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A Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político – ABRADEP 

e o Instituto Liberdade Digital – IDL constituíram Grupo de Trabalho 

com membros de ambas as instituições, com a finalidade de analisar os 

Projetos de Lei 1429 e 2630 denominados como PLs das Fake News. A 

manifestação aqui produzida é, portanto, fruto do consenso das duas 

organizações não governamentais, facultando que cada uma deles 

apresente à comunidade e ao Congresso Nacional posição 

individualizada, não correspondente às discussões e deliberações 

conjuntas aqui consignadas. 

O trabalho foi desenvolvido a partir do estudo analítico das normas 

(uma a uma) que compõem o projeto de lei aprovado no Senado Federal 

e que atualmente está em tramitação na Câmara dos Deputados. A 

primeira coluna diz respeito à transcrição do texto aprovado no 

Senado, a segunda coluna a natureza da proposta (modificação, 

supressão ou inclusão) e a terceira coluna a correspondente 

justificativa.  

Convém destacar que o estudo também foi construído a partir da 

análise das normas aprovadas no Senado sobre as obrigações criadas 

para o prevenção e repressão à propagação das notícias falsas 

(denominados aspectos materiais do projeto – em, sua maioria, com 

argumentações elaboradas pelo IDL e encampadas pela ABRADEP), mas 

também a sugestão de introdução de questões processuais (sugestão 

da inclusão de um artigo completo para a construção de ferramentas 

procedimentais que deem mais celeridade à coleta de prova e repressão 

da propagação das falsas notícias (vide artigos 36 a 38 – redação em 

vermelho).  



 
  

  

Ao final, uma exposição de motivos sobre a desnecessidade e 

ausência de razoabilidade e marco jurídico teórico sólido para a 

criação de tipos penais sobre notícias falsas, ressaltando a necessidade 

de se construir, talvez, instrumentos de investigação mais sólidos para o 

combate do financiamento da propagação em massa das falsas notícias. 



 
  

  

Texto aprovado pelo Senado Propostas Justificativa 

Art. 1º Esta Lei, denominada Lei 
Brasileira de Liberdade, 
Responsabilidade e Transparência na 
Internet, estabelece normas, diretrizes 
e mecanismos de transparência para 
provedores de redes sociais e de 
serviços de mensageria privada a fim 
de garantir segurança e ampla 
liberdade de expressão,
 comunicação e 
manifestação do pensamento. 

 
§ 1º Esta Lei não se aplica aos 
provedores de redes sociais e de 
serviços de mensageria privada que 
ofertem serviços ao público brasileiro 
com menos de 2.000.000 (dois 
milhões) de usuários registrados, para 
os quais as disposições desta Lei 
servirão de parâmetro para aplicação 
de programa de boas práticas, com 
vistas à adoção de medidas adequadas 
e proporcionais no 

Supressão do §1° desde que 
conjugado com as alterações 
propostas nos arts. 7, 10, 12 e 13. 

Na tentativa de combater a desinformação, 
deve-se questionar se § 1°, ao invés de 
enfrentá-lo, não o espalharia em 
provedores de aplicação com menos de 2 
milhões de usuários que não estivessem 
sujeitos a este normativo. Entendemos que 
esse teto de dois milhões poderá ser 
excluído, caso as obrigações de inclusão de 
mecanismos de rastreamento e 
determinados elementos indicados como 
obrigatórios nos relatórios de 
transparência sejam também retirados do 
PL. 



 
  

  

combate ao comportamento 
inautêntico e na transparência sobre 
conteúdos pagos. 

 

§ 2° O disposto no caput aplica-se, 
inclusive, aos provedores de redes 
sociais e de serviços de mensageria 
privada sediados no exterior, desde 
que ofertem serviço ao público 
brasileiro ou que pelo menos uma 
integrante do mesmo grupo 
econômico possua estabelecimento no 
Brasil. 

  

Art. 2º O disposto nesta Lei deve 
considerar os princípios e garantias 
previstos nas Leis nº 9.504, de 30 de 
setembro de 1997 (Lei das  Eleições), 
nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 
(Código de Defesa do Consumidor), nº 
12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco 
Civil da Internet), e nº 13.709, de 14 de 
agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção 
de Dados Pessoais). 

  

Art. 3º Esta Lei será pautada pelos 
seguintes princípios: 
I - liberdade de expressão e de 
imprensa; 
II - garantia dos direitos de 

  



 
  

  

personalidade, da dignidade, da honra 
e da privacidade do indivíduo; III - 
respeito ao usuário em sua livre 
formação de preferências políticas e de 
uma visão de mundo pessoal; 
IV - responsabilidade compartilhada 
pela preservação de uma esfera 
pública livre, plural, diversa e 
democrática ; 
V - garantia da confiabilidade e da 
integridade dos sistemas 
informacionais; 
VI - promoção do acesso ao 
conhecimento na condução dos 
assuntos de interesse público; 
VII - acesso amplo e universal aos 
meios de comunicação e à informação; 
VIII - proteção dos consumidores; e 
IX - transparência nas regras para 
veiculação de anúncios e conteúdos 
pagos. 

  

Art. 4º Esta Lei tem como objetivos: I
 - o fortalecimento do processo 
democrático por meio do combate ao 
comportamento inautêntico e  às 
redes de distribuição artificial de 
conteúdo e do fomento ao acesso à 
diversidade de  informações na 
internet no Brasil; 

  



 
  

  

II - a defesa da liberdade de 
expressão e o impedimento da censura 
no ambiente online; 
III - a busca por maior transparência 
das práticas de moderação de 
conteúdos postados por terceiros em 
redes sociais, com a garantia do 
contraditório e da ampla defesa; e 
IV - a adoção de mecanismos e 
ferramentas de informação sobre 
conteúdos impulsionados e 
publicitários disponibilizados para o 
usuário. 

  

Art. 5º Para os efeitos desta Lei, 

considera-se: 

I - conta identificada: conta cujo 

titular tenha sido plenamente 

identificado pelo provedor de 

aplicação, mediante confirmação dos 

dados por ele informados 

previamente; 

II - conta inautêntica: conta criada ou 

usada com o propósito de assumir ou 

simular identidade de terceiros para 

enganar o público, ressalvados o 

direito ao uso de nome social e à 

pseudonímia nos termos desta Lei, 

bem como o explícito ânimo 

Excluir os termos “conta 
identificada”, “conta 
inautêntica”. 

Sobre o termo “conta identificada”, este 
não é utilizado neste Projeto de Lei. Sobre 
o termo “conta inautêntica”, entendemos 
que é prejudicial à livre iniciativa e à 
liberdade de expressão que, devido à 
desinformação estar associada a contas 
inautênticas, que todas elas sejam 
proibidas, independente de uma conduta 
lesiva e ilegal. Devemos considerar que 
pessoas usam contas inautênticas para 
várias propósitos, desde para mostrar seus 
pets, para defender suas ideias sem que 
sejam ameaçadas ou assediadas (ex. 
defensores do direito ao aborto, contra o 
racismo, etc) e que não merecem ser 
penalizadas por aqueles que as utilizam 
para disseminar desinformação. 



 
  

  

 

humorístico ou de paródia; 

III - rede de distribuição artificial: 

comportamento coordenado e 

articulado por intermédio de contas 

automatizadas ou por tecnologia não 

fornecida ou autorizada pelo provedor 

de aplicação de internet, ressalvadas 

as que utilizam interface de 

programação de aplicações, com o fim 

de impactar de forma artificial a 

distribuição de conteúdos; 

IV - conta automatizada: conta 

preponderantemente gerida por 

qualquer programa de computador ou 

tecnologia para simular ou substituir 

atividades humanas na distribuição de 

conteúdo em provedores de redes 

sociais e de serviços de mensageria 

privada; 

V - conteúdo: dados ou 

informações, processados ou não, 

contidos em qualquer meio, suporte 

ou formato, compartilhados em redes 

sociais ou serviços de mensageria 

 privada, independentemente da 

forma de distribuição,

 publicação ou 

  



 
  

  

 

transmissão utilizada pela internet; VI

 - publicidade: mensagens 

publicitárias veiculadas em troca de 

pagamento  pecuniário  ou valor 

estimável  em dinheiro  para as 

empresas enquadradas nesta Lei; 

VI - publicidade: mensagens 

publicitárias veiculadas em troca de 

pagamento pecuniário ou valor 

estimável em dinheiro para as 

empresas enquadradas nesta Lei; 

VII - impulsionamento: ampliação 

do alcance de conteúdos mediante 

pagamento   pecuniário ou valor 

estimável  em  dinheiro  para as 

empresas enquadradas nesta Lei; VIII   

- rede   social: aplicação de 

internet que se destina a realizar a 

conexão  de  usuários entre si, 

permitindo e tendo como centro da 

atividade   a   comunicação,  o 

compartilhamento e a disseminação 

de conteúdo em um mesmo sistema 

de infonnação, através de contas 

conectadas ou acessíveis entre si de 

forma articulada; e 

IX - serviço de mensageria privada: 

  



 
  

  

aplicação de internet que viabiliza o 

envio de mensagens para destinatários 

certos e determinados, inclusive 

protegidas por criptografia de ponta a 

ponta, a fim de que somente 

remetente e destinatário da 

mensagem tenham acesso ao seu 

conteúdo, excluídas aquelas 

prioritariamente destinadas a uso 

corporativo e os serviços de correio 

eletrônico. 

