticos” – conceitos relativamente vagos e abertos a 

interpretação. Caberia, assim, um maior refinamento dos conceitos empregados nesses 

dispositivos.  

Isto posto, passa-se à análise dos deveres que a proposta impõe às plataformas em 

relação à publicização de relatórios. O art. 6º, § 1º exige que as plataformas forneçam “de forma 

desagregada os dados categorizados por gênero, idade e origem dos perfis” (grifos nossos), o 

que consiste num risco à privacidade de usuários que tiveram perfis removidos por razões não 

relacionadas à desinformação. Pode-se alegar que o parágrafo visa trazer transparência a perfis 

falsos e os controladores e possíveis contratantes desses tipos de conta; no entanto, a redação 

do dispositivo traz riscos consideráveis, e deve ser repensada. 

O art. 6º, § 3º impõe uma obrigação extraordinária: “[o]s dados sobre as providências 

adotadas devem ser atualizados, no mínimo, semanalmente”. A exigência de relatórios com essa 

periodicidade ou, ainda, nos modelos do artigo 7º em complementação ao anterior, pode afetar 

modelos de negócios, principalmente com essa exigência de atualização “no mínimo” semanal, 

com comparações do quadro brasileiro ao mundial e, ainda, demonstração de informações 

específicas de cada conteúdo desinformativo como o “alcance” (inciso VI do artigo 7º). 

Outra exigência que pode ter consequências negativas sobre a liberdade de empresa 

dos provedores de aplicação é a disponibilização (“no mínimo, semanal”) de todos esses 

relatórios e dados na língua portuguesa. Esta exigência deve ser levada a debate para se verificar 

os riscos que ela possa trazer ao mercado de aplicações no Brasil. 

 



 

 

 

Por fim, o caráter recomendativo que esses dispositivos possuem em relação aos 

provedores com menos de “dois milhões de usuários registrados” (art. 1º, § 1º), a título de “boas 

práticas”, pode gerar certa insegurança jurídica: até que ponto esses provedores são isentos de 

seguirem essas “recomendações” diante da possível presenta de redes de desinformação em 

suas aplicações? 

Além disso, há também o risco de se criar um ambiente paralelo de desinformação a 

partir da não regulação de qualquer dever desses provedores de aplicação, com a ressalva de 

que eles possuem menos usuários e, assim, esse conteúdo seja menos circulado que em 

provedores com mais de dois milhões de usuários. Questiona-se, assim, se não deveria haver 

um debate sobre a possibilidade de regular esses provedores de forma diferente – talvez mais 

branda, para não impedir o exercício de suas atividades? 

 

C. SANÇÕES 

O capítulo VI, “Das Sanções”, traz a seguinte redação: 

Art. 28 Sem prejuízo das demais sanções civis, criminais ou administrativas, os 
provedores de aplicação ficam sujeitos às seguintes penalidades a serem 
aplicadas pelo Poder Judiciário, assegurados o devido processo legal, a ampla 
defesa e o contraditório:  
I - advertência, com indicação de prazo para adoção de medidas corretivas;  
II - multa;  
III - suspensão temporária das atividades;  
IV - proibição de exercício das atividades no país.  
Parágrafo único. Para fixação e gradação da sanção, deverão ser observados:  
I - a gravidade do fato, a partir da consideração dos motivos da infração e das 
consequências nas esferas individual e coletiva;  
II - a reincidência na prática de infrações previstas nesta Lei;  
III - a capacidade econômica do infrator, no caso de aplicação da sanção prevista 
no inciso II do caput.  
§ 2º Para efeito do §1º, a cominação das sanções contidas nos incisos III e IV do 
caput está condicionada à prévia aplicação daquelas enunciadas pelos incisos I e 
II nos doze meses anteriores ao cometimento da infração. 

 

O caput do dispositivo é uma reprodução parcial do art. 12 da Lei nº 12.965/14 (“Marco Civil da 

Internet”, ou “MCI”), que estipula as sanções aplicáveis a infrações, por provedores de aplicação, 

às normas daquela lei sobre guarda e proteção a registros, dados pessoais e comunicações 

privadas. Os dois parágrafos, ao que parece, pretendem orientar a aplicação das sanções, 

impondo critérios de proporcionalidade e subsidiariedade – sem dúvida, em atenção à 

experiência jurisprudencial brasileira de sucessivos bloqueios a aplicações em território 

nacional, que geraram prejuízos a incontáveis usuários. 

 



 

 

 

Percebe-se, contudo, que as sanções previstas aqui não se relacionam ao 

descumprimento de nenhum outro dispositivo da proposta, como ocorria no MCI. A redação 

traz evidente insegurança jurídica aos provedores de aplicação, uma vez que os submete à 

possibilidade de sancionamento (incluindo bloqueios temporários e até mesmo a potencial 

proibição do exercício de suas atividades no país) em razão do descumprimento de dispositivos 

cuja aplicação está, sem dúvida, condicionada à interpretação casuística do Poder Judiciário. 