Parágrafo único. Para os propósitos 

desta Lei, não serão considerados 

provedores de redes sociais na 

internet os provedores de conteúdo 

que constituam empresas 

jornalísticas, nos termos do art. 222 da 

Constituição Federal. 

  

CAPÍTULO II   

DA RESPONSABILIDADE E DA 
TRANSPARÊNCIA NO USO DE REDES 

SOCIAIS E DE SERVIÇOS DE 
MENSAGERIA PRIVADA 

  



 
  

  

Seção I Disposições Gerais   

Art. 6º Com o objetivo de proteger a 
liberdade de expressão e o acesso à 
informação e fomentar o livre fluxo de 
ideias na internet, os provedores de 
redes sociais e de serviços de 
mensageria privada, no âmbito e nos 
limites técnicos de seu serviço, devem 
adotar medidas para: 

 
I - vedar o funcionamento de contas 
inautênticas; 

 
II - vedar contas automatizadas não 
identificadas como tal, entendidas 
como aquelas cujo caráter 
automatizado não foi comunicado ao 
provedor de aplicação e, 
publicamente, aos usuários; e 

 

III - identificar todos os conteúdos 
impulsionados e publicitários cuja 
distribuição tenha sido realizada 
mediante pagamento ao provedor de 
redes sociais. 

Supressão do art. 6º, I e II. Em relação ao inciso I, entendemos que é 
prejudicial à livre iniciativa e à liberdade de 
expressão que, devido à desinformação 
estar associada a contas inautênticas, que 
todas elas sejam proibidas, independente 
de uma conduta lesiva e ilegal. Devemos 
considerar que pessoas usam contas 
inautênticas para várias propósitos, desde 
para mostrar seus pets, para defender suas 
ideias sem que sejam ameaçadas ou 
assediadas (ex. defensores do direito ao 
aborto, contra o racismo, etc) e que não 
merecem ser penalizadas por aqueles que 
as utilizam para disseminar desinformação. 

 

Em relação ao inciso II, entendemos que 
este dispositivo penaliza contas 
automatizadas sem que tenham cometido 
um ilícito, violando a livre iniciativa ao: (i) 
impor aos provedores de aplicação sobre 
os quais esta lei se aplica que 
obrigatoriamente identifiquem e rotulem 
estas contas automatizadas, interferindo 
indevidamente sobre seu modelo de 
negócio, e (ii) trazer empecilhos ao 
desenvolvimento tecnológico e à livre 
concorrência ao conceder poderes 
desproporcionais aos 



 
  

  

  provedores de aplicação de regular quem 
ou qual aplicação pode atuar no mercado. 

§ 1º As vedações do caput não 
implicarão restrição à manifestação 
artística, intelectual ou de conteúdo 
satírico, religioso, político, ficcional ou 
literário, ou a qualquer outra forma de 
manifestação cultural, nos termos dos 
arts. 5°, inciso IX, e 220 da Constituição 
Federal. 

§1º As vedações do caput não 
implicarão restrição à livre 
manifestação de pensamento e ao 
livre desenvolvimento da 
personalidade individual, à 
manifestação artística, 
intelectual, de conteúdo satírico, 
religioso, político, ficcional, 
literário ou qualquer outra forma 
de manifestação cultural, nos 
termos dos arts. 5º, IV e IX e 220 da 
Constituição Federal. 

Entende-se que as restrições tampouco 
deveriam restringir a livre manifestação do 
pensamento, sendo vedado o anonimato, 
nos termos do art 5°, IV da CF. Aqui parece 
se preservar a liberdade daqueles que 
usam sua manifestação como parte do 
exercício de sua função profissional, mas 
não ressalva a liberdade de
 manifestação, 
independente de se tratar ou não de 
produção artística, intelectual, satírica, 
religioso ou qualquer manifestação 
cultural. 

§ 2° A identificação de conteúdos 
impulsionados e publicitários de que 
trata este artigo deve ser 
disponibilizada de maneira destacada 
aos usuários e mantida inclusive 
quando o conteúdo ou 

  



 
  

  

mensagem for compartilhado, 
encaminhado ou repassado de 
qualquer maneira. 

  

§ 3º Os provedores de redes sociais e 
de serviços de mensageria privada 
devem desenvolver procedimentos 
contínuos para melhorar sua 
capacidade técnica para o 
cumprimento das obrigações 
estabelecidas neste artigo. 

  

§ 4º Os provedores de redes sociais e 
de serviços de mensageria privada 
devem adotar medidas técnicas que 
viabilizem a identificação de contas 
que apresentem movimentação 
incompatível com a capacidade 
humana, devendo informá-las em seus 
termos de uso ou outros documentos 
disponíveis aos usuários. 

§ 4º Os provedores de redes sociais e 
de serviços de mensageria privada 
devem adotar medidas técnicas que 
viabilizem a identificação de contas, 
seja via IP ou número de telefone, que 
apresentem movimentação 
incompatível com a capacidade 
humana, devendo informá-las em seus 
termos de uso ou outros documentos 
disponíveis aos usuários. 

 

§ 5º Os provedores de redes sociais e 
de serviços de mensageria privada 
desenvolverão políticas de uso que 
limitem o número de contas 
controladas pelo mesmo usuário. 

Supressão. Usuários podem deter contas com 
finalidades distintas: pessoais, 
profissionais, humorísticas, etc. Vedar o 
número de contas detidas não parece 
beneficiar o combate à desinformação ou a 
contas inautênticas (embora sejam 
questionáveis os motivos de ilegalidade 



 
  

  

  destas contas). Ao contrário, parece que 
esta restrição tem impactos importantes 
no plano econômico, limitando, por ex, a 
atuação de empresas que fazem a gestão 
das redes sociais e de marketing digital de 
empresas, influencers digitais, etc. 

Seção II   

Do Cadastro de Contas   

Art. 7º Os provedores de redes sociais 
e de serviços de mensageria privada 
poderão requerer dos usuários e 
responsáveis pelas contas, em caso de 
denúncias por desrespeito a esta Lei, 
no caso de indícios de contas 
automatizadas não identificadas como 
tal, de indícios de contas inautênticas 
ou ainda nos casos de ordem judicial, 
que confirmem sua identificação, 
inclusive por meio da apresentação de 
documento de identidade válido. 

Art. 7º Os provedores de redes 
sociais e de serviços de mensageria 
privada poderão submeter usuários a 
testes de desafios cognitivos ou 
outras ferramentas anti-spam no 
caso de indícios de contas 
automatizadas não identificadas 
como tal ou de indícios de contas 
inautênticas. 

Entendemos que exigir documentação dos 
usuários para que possam acessar uma 
aplicação pode: (i) agravar a exclusão social 
em ambiente digital, visto que parcela da 
população não possui documentos de 
identificação e que poderiam ser excluídas 
também de redes sociais ou do acesso a 
aplicações, (ii) restringir a liberdade de 
expressão dos afetados, sem que haja 
benefício para a redução de "contas 
inautênticas", dado que há possibilidade 
de fraude em documentos de 
identificação, (iii) exigir de empresas 
privadas que mantenham um banco de 
dados de documentos pessoais e zelem 
pela segurança destes dados sem benefício 
para o combate à desinformação  e  à  
contas inautênticas, 
(iv) criar um desestímulo à utilização dos 
serviços destes provedores de aplicação, 



 
  

  

  dado que parcela da população ou não tem 
o documento exigido ou não tem interesse 
em ceder seus dados para usar o aplicativo, 
acarretando prejuízos econômicos ao 
setor. 