Note-se que a constitucionalidade da suspensão de atividades de provedores de 

aplicação com base nos mencionados dispositivos do MCI é hoje debatida no Supremo Tribunal 

Federal (STF). De acordo com os propositores da ADI 5537, de relatoria da Ministra Rosa Weber, 

a possibilidade de bloqueio procedente da leitura dos artigos 11 e 12, III e IV do MCI viola o 

direito fundamental de livre comunicação (art. 5º, IX, CRFB). Por outro lado, a ADPF 403, de 

relatoria do Ministro Edson Fachin, argui pela inconstitucionalidade da própria decisão de 

bloqueio como sanção ao descumprimento de ordem judicial: além de desproporcional, ela 

violaria o direito fundamental de comunicação. 

Buscando compreender, dentre outros, as consequências jurídicas e sociais dessa 

decisão, os Ministros convocaram uma Audiência Pública que contou com aproximadamente 25 

expositores. Enquanto que, de um lado, insistiu-se na legalidade do bloqueio a partir da defesa 

de que só seria ilegal a sanção se o serviço pudesse ser enquadrado como serviço de caráter 

público ou essencial; do outro, foram trazidos argumentos pela desproporcionalidade da 

aplicação da sanção diante de uma “evidente violação do direito à comunicação”, 

fundamentando-se, por exemplo, no fato de que a decisão de um único juiz de primeira instância 

atingiu, à época, mais de 100 milhões de brasileiros13.  

Com isso, entende-se que as sanções previstas nos incisos III e IV devam ser 

repensadas, a fim de se evitar um possível questionamento de teor pela dimensão da 

constitucionalidade, de modo análogo à interpretação conforme do art. 12 do MCI pretendido 

pela ADI 5537 e pela ADPF 403. Seria prudente, nesse sentido, eliminar tais dispositivos das 

propostas e, futuramente, retomar o debate sobre a possibilidade constitucional (ou mesmo 

sobre a necessidade prática) de dar ao Poder Judiciário o poder de impor sanções mais severas 

para o enforcement da lei. Tal abordagem permitiria uma atividade sancionatória mais contida, 

racional e protetiva de direitos fundamentais. 

 

 
13 LIGUORI FILHO, Carlos Augusto. O zap e a toga. JOTA Info. 15/06/2017. Disponível em: 

<https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/agenda-da-privacidade-e-da-protecao-de-
dados/o-zap-e-a-toga-15062017>. Acesso em: 5 abr. 2020. 

https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/agenda-da-privacidade-e-da-protecao-de-dados/o-zap-e-a-toga-15062017
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/agenda-da-privacidade-e-da-protecao-de-dados/o-zap-e-a-toga-15062017


 

 

 

 Ainda nesse sentido, há uma preocupação específica relativa à intersecção da proposta 

com o tratamento jurídico dispensado ao emprego de criptografia de ponta a ponta em 

aplicações de transmissão de mensagens instantâneas, também em análise no julgamento da 

ADI 5537 e da ADPF 403. O artigo 16 das propostas traz a seguinte redação: 

Art. 16 Os provedores de aplicação que prestarem serviços de mensageria 
privada devem utilizar todos os meios ao seu alcance para limitar a difusão e 
assinalar aos seus usuários a presença de conteúdo desinformativo, sem prejuízo 
da garantia à privacidade e do segredo de comunicações pessoais, incluindo a 
garantia do segredo do conteúdo em relação aos próprios provedores. (grifos 
nossos) 

 

O termo destacado indica que os propositores não ignoraram a existência da tecnologia de 

criptografia ponta-a-ponta e o debate jurídico em curso. No entanto, cabe questionar o 

significado da expressão “todos os meios ao alcance” no sentido obrigacional. Uma 

interpretação excessivamente ampla de seu texto poderia dar a entender, por exemplo, que 

provedores terão a obrigação de criar mecanismos excepcionais de monitoramento de 

desinformação (backdoors), ou de impor a criação de backups de conversas a usuários. Essas e 

outras possibilidades seriam tão nocivas à privacidade de usuários quanto uma redação que 

simplesmente proibisse a adoção de criptografia de ponta a ponta como estratégia de combate 

à desinformação. Uma interpretação errônea do texto proposto ao art. 16, em conjunção com 

as sanções mais severas de bloqueio e proibição propostas pelo art. 28, criam a possibilidade de 

uma reedição das controvérsias dos bloqueios de aplicações ocasionadas na esteira da vigência 

do MCI, que as ações em curso STF buscam até hoje pacificar. 

 

D. IMPACTOS SOBRE A REMOÇÃO DE CONTEÚDO 

O PL 2927/2020 e o PL 2630/2020 não trazem obrigações às plataformas quanto à 

remoção de conteúdo desinformativo produzido ou veiculado por usuários. No entanto, ela traz 

impactos indiretos a essa esfera, que merecem atenção. 