 
Percebemos que o Projeto de Lei foca em 
“comportamentos inautênticos” e no envio 
em massa de mensagens, associado a uma 
automatização do uso de redes sociais e de 
mensageria instantânea Assim, pensamos 
que poderia ser interessante usar a própria 
tecnologia como alternativa para checar se 
o usuário é uma pessoa ou um robô. 

Parágrafo único. Os provedores de 
redes sociais e de serviços de 
mensageria privada deverão 
desenvolver medidas técnicas para 
detectar fraude no cadastro e o uso de 
contas em desacordo com a legislação, 
devendo informá-las em seus termos 
de uso ou em outros documentos 
disponíveis aos usuários. 

  

Art. 8º Os serviços de mensageria 
privada que ofertem serviços 
vinculados exclusivamente a números 
de celulares ficam 

  



 
  

  

obrigados a suspender as contas de 
usuários que tiveram os contratos 
rescindidos pelas operadoras de 
telefonia ou pelos usuários do serviço. 

  

§ 1º Para o cumprimento do caput, os 
serviços de mensageria privada 
deverão solicitar os números objeto de 
contratos rescindidos às operadoras de 
telefonia, que os disponibilizarão, sem 
acréscimo de quaisquer outros dados 
cadastrais, conforme regulamentação. 

  

§ 2º O disposto no caput não se aplica 
aos casos em que os usuários tenham 
solicitado a vinculação da conta a novo 
número de telefone. 

  

Seção III   

Dos Serviços de Mensageria 
Privada 

  

Art. 9º Os provedores de serviços de 
mensageria privada devem 
estabelecer políticas de uso destinadas 
a: 
I - projetar suas plataformas para 
manterem a natureza interpessoal do 
serviço; 

  



 
  

  

II - limitar o número de 
encaminhamentos de uma mesma 
mensagem a usuários ou grupos, bem 
como o número máximo de membros 
por grupo; 
III - instituir mecanismo para aferir 
consentimento prévio do usuário para 
inclusão em grupos de mensagens, 
listas de transmissão ou mecanismos 
equivalentes de encaminhamento de 
mensagens para múltiplos 
destinatários; e 
IV - desabilitar, por padrão, a 
autorização para inclusão em grupos e 
em listas de transmissão ou 
mecanismos equivalentes de 
encaminhamento de mensagens para 
múltiplos destinatários. 

  

Art. 10. Os serviços de mensageria 
privada devem guardar os registros dos 
envios de mensagens veiculadas em 
encaminhamentos em massa, pelo 
prazo de 3 (três) meses, resguardada a 
privacidade do conteúdo das 
mensagens. 

Supressão A exigência da possibilidade de 
rastreabilidade é contrária à expectativa de 
privacidade dos usuários. Além disso, 
serviços de mensageria privada, se 
criptografados, não guardam os dados, 
devido à impossibilidade técnica do 
aplicativo. Para que isso seja possível, o 
provedor de aplicação deverá alterar 
fundamentalmente o produto, não apenas 
no Brasil, mas no mundo, tendo em vista 
que as comunicações não ocorrem apenas 
entre usuários 



 
  

  

  Brasileiros. É necessário também 
considerar a capacidade técnica de uma 
plataforma em coletar e armazenar mais 
dados do que o necessário para sua própria 
operação. Este artigo fere princípios 
previstos na Lei Geral de Proteção de dados 
e do Marco Civil da Internet como da 
minimização de coleta de dados. 

§ 1° Considera-se encaminhamento 
em massa o envio de uma mesma 
mensagem por mais de 5 (cinco) 
usuários, em intervalo de até 15 
(quinze) dias, para grupos de 
conversas, listas de transmissão ou 
mecanismos similares de 
agrupamento  de múltiplos 
destinatários. 

Supressão Vide justificativa apresentada no Art.10. 

§ 2º Os registros de que trata o caput 
devem conter a indicação dos usuários
 que realizaram 
encaminhamentos em massa da 
mensagem, com data e horário do 
encaminhamento e o quantitativo 
total de usuários que receberam a 
mensagem. 

Supressão Vide justificativa apresentada no Art.10. 

§ 3º O acesso aos registros somente 
poderá ocorrer com o objetivo de 

Supressão Vide justificativa apresentada no Art.10. 



 
  

  

responsabilização pelo 
encaminhamento em massa de 
conteúdo ilícito, para constituição de 
prova em investigação criminal e em 
instrução processual penal, mediante 
ordem judicial, nos termos da Seção IV 
do Capítulo III da Lei nº 12.965, de 23 
de abril de 2014 (Marco Civil da 
Internet). 

  

§ 4° A obrigatoriedade de guarda 
prevista neste artigo não se aplica às 
mensagens que alcançarem 
quantitativo total inferior a 1.000 (mil) 
usuários, devendo seus registros ser 
destruídos nos termos da Lei nº 
13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei 
Geral de Proteção de Dados Pessoais). 

Supressão Vide justificativa apresentada no Art.10. 

Art. 11. São vedados o uso e a 
comercialização de ferramentas 
externas aos provedores de serviços de 
mensageria privada voltadas ao 
encaminhamento em massa de 
mensagens, ressalvada a utilização de
 protocolos tecnológicos 
padronizados para a interação de 
aplicações de internet. 

  

Parágrafo único. O provedor de   



 
  

  

serviços de mensageria privada deverá 
tomar medidas, no âmbito e nos 
limites técnicos de seu serviço, para 
coibir o uso dessas ferramentas. 

  

Seção IV   

Dos Procedimentos de Moderação   

Art. 12. Os provedores de aplicação de 
internet submetidos a esta Lei devem 
garantir o direito de acesso à 
informação e à liberdade de expressão 
de seus usuários nos processos de 
elaboração e aplicação de seus termos 
de uso, disponibilizando mecanismos 
de recurso e devido processo. 

Art. 12. Os provedores de aplicação 
de internet submetidos a esta Lei 
devem garantir o direito de acesso à 
informação e à liberdade de 
expressão de seus usuários nos 
processos de elaboração e aplicação 
de seus termos de uso, 
disponibilizando mecanismos de 
recurso à moderação de conteúdo 
e/ou suspensão ou bloqueio de perfis. 

Não podemos equiparar o sistema de 
moderação de conteúdo na internet com 
um sistema judicial, porque a velocidade e 
a dinâmica são distintos. Assim, a partir do 
mecanismo descrito, entendemos que a 
alteração proposta reflete de forma mais 
adequada a tentativa pretendida por este 
Projeto de Lei. 

§ 1º Em caso de denúncia ou de 
medida aplicada em função dos termos 
de uso das aplicações ou da presente 
Lei que recaia sobre conteúdos e 
contas em operação, o usuário deve 
ser notificado sobre a fundamentação, 
o processo de análise e a aplicação da 
medida, assim como sobre os prazos e 

§ 1º Após medida aplicada em função 
dos termos de uso das redes sociais 
ou da presente Lei que recaia sobre 
conteúdos e contas em operação, o 
usuário deve ser notificado sobre a 
fundamentação, o processo de análise 
e a aplicação da medida, assim como 
sobre os prazos e procedimentos para 
recorrer. 

Entendemos que a simples “denúncia” 
pode resultar em uma massificação da 
utilização deste recurso, até mesmo em 
casos que não se justificam. Por isso 
sugerimos sua exclusão. 
Entendemos que existem conteúdos que 
não devem ser mantidos em provedores de 
aplicação e que devem ser 



 
  

  

procedimentos para sua contestação.  indisponibilizados mesmo sem a 
notificação do usuário, como é o caso do 
atirador na Nova Zelândia que atacou 
mesquitas e transmitiu o ato em redes 
sociais. Por outro lado, também 
entendemos que é importante considerar 
aqueles conteúdos que são indevidamente 
moderados e sobre os quais o usuário tem 
pouco recurso, senão se submeter às 
providências da plataforma. 

§ 2° Os provedores dispensarão a 
notificação aos usuários se verificarem 
risco: 

Supressão A alteração proposta no artigo 12 e em seu 
parágrafo 1° tornam o parágrafo 2° e seus 
incisos desnecessários. 

I - de dano imediato de difícil reparação; Supressão Vide justificativa apresentada no artigo 12, 
parágrafo 2°. 

II - para a segurança da informação ou 
do usuário; 

Supressão Vide justificativa apresentada no artigo 12, 
parágrafo 2°. 

III - de violação a direitos de crianças e 
adolescentes; 

Supressão Vide justificativa apresentada no artigo 12, 
parágrafo 2°. 

IV - de crimes tipificados na Lei nº 7.716, 
de 5 de janeiro de 1989; 

Supressão Vide justificativa apresentada no artigo 12, 
parágrafo 2°. 

V - de grave comprometimento da 
usabilidade, integridade ou 
estabilidade da aplicação. 

Supressão Vide justificativa apresentada no artigo 12, 
parágrafo 2°. 



 
  

  

§ 3º Deve ser garantido pelo provedor 
o direito de o usuário recorrer da 
indisponibilização de conteúdos e 
contas. 

  

§ 4° Havendo dano decorrente da 
caracterização equivocada de 
conteúdos como violadores dos 
padrões de uso de aplicações ou do 
disposto na presente Lei, caberá ao 
provedor de redes sociais repará-lo, no 
âmbito e nos limites técnicos do 
serviço. 

  

§ 5° O prazo de defesa será diferido nos 
casos de conteúdo que use imagem ou 
voz manipuladas para imitar a 
realidade, com o objetivo de induzir a 
erro acerca da identidade de candidato 
a cargo público, ressalvados o ânimo 
humorístico ou de paródia. 

Supressão. Entendemos que os conteúdos 
mencionados neste parágrafo devem estar 
sujeitos ao mesmo procedimento dos 
demais. 

§ 6º A decisão do procedimento de 
moderação deverá assegurar ao 
ofendido o direito de resposta na 
mesma medida e alcance do conteúdo 
considerado inadequado. 

§ 6º A decisão do procedimento de 
moderação deverá ser 
disponibilizada no perfil do usuário 
, caso seja do interesse do usuário. 

Não há como se garantir alcance na mesma 
medida da decisão do procedimento de 
moderação. A escolha dos usuários em 
acessar tal informação deve ser livre. 

Seção V   

Da Transparência   



 
  

  

Subseção I Dos Relatórios 
  

Art. 13. Os provedores de redes sociais 
devem produzir relatórios trimestrais 
de transparência, disponibilizados em 
seus sítios eletrônicos, em português, 
para informar os procedimentos e as 
decisões de tratamento de conteúdos 
gerados por terceiros no Brasil, bem 
como as medidas empregadas para o 
cumprimento desta Lei. 

Os provedores de aplicação de que trata 
esta Lei, observadas as características e 
limitações técnicas dos serviços 
prestados, devem produzir relatórios 
trimestrais de transparência, 
disponibilizados em seus sítios eletrônicos, 
em português, para informar 
procedimentos e decisões de tratamento 
de conteúdos gerados por terceiros, bem 
como as medidas empregadas para o 
cumprimento desta lei. 

Embora seja sempre desejável incentivar a 
transparência, especialmente no âmbito 
digital, é importante que ela não seja um 
empecilho à inovação, ao desenvolvimento 
do setor tecnológico do paíse e à 
economia. O conceito de Provedores de 
Aplicação pelo Marco Civil é amplo e 
abrangente de modo que, mesmo que se 
atendo somente àqueles com mais de 2 
milhões de usuários, aplicativos com 
modelos de atuação bem diversos estariam 
sujeitos a este dever de transparência sem 
que seja considerado que (i) a falta de 
clareza nos termos utilizados nesta seção 
prejudica e até inviabiliza o cumprimento 
deste dever e (ii) os aplicativos podem ter 
modelos de atuação bem diferentes (Ex: 
tinder, tiktok, pinterest, youtube), de 
modo que parte deste relatório não 
poderia ser atendido, seja por limitações 
técnicas ou pela inexistência da 
informação, dado que não faz parte do 
serviço. 

§ 1° Os relatórios devem conter, no 
mínimo: 

 
É sempre desejável relatórios de 
transparência, mas 
entendemos que não deve se tornar 
obrigação que inviabilize ou restrinja o 



 
  

  

  desenvolvimento tecnológico. Assim, o 
relatório de transparência exigido deveria 
(i) solicitar de forma clara a informação
 desejada, evitando 
imprecisões terminológicas e (ii) 
considerar a diversidade dos aplicativos. 
Consideramos que a transparência dos 
aplicativos deve ser exigida especialmente 
no tocante a atos que possam configurar 
restrições de direitos/de liberdade dos 
usuários nas redes e, portanto sugerimos 
que os relatórios contenham informações 
sobre contas/posts removidos, processos 
adotados de moderação de conteúdo, em 
especial (i), (ii), (iv), (vi) (ix). 

I - número total de usuários que 
acessaram os provedores de redes 
sociais a partir de conexões localizadas 
no Brasil e número de usuários 
brasileiros ativos no período analisado; 

  

II - número total de medidas de 
moderação de contas e conteúdos 
adotadas em razão do cumprimento 
dos termos de uso privado dos 
provedores de redes sociais, 
especificando as motivações, a 
metodologia utilizada na detecção da 

  



 
  

  

irregularidade e o tipo de medida 
adotada; 

  

III - número total de medidas de 
moderação de contas adotadas em 
razão do cumprimento desta Lei, 
especificando as motivações, a 
metodologia utilizada na detecção da 
irregularidade e o tipo de medida 
adotada; 

Supressão Entendemos que a moderação de contas 
inautênticas e automatizadas conforme 
definidas nesta lei não trazem benefícios 
ao combate à desinformação, mas ao invés 
impactos no desenvolvimento tecnológico, 
na economia, nos direitos de usuários e na 
liberdade de expressão. 

IV - número total de medidas de 
moderação de contas e conteúdos 
adotadas em razão de cumprimento de 
ordem judicial, especificando as 
motivações; 

  

V - número total de contas 
automatizadas e de redes de 
distribuição artificial detectadas pelo 
provedor e de conteúdos 
impulsionados e publicitários não 
identificados, especificando as 
correspondentes medidas adotadas e 
suas motivações e a metodologia 
utilizada na detecção da 
irregularidade; 

Supressão Entendemos que a moderação de contas 
automatizadas ou de redes de distribuição 
artificial, conforme definidas nesta lei, não 
trazem benefícios ao combate à 
desinformação, mas ao invés impactos no 
desenvolvimento tecnológico, na 
economia, nos direitos de usuários e na 
liberdade de expressão. Ademais, não está 
claro o que seriam "conteúdos 
impulsionados e publicidades não 
identificados", o que poderia inviabilizar a 
produção deste dado. 

VI - número total de medidas de   



 
  

  

identificação de conteúdo e os tipos de 
identificação, remoções ou suspensões 
que foram revertidas pela plataforma; 

  

VII - características gerais do setor 
responsável por políticas aplicáveis a 
conteúdos gerados por terceiros, 
incluindo informações sobre a 
qualificação, a independência e a 
integridade das equipes de revisão de 
conteúdo, por pessoa natural; 

VII - características gerais da equipe 
responsável por políticas aplicáveis 
a conteúdos gerados por terceiros, 
incluindo as equipes de revisão de 
conteúdo por pessoa natural, se 
aplicável; 

Partindo do princípio de que nem todo 
provedor de aplicação faz a moderação de 
conteúdo, caberia o fornecimento do dado 
somente se aplicável ao serviço. 

VIII - médias de tempo entre a 
detecção de irregularidades e a adoção 
de medidas em relação às contas e aos 
conteúdos referidos nos incisos II, III e 
IV; 

  

IX  - dados relacionados a 
engajamentos ou interações com 
conteúdos que foram identificados 
como irregulares, incluindo número de
 visualizações e de 
compartilhamentos e alcance; e 

  

X - atualizações das políticas e termos 
de uso feitas no trimestre, a data da 
modificação e a justificativa para a sua 
adoção. 

  

§   2° Os   dados e   os relatórios   



 
  

  

publicados devem ser 
disponibilizados com padrões 
tecnológicos abertos que permitam a 
comunicação, a acessibilidade e a 
interoperabilidade entre aplicações e 
bases de dados. 

  

§ 3º Os relatórios de transparência 
devem ser disponibilizados ao público 
em até 30 (trinta) dias após o término 
do trimestre. 