Conforme o art. 19 do MCI, o regime de responsabilidade civil de provedores de 

aplicação de Internet no Brasil exige que, para que plataformas digitais sejam responsabilizadas 

por conteúdo ilícito produzido por seus usuários, estejam presentes os seguintes requisitos: (i) 

haja determinação judicial, cautelar ou definitiva, de remoção do conteúdo, com especificação 

via URL (Universal Resource Locator) e (ii) a plataforma descumpra essa obrigação, mantendo o 

conteúdo disponível. 

 

 



 

 

 

O regime em questão tem se mostrado essencial para garantir a neutralidade de 

provedores de aplicação em relação ao conteúdo que é produzido por usuários. Seu efeito 

virtuoso é retirar das plataformas a decisão de assumir ou não o risco de suportar a 

responsabilização civil por conteúdo possivelmente ilícito produzido por usuários, exigindo que 

pedidos de remoção que comumente pressupõem uma análise jurídica mais profunda, como a 

identificação de crimes contra a honra, desinformação ou discurso de ódio, sejam apreciados 

por um órgão judicial, protegendo a liberdade de expressão de consumidores. Ao mesmo 

tempo, ele não impede que as plataformas adotem proativamente políticas próprias de 

remoção de conteúdo pela via de seus termos de uso, como é comum entre os provedores de 

maior porte. 

Ao criar a possibilidade de sancionamento de provedores de aplicação em razão da 

veiculação, contudo, as propostas em análise parecem romper parcialmente com esse 

paradigma. Elas não obrigam plataformas a removerem conteúdo supostamente desinformativo 

de suas redes, mas abrem a possibilidade de que elas sejam responsabilizadas pela veiculação 

de tal conteúdo – não civilmente, mas por meio da imposição de sanções. 

Na prática, é possível imaginar que partes interessadas passem a cumular ações cíveis 

de remoção de conteúdo ilícito com pedidos de responsabilização sancionatória de plataformas 

pelo suposto descumprimento dos protocolos da lei pretendida em relação ao tratamento de 

desinformação – o que, para todos os efeitos, pode implicar no apequenamento do regime de 

responsabilidade civil previsto no art. 19 do MCI e, por consequência, num retrocesso em 

termos de neutralidade dos intermediários em relação ao conteúdo produzido por seus 

usuários. A inovação seria arriscada, pois terminaria por incentivar os provedores a adotar 

termos de uso mais restritivos e a remover conteúdo supostamente desinformativo mediante 

mera notificação extrajudicial de partes interessadas, por medo de responsabilização com base 

na Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. 

Há formas possíveis de reduzir o problema. Uma delas, no campo mais procedimental, 

seria aproximar o regime de responsabilidade apresentado pelas propostas em análise ao 

regime do art. 19 do MCI – por exemplo, condicionando a imposição de quaisquer sanções, 

mesmo que de advertência (art. 28, inciso I), à desobediência pelas plataformas de decisão 

judicial. Outra seria restringir o ajuizamento de ações visando a responsabilização 

sancionatória de plataformas, impedindo sua cumulação com pedidos de remoção ou 

restringindo a legitimidade ativa de atores interessados em propô-las, eliminando, por exemplo, 

a possibilidade de ajuizamento de ações individuais e permitindo apenas ações coletivas. 

 



 

 

 

No entanto, a resposta mais efetiva deve se dar no campo substancial: pretender 

responsabilizar provedores de aplicação por deixar de tomar medidas de combate à 

desinformação exige que as suas obrigações nessa seara sejam estipuladas de modo mais claro 

e taxativo, com pouca margem à interpretação jurisdicional, de modo a evitar insegurança 

jurídica – o que remete às seções anteriores desta Nota Técnica. 

  



 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Sem prejuízo do devido reconhecimento da importância da matéria e da necessidade de 

um debate público extenso sobre as estratégias de combate à desinformação digital, o PL 

2927/2020 e o PL 2630/2020 possuem deficiências notórias, que devem ser supridas pelo 

Congresso Nacional antes que a proposta possa continuar sua tramitação. Esta Nota Técnica 

buscou abordá-las sucintamente: 

(i) Do ponto de vista conceitual, a proposta parece um tanto confusa, parecendo construir 

associações entre a maior transparência de redes sociais quanto ao patrocínio de 

páginas e posts, a natureza verídica e inverídica de informações compartilhadas e as 

estruturas de disseminação de desinformação que não necessariamente existem, ou 

que não são tão simples como o projeto parece pressupor – o que torna uma regulação 

construída nesses termos potencialmente pouco efetiva. 

(ii) Do ponto de vista da governança, igualmente, há o emprego de conceitos demasiado 

vagos e poucas salvaguardas para preservar os direitos fundamentais de usuários de 

boa-fé, ou mesmo de estruturas de patrocínio de páginas e contas que em nada se 

relacionam a redes de desinformação. 

 