  

§ 4° Os relatórios e dados 
disponibilizados devem apontar a 
relação entre contas automatizadas 
não identificadas como tal, contas e 
disseminação de conteúdos, de modo 
que seja possível a identificação de 
redes artificiais de disseminação de 
conteúdo. 

Supressão. Não parece que proibir contas 
automatizadas ou redes artificiais de 
disseminação de conteúdo contribuam no 
combate à desinformação. Ao invés, 
podem afetar empresas que trabalham 
com marketing digital ou gestão de redes 
sociais que efetuam estas atividades de 
forma legítima e sem fins lesivos ou ilícitos. 

§ 5° A não disponibilização das 
informações na forma prevista no 
caput requer justificativa técnica 
adequada. 

  

§ 6º Resguardado o respeito à 
proteção de dados pessoais, os 
provedores de redes sociais devem 
facilitar o compartilhamento de dados 
com instituições de pesquisa 

  



 
  

  

acadêmica, incluindo os dados 
desagregados. 

  

Subseção II   

Dos Impulsionamentos e Da 
Publicidade 

  

Art. 14. Os provedores de redes sociais 
devem identificar todos os conteúdos 
impulsionados e publicitários, de 
modo que: 
I – identifique a conta responsável 
pelo impulsionamento ou anunciante; 
e 
II – permita ao usuário acessar 
informações de contato da conta 
responsável pelo impulsionamento ou 
o anunciante. 

  

Art. 15. Os provedores de redes sociais
 que fornecerem 
impulsionamento de propaganda 
eleitoral ou de conteúdos que 
mencionem candidato, coligação ou 
partido devem disponibilizar ao 
público todo o conjunto de anúncios 
para efeito de checagem pela Justiça 
Eleitoral e outros fins, incluindo: 
I – valor  total  gasto  pelo  candidato, 
partido ou coligação para 

  



 
  

  

realização de propaganda na internet 
por meio de impulsionamento de 
conteúdo no respectivo provedor de 
aplicação; 
II – identificação do anunciante, por 
meio do número de inscrição no 
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 
(CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas 
Físicas (CPF) do responsável pela 
contratação do impulsionamento; 
III – tempo de veiculação; 
IV – identificação de que o conteúdo 
se relaciona a propaganda eleitoral, 
nos termos do art. 57-C da Lei nº 9.504, 
de 30 de setembro de 1997 (Lei das 
Eleições); e 
V – características gerais da 
audiência contratada. 

  

Art. 16. Os provedores de redes sociais 
devem disponibilizar mecanismos para 
fornecer aos usuários as informações 
do histórico dos conteúdos 
impulsionados e publicitários com os 
quais a conta teve contato nos últimos 
6 (seis) meses. 

  

Art. 17. Os provedores de redes sociais 
devem requerer dos anunciantes e 
responsáveis pelas 

  



 
  

  

contas que impulsionam conteúdos 
que confirmem sua identificação, 
inclusive por meio da apresentação de 
documento de identidade válido. 

  

Parágrafo único. O nome e a 
identidade do contratante de 
impulsionamento ou publicidade 
devem ser mantidos em sigilo pelos 
provedores de aplicação, podendo ser 
exigíveis por ordem judicial nos termos 
do art. 22 da Lei nº 12.965, de 23 de 
abril de 2014 (Marco Civil da Internet). 

  

CAPÍTULO III   

DA ATUAÇÃO DO PODER PÚBLICO   

Art. 18. São consideradas de interesse 
público, submetendo-se aos princípios 
da Administração Pública, as contas de 
redes sociais utilizadas por entidades e 
órgãos da Administração Pública, 
direta ou indireta, e dos agentes 
políticos cuja competência advém da 
própria Constituição, especialmente: 
I - os detentores de mandatos eletivos 
dos Poderes Executivo e Legislativo da 
União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios; 

  



 
  

  

II - os ocupantes, no Poder Executivo, 
dos cargos de: 
a) Ministro de Estado, Secretário de 
Estado, Secretário Municipal ou 
equiparados; e 
b) Presidente, Vice-Presidente e 
Diretor das entidades da 
Administração Pública indireta da 
União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios; 
III - Presidente, Vice-Presidente e 
Conselheiro do Tribunal de Contas da 
União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios. 
§ 1° As contas de que trata o caput não 
poderão restringir o acesso de outras 
contas às suas publicações. 
§ 2º Caso possua mais de uma conta 
em uma plataforma, o agente político 
indicará aquela que representa 
oficialmente seu mandato ou cargo, 
sendo as demais eximidas das 
obrigações deste artigo. 

  

Art. 19. As entidades e os órgãos da 
Administração Pública, direta ou 
indireta, 
deverão fazer constar nos seus portais 
de transparência os seguintes dados 
sobre a contratação de 

  



 
  

  

serviços de publicidade e propaganda 
ou impulsionamento de conteúdo por 
meio da internet: 
I - valor do contrato; 
II - dados da empresa contratada e 
forma de contratação; III - conteúdo da 
campanha; 
IV - mecanismo de distribuição dos 
recursos; 
V - critérios de definição do público- 
alvo; 
VI - lista das páginas, aplicativos, 
jogos, canais, sítios eletrônicos e 
outros meios em que tais recursos 
foram aplicados; e 
VII - número de aparições e valor 
aplicado na soma das aparições. 

  

Art. 20. A Administração Pública 
deverá coibir a destinação de 
publicidade para sítios eletrônicos e 
contas em redes sociais que 
promovam atos de incitação à 
violência contra pessoa ou grupo, 
especialmente em razão de sua raça, 
cor, etnia, sexo, características 
genéticas, convicções filosóficas, 
deficiência física, imunológica, 
sensorial ou mental, por ter cumprido 
pena ou por qualquer particularidade 
ou condição. 

  



 
  

  

Art. 21. O cumprimento do dever 
constitucional do Estado na prestação 
da educação, em todos os níveis de 
ensino, inclui a capacitação, integrada 
a outras práticas educacionais, 
inclusive campanhas, para o uso 
seguro, consciente e responsável da 
internet e a promoção da 
transparência sobre conteúdos 
patrocinados. 

  

Art. 22. O Poder Público, em especial o 
Ministério Público e o Poder Judiciário, 
deve desenvolver ações direcionadas 
para responder aos danos coletivos 
resultantes de condutas de que trata 
esta Lei, incluindo a criação de áreas 
especializadas e a capacitação do 
corpo funcional. 

  

Art. 23. As entidades e órgãos da 
Administração Pública, direta ou 
indireta, devem editar norma interna 
dispondo sobre sua estratégia de 
comunicação social, bem como sobre o 
funcionamento de mecanismo 
acessível ao público para eventuais 
pedidos de revisão ou remoção das 
postagens. 
§ 1º As instituições a que se refere o 

  



 
  

  

caput podem estabelecer manual de 
boas práticas, com caráter 
recomendatório, para uso de seus 
servidores exclusivamente no exercício 
de suas funções. 
§ 2° A eventual remoção a que se 
refere o caput deste artigo não 
desobriga as entidades de sua 
preservação para fins de 
documentação de atos públicos e 
transparência conforme a lei. 

  

Art. 24. É vedado perseguir ou de 
qualquer forma prejudicar o servidor 
público em função de conteúdo por ele 
compartilhado em caráter privado, 
fora do exercício de suas funções e que 
não constitua material cuja publicação 
tenha vedação prevista em lei. 

  

CAPÍTULO IV   

DO CONSELHO DE 
TRANSPARÊNCIA E 
RESPONSABILIDADE NA 
INTERNET 

  

Art. 25. O Congresso Nacional 
instituirá, em até 60 (sessenta) dias 
contados da publicação desta Lei, em 
ato próprio, conselho que terá como 

Supressão Entendemos que a ausência de autonomia 
financeira, administrativa e técnica, bem 
como, a composição do conselho é um 
óbice aos objetivos elencados desta lei, 



 
  

  

atribuição a realização de estudos, 
pareceres e recomendações sobre 
liberdade, responsabilidade e 
transparência na internet. 

 

Parágrafo único. O Conselho de 
Transparência e Responsabilidade na 
Internet é o órgão responsável pelo 
acompanhamento das medidas de que 
trata esta Lei, e a ele compete: 

 
I – elaborar seu regimento interno, 
que, para entrar em vigor, deverá ser 
aprovado pela Mesa do Senado 
Federal; 

 
II – elaborar código de conduta para 
redes sociais e serviços de mensageria 
privada, a ser avaliado e aprovado pelo 
Congresso Nacional, aplicável para a 
garantia dos princípios e objetivos 
estabelecidos nos arts. 3º e 4º desta 
Lei, dispondo sobre fenômenos 
relevantes no uso de plataformas por 
terceiros, incluindo, no
 mínimo, desinformação, discurso 
de incitação à violência, ataques à 
honra e intimidação vexatória; 

 
III - avaliar os dados constantes nos 

 quais sejam a garantia da privacidade, 
liberdade de expressão, comunicação e 
manifestação do pensamento. 
Além disso, entendemos que autoridades 
como a ANPD (Autoridade Nacional de 
Proteção de Dados) e o CGI (Comitê Gestor da 
Internet) poderiam exercer as atribuições 
previstas, evitando conflitos de competência. 



 
  

  

 

relatórios de que trata o art. 13 desta 
Lei; 

 

IV - publicar indicadores sobre o 
cumprimento dos códigos de conduta 
pelo setor; 

 

V - avaliar a adequação das políticas 
de uso adotadas pelos provedores de 
redes sociais e de serviços de 
mensageria privada; 

 
VI - organizar, anualmente, 
conferência nacional sobre 
liberdade, responsabilidade e 
transparência na internet; 

 

VII - realizar estudos para a criação de 
fundo para financiamento da educação 
digital no Brasil; 

 
VIII - avaliar os procedimentos de 
moderação adotados pelos 
provedores de redes sociais, bem 
como sugerir diretrizes para sua 
implementação; 

 
IX - promover estudos e debates para 
aprofundar o entendimento sobre 
desinformação, e o seu combate, no 
contexto da internet e das redes 

  



 
  

  

sociais; 
 

IX - promover estudos e debates para 
aprofundar o entendimento sobre 
desinformação, e o seu combate, no 
contexto da internet e das redes 
sociais; 

 
X - certificar a entidade de 
autorregulação que atenda aos 
requisitos previstos nesta Lei; e 

 
XI - estabelecer diretrizes e fornecer 
subsídios para a autorregulação e para 
as políticas de uso dos provedores de 
redes sociais e de serviços de 
mensageria privada. 

  

Art. 26. O Conselho de Transparência e 
Responsabilidade na Internet compõe-
se de 21 (vinte e um) conselheiros, com 
mandato de 2 (dois) anos, admitida 1 
(uma) recondução, sendo: 
I - 1 (um) representante do Senado 
Federal; 
II - 1 (um) representante da Câmara 
dos Deputados; 
III - 1 (um) representante do 
Conselho Nacional de Justiça; 
IV - 1 (um) representante do 

Supressão Vide justificativa apresentada do art.25 



 
  

  

 

Conselho Nacional do Ministério 
Público; V - 1 (um) representante do 
Comitê Gestor da Internet no Brasil; VI 
- 5 (cinco) representantes da 
sociedade civil; 
VII - 2 (dois) representantes da 
academia e comunidade técnica; 
VIII - 2 (dois) representantes dos 
provedores de acesso, aplicações e 
conteúdo da internet; 
IX - 2 (dois) representantes do setor 
de comunicação social; X - 1 (um) 
representante do setor de 
telecomunicações; 
XI - 1 (um) representante do Conselho 
Nacional dos Chefes de Polícia Civil; XII 
- 1 (um) representante do 
Departamento de Polícia Federal; 
XIII - 1 (um) representante da 
Agência  Nacional de 
Telecomunicações (Anatel); e 
XIV - 1 (um) representante do 
Conselho Nacional de 
Autorregulamentação Publicitária 
(Conar). 
§ 1° Os membros do Conselho de 
Transparência e Responsabilidade na 
Internet serão aprovados pelo 
Congresso Nacional dentre 
brasileiros maiores de idade e com 

  



 
  

  

reputação ilibada. 
§ 2º Os representantes dos setores 
previstos nos incisos VI a X deverão ter 
notório conhecimento em temáticas 
afins à presente Lei e serão indicados a 
partir de procedimento definido entre 
seus pares, por associações e
 entidades 
representativas de cada setor. 
§ 3º Os membros do Conselho de 
Transparência e Responsabilidade na 
Internet prestam serviço público 
relevante e não serão remunerados 
pelo exercício de suas atividades no 
Conselho. 
§ 4º Não poderão ser conselheiros os 
membros dos Poderes Executivo, 
Legislativo ou Judiciário, pessoas que 
ocupem cargo público de que sejam 
demissíveis ad nutum ou pessoas 
vinculadas ou filiadas a partido político. 

  

Art. 27. O Presidente e o Vice- Presidente 
do Conselho de Transparência e 
Responsabilidade na Internet serão 
eleitos dentre os seus membros para 
mandato de 1 (um) ano, admitida 1 (uma) 
recondução. 

Supressão Vide justificativa apresentada do art.25 

Art. 28. O Conselho de Supressão Vide justificativa apresentada do art.25 



 
  

  

Transparência e Responsabilidade na 
Internet, presente a maioria absoluta 
dos seus membros, reunir- se-á,
 ordinariamente, na 
periodicidade prevista em seu 
regimento interno, na sede do 
Congresso Nacional. 
Parágrafo único. A convocação 
extraordinária do Conselho de 
Transparência e Responsabilidade na 
Internet far-se-á pelo Presidente do 
Senado Federal, pelo seu Presidente 
ou a requerimento de 5 (cinco) de seus 
membros. 

  

Art. 29. As despesas com a instalação e 
o funcionamento do Conselho de 
Transparência e Responsabilidade na 
Internet correrão à conta do 
orçamento do Senado Federal. 

Supressão Vide justificativa apresentada do art.25 

CAPÍTULO V   

DA AUTORREGULAÇÃO 
REGULADA 

  

Art. 30. Os provedores de redes sociais 
e de serviços de mensageria privada 
poderão criar instituição de 
autorregulação voltada à 
transparência e à responsabilidade no 
uso da internet, com as seguintes 

  



 
  

  

 

atribuições: 
I - criar e administrar plataforma 
digital voltada à transparência e à 
responsabilidade no uso da internet, 
que contenha regras e 
procedimentos para decidir sobre a 
adoção  de medida  informativa, 
atendendo ao disposto nesta Lei; 
II - assegurar a independência e a 
especialidade de seus analistas; 
III - disponibilizar serviço eficiente de 
atendimento e encaminhamento de 
reclamações; 
IV - estabelecer requisitos claros, 
objetivos e acessíveis para a 
participação 
dos provedores de redes sociais e 
serviços de mensageria privada; 
V - incluir em seu quadro uma 
ouvidoria independente com a 
finalidade de receber críticas e avaliar 
as atividades da instituição; e VI - 
desenvolver, em articulação com as 
empresas de telefonia móvel, boas 
práticas para suspensão das contas de 
usuários cuja autenticidade for 
questionada ou cuja inautenticidade 
for estabelecida. 
§ 1º A instituição de autorregulação 
deverá ser certificada pelo Conselho de
 Transparência e 

  



 
  

  

Responsabilidade na Internet. 
§ 2° A instituição de autorregulação 
poderá elaborar e encaminhar ao 
Conselho de Transparência e 
Responsabilidade na Internet 
relatórios trimestrais em 
atendimento ao disposto nesta Lei, 
bem como informações acerca das 
políticas de uso e de monitoramento 
de volume de conteúdo compartilhado 
pelos usuários dos serviços de 
mensageria privada. 
§ 3º A instituição de autorregulação 
aprovará resoluções e súmulas de 
modo a regular seus procedimentos de 
análise. 

  

CAPÍTULO VI DAS SANÇÕES   

Art. 31. Sem prejuízo das demais 
sanções civis, criminais ou 
administrativas, os provedores de 
redes sociais e de serviços de 
mensageria privada ficam sujeitos a: 

 
I - advertência, com indicação de prazo 
para adoção de medidas corretivas; ou 
II - multa de até 10% (dez por cento) do 
faturamento do grupo econômico no 
Brasil no seu último exercício. 

  



 
  

  

 
§ 1º Na aplicação da sanção, a 
autoridade judicial observará a 
proporcionalidade, considerando a 
condição econômica do infrator, as 
consequências da infração na esfera 
coletiva e a reincidência. 

 

§ 2° Para os efeitos desta Lei, será 
considerado reincidente aquele que 
repetir, no prazo de 6 (seis) meses, 
condutas anteriormente 
sancionadas. 

  

CAPÍTULO VII DISPOSIÇÕES 
FINAIS 

  

Art. 32. Os provedores de redes sociais 
e de serviços de mensageria privada 
deverão ter sede e nomear 
representantes legais no Brasil, 
informações que serão 
disponibilizadas em seus sítios na 
internet, bem como manter acesso 
remoto, a partir do Brasil, aos seus 
bancos de dados, os quais conterão 
informações referentes aos usuários 
brasileiros e servirão para a guarda de 
conteúdos nas situações previstas em 
lei, especialmente para atendimento 
de ordens de 

Art. 32. Os provedores de redes 
sociais e de serviços de mensageria 
privada deverão ter sede e nomear 
representantes legais no Brasil, 
informações que serão 
disponibilizadas em seus sítios na 
internet. 

A obrigação de acesso remoto aos bancos 
de dados contendo informações referentes 
aos usuários brasileiros e aos conteúdos 
das mensagens por estes enviadas nas 
situações previstas em lei, configura ao 
nosso ver, um risco desnecessário que 
pode tornar mais vulnerável a guarda de 
tais dados. 



 
  

  

autoridade judicial brasileira.   

Art. 33. Os valores das multas 
aplicadas com base nesta Lei serão 
destinados ao Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e 
de Valorização dos Profissionais da 
Educação (Fundeb) e serão 
empregados em ações de educação e 
alfabetização digitais. 

  

Art. 34. O art. 1º da Lei nº 10.703, de Supressão Entendemos que a solicitação de dois 
18 de julho de 2003, passa a vigorar  documentos de identificação para 
com a seguinte redação:  adquirir planos pré-pagos constitui óbice 
“Art. 1º  ao acesso à comunicação. Além disso, é 
.................................................................
........... 

 necessário analisar a realidade da 

...................  população. Como observamos durante a 
§ 1° O cadastro referido no caput  pandemia, diversas pessoas não 
deste artigo será realizado mediante  puderam ter acesso ao auxílio 
comparecimento presencial do  emergencial por não ter os dois 
usuário ou mediante processo  documentos regularizados ou 
digital, conforme regulamentação, e 
conterá, além do nome e do endereço 

 disponíveis. 

completos:   

I - no caso de pessoa física, o número   

do documento de identidade e o   

número de registro no Cadastro de   

Pessoas Físicas;   

II - no caso de pessoa jurídica, o   

número de registro no Cadastro   

Nacional da Pessoa Jurídica;   



 
  

  

§ 4° A regulamentação do 
cadastramento de que trata o § 1º 
deverá trazer procedimentos de 
verificação da veracidade dos números 
dos registros no Cadastro de Pessoas 
Físicas ou no Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica utilizados para a 
ativação de chips pré-pagos. 
§ 5º Os órgãos governamentais 
envolvidos na regulamentação do 
cadastramento de que trata o § 1º e as 
operadoras de telefonia deverão 
manter esforços constantes para o 
controle da autenticidade e validade 
dos registros, inclusive dos já 
existentes." (NR) 

  

Art. 35. A Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014 (Marco Civil da Internet), 
passa a vigorar com as seguintes 
alterações: 

 
“Art. 5° 
......................................................
......... 
............................ 
......................................................
......... 
............................................ 
VIII - registros de acesso a 
aplicações de internet: o 
conjunto de informações 

  



 
  

  

 

referentes à data e hora de uso 
de uma determinada aplicação 
de internet a partir de um 
determinado endereço IP e a 
porta lógica, quando o IP for 
nateado; 
IX - nateamento de IP: o 
compartilhamento de um IP 
para mais de uma conexão ou 
usuário único, 
individualizadas através de 
diferentes portas lógicas; e 
X- portas lógicas: os dispositivos 
que operam e trabalham com 
um ou mais sinais lógicos de 
entrada para produzir uma e 
somente uma saída.” (NR) 

 

“Art. 15. O provedor de 
aplicações de internet 
constituído na forma de pessoa 
jurídica e que exerça essa 
atividade de forma organizada, 
profissionalmente e com fins 
econômicos deverá manter os 
respectivos registros de acesso a 
aplicações de internet, inclusive 
os registros que individualizem 
o usuário de 

  



 

 

um IP de maneira inequívoca, 
sob sigilo, em ambiente 
controlado e de segurança, pelo 
prazo de 6 (seis) meses, nos 
termos do regulamento. 
......................................................
......... 
............................................ 
......................................................
......... 
...............................” (NR) 

  

Art. 36. Esta Lei entra em vigor: 
I - na data de sua publicação, quanto 
aos arts. 25, 26, 27, 28 e 29; e 
II - após decorridos 90 (noventa) dias 
de sua publicação oficial, quanto aos 
demais artigos, observado o disposto 
no art. 16 da Constituição Federal. 

 RENUMERAR PARA ART. (art. 39) 

 

 

Art. 36. As ações judiciais que visem a 

defesa dos direitos dos usuários 

estabelecidos nesta Lei terão prioridade 

na apreciação de eventuais medidas de 

urgência e nos julgamentos em primeiro 

e segundo graus de jurisdição, seja qual 

for a competência material aplicada, 

exceto em relação às causas criminais, 

INCLUSÃO Inclusão de normas processuais para 

facilitar o combate das falsas notícias em 

âmbito judicial. 

As medidas de urgência e as ações judiciais 

para a defesa dos direitos dos usuários 

estabelecidos nesta Lei precisam ter 

algumas regras processuais especiais para 

tornar mais efetiva a prestação jurisdicional 



 

havendo réu preso; ao habeas corpus; 

ao mandado de segurança e ao habeas 

data.  

 

§ 1º O polo ativo poderá requerer 

medida liminar de urgência para 

identificar o responsável pelo 

compartilhamento de conteúdo 

violador de direito, como também o 

responsável pelo financiamento do 

conteúdo impulsionado ou 

compartilhado e os respectivos volumes 

financeiros aplicados na referida 

conduta ilícita, cabendo à autoridade 

jurisdicional, em caso de 

descumprimento, determinar, além da 

imposição de multa, outras medidas 

indutivas, coercitivas, mandamentais ou 

sub-rogatórias. 

 

§ 2º - Admitir-se-á, sem perda do prazo 

prescricional ou decadencial, a 

integração de eventual polo passivo 

processual, em até 5(cinco) dias úteis a 

contar da juntada aos autos das 

face a complexidade e volatilidade do 

fenômeno da propagação das notificas 

falsas em redes sociais. 

Algumas regras são necessárias, a exemplo 

(i) da definição da prioridade de análise das 

medidas de urgências e dos julgamentos em 

primeiro e segundo graus de jurisdição; (ii) a 

priorização das citações e das intimações 

eletrônicas e obrigatoriedade de 

cadastramento das empresas provedoras de 

redes sociais e de serviços de mensageria 

privada; (iii) a definição de regra especial de 

contagem de prazo de aperfeiçoamento 

tácito da comunicação das citações e 

intimações, a fim de que a intimação 

eletrónica via plataforma de comunicação 

processual do CNJ não torne a concretização 

das medidas liminares mais retardadas do 

que o método convencional de 

comunicação de ato processual. 

Também é necessário destacar a aplicação 

dessas regras para todas as competências 

jurisdicionais materiais, aqui incluídas as 

questões de natureza cível, eleitoral, penal 



 

informações requeridas nas medidas de 

urgência previstas neste artigo.  

 

§ 3º - As empresas provedoras de redes 

sociais, empresas de serviços de 

mensageria privada e empresas de 

aplicação de internet são obrigadas a 

manter cadastro nos sistemas de 

processo em autos eletrônicos e na 

Plataforma de Comunicações 

Processuais do Poder Judiciário mantido 

pelo Conselho Nacional de Justiça, para 

efeito de recebimento de citações e 

intimações, as quais serão efetuadas 

exclusivamente por esse meio ou, no 

caso das intimações, por intermédio de 

Diário de Justiça Eletrônico. 

 

§ 4º - O cadastramento a que se refere 

o § 2º deste artigo deverá ser realizado 

em 5 (cinco) dias da promulgação da 

presente Lei, sob pena de multa diária 

de 50.000,00 (cinquenta mil reais) às 

empresas provedoras de redes sociais, 

empresas de serviços de mensageria 

e trabalhista.  

 



 

privada ou empresas de aplicação de 

internet, em caso de descumprimento, 

sem prejuízo de outras sanções cíveis e 

criminais a serem aplicadas contra seus 

representantes legais. 

 

§ 5º - O aperfeiçoamento da 

comunicação processual realizada por 

intermédio da Plataforma de 

Comunicações Processuais do Poder 

Judiciário ou por outro mecanismo 

vinculado aos sistemas de processo em 

autos eletrônicos ocorrerá no momento 

em que o destinatário (provedor de 

redes sociais e de serviços de 

mensageria privada) consultar 

efetivamente o seu teor documental, 

manifestando inequivocamente sua 

ciência. 

 

§ 6º - Quando a consulta, a que se refere 

o § 5º deste artigo, ocorrer em dia não 

útil, a comunicação processual será 

considerada como realizada no primeiro 

dia útil seguinte, exceto nas ações e 



 

representações judiciais eleitorais com 

contagem de prazo diferenciada. Em 

todas essas situações, realizada a 

consulta o próprio sistema expedirá a 

certidão com a descrição do fato. 

 

§ 7º - Não havendo consulta em até 02 

(dois) dias corridos contados da data do 

envio da comunicação processual, 

considerar-se-á automaticamente 

realizada na data do término deste 

prazo, não se aplicando o disposto no 

art. 219 da Lei 13.105/2016 a esse 

interstício. 

 

§ 8º  Quando a intimação eletrônica 

possa causar retardamento ao 

cumprimento da decisão ou nos casos 

em que for evidenciada qualquer 

tentativa de burla ao sistema, poderá a 

autoridade jurisdicional determinar a 

realização do referido ato de 

comunicação processual por outro meio 

que atinja a sua finalidade, nos termos 

do que dispõe o art. 5°, § 5º, da Lei n. 



 

11.419/2006. 

 

§ 9º - Para assegurar os direitos 

previstos nesta Lei, o usuário poderá 

requerer medidas de urgência em 

qualquer fase processual judicial cível, 

penal, eleitoral ou trabalhista, inclusive 

em caráter liminar sem a oitiva prévia 

da parte contrária, ou, ainda, na própria 

audiência de instrução e julgamento, 

mesmo que não requeridas 

anteriormente, aqui incluídas pleitos de 

produção de provas. 

 

§ 10 - Incluem-se dentre as postulações 

previstas no § 9º deste artigo, os 

requerimentos de remoção de 

conteúdo, fornecimento dos registros 

de acesso a aplicações de internet e/ou 

de registros de conexão. 

 

§11 - Para a formação do conjunto 

probatório mencionado nos parágrafos 

§9º e §10 deste artigo, solicitada a 

identificação prevista no § 1º, o 



 

responsável pela guarda de registros de 

acesso e outras funcionalidades de 

aplicações de internet informará esse 

conjunto de informações diretamente 

para o responsável pela guarda de 

registros de conexão, por meio de 

cruzamento automatizado, para que 

este informe ao juízo os dados pessoais 

para a identificação do usuário, nos 

termos do art. 10 da Lei nº 12.965, de 23 

de abril de 2014. 

 

§ 12 - As regras previstas neste artigo e 

em seus respectivos parágrafos serão 

aplicadas na jurisdição contenciosa ou 

voluntária, nos procedimentos comum, 

especiais ou sumaríssimos, como 

também em todos os processos 

eleitorais, trabalhistas ou 

administrativos, nos termos do art. 15 

da Lei 13.105/2016.  

 



 

Art. 37 As empresas provedoras de redes 

sociais, empresas de serviços de 

mensageria privada e empresas de 

aplicação de internet deverão 

disponibilizar endereço eletrônico 

exclusivo, que deverá ser informado em 

sua plataforma, para recebimento de 

notificação do ofendido ou de seu 

representante legal, para 

indisponibilização de conteúdo ilícito 

gerado por terceiros. 

 

Parágrafo único. A notificação gerará um 

número de protocolo a ser informado para 

o noticiante e seu conteúdo deverá ser 

avaliado em até 24 (vinte e quatro) horas, 

cujo resultado deverá ser justificadamente 

informado. 

INCLUSÃO Este artigo prevê a obrigação das 

empresas de aplicação de internet 

disponibilizarem e-mail para receber 

as notificações dos usuários que 

foram vítimas de publicação de 

conteúdo ilícito, nos termos do art. 21 

do Marco Civil da Internet. 

Art. 38. A Lei nº 12.965, de 23 de abril de 

2014 (Marco Civil da Internet), passa a 

vigorar com as seguintes alterações: 

(...) 

"Art. 21. As empresas provedoras de redes 

sociais, empresas de serviços de mensageria 

INCLUSÃO A previsão de inclusão de emenda ao artigo 21 do 

Marco Civil da Internet se dá em razão de uma 

ordem judicial mandar indisponibilizar um conteúdo 

e outra pessoa republicar esse mesmo conteúdo 

que já foi objeto de ordem judicial, mas em outra 

URL. Se as aplicações de internet têm filtros para 

vedar publicação com pornografia infantil e as 



 

privada e empresas de aplicação de internet 

por terceiros serão responsabilizado 

subsidiariamente pela violação da intimidade 

decorrente da divulgação, sem autorização de 

seus participantes, de imagens, de vídeos ou 

de outros materiais contendo cenas de nudez 

ou de atos sexuais de caráter privado ou, 

ainda, de danos causados por publicação de 

imagens, vídeos ou de outros conteúdos que já 

foram objetos de ordem judicial de 

indisponibilização, quando, após o 

recebimento de notificação pelo participante ou 

seu representante legal, deixar de promover, 

de forma diligente, no âmbito e nos limites 

técnicos do seu serviço, a indisponibilização 

desse conteúdo”. 

protegidas por direitos autorais, por exemplo, esse 

mesmo filtro deve ser aplicado à imagens ou vídeos 

que já têm ordem judicial determinando sua 

indisponibilização. 

É possível, por exemplo, que determinado vídeo 

ilegal seja publicado em centenas de milhares de 

contas. Colocando “imagens, vídeos ou de outros 

conteúdos” resolve-se o problema das imagens, 

dos vídeos e de outras formas de manifestação do 

conteúdo ilícito. 

 



 

 

ANÁLISE PROJETO DE LEI SOBRE FAKE NEWS 

QUESTÕES CRIMINAIS 

 

Durante a tramitação do PL no Senado Federal, as sugestões de criação de tipos 

penais ou de incremento de penas nos já existentes foi rechaçada. Nada obstante, o tema 

ganhou novamente relevo na Câmara dos Deputados. 

A criminalização de condutas exige ampla reflexão e debate, especialmente ante 

suas graves repercussões para a sociedade. Uma primeira dificuldade na criação de novos 

tipos penais consiste em delimitar – com a precisão exigida pelo princípio da estrita 

tipicidade– todas as condutas que se quer incriminar, sem extrapolar nesta descrição para 

condutas inócuas, lícitas ou, ainda que indesejáveis, sem a gravidade apta a atrair a 

incidência da lei penal. 

Além disso, é preciso ter sempre em mente o princípio da proporcionalidade, não 

apenas graduando as condutas que se quer incriminar, como mirando o restante do sistema 

penal, que deve permanecer coeso, na medida em que transmite à sociedade uma escala 

de valores e pretende orientar a ação dos agentes privados. 

Nesta linha de raciocínio, passa-se à análise dos tipos penais apresentados ao 

debate. 



 

Art. 31. Vender, adquirir, empregar ou disponibilizar ao público 

as seguintes ferramentas tecnológicas e serviços, nos termos desta 

lei:  

 

Se o Congresso Nacional entende essencial que a tutela penal seja 

utilizada como reforço, a demonstrar à sociedade a reprovabilidade 

das condutas, melhor parece a redação de um novo tipo penal comum, 

direcionado a sancionar aqueles que organizam, custeiam e/ou 

conduzem as estruturas de disseminação de desinformação, com 

faixas distintas de penas, visando apenar proporcionalmente as 

condutas. 

O tipo sugerido no art. 31 adota essa abordagem, o que é positivo. A 

redação do caput, contudo, incorre em dois problemas: 

1. Equipara as condutas de quem emprega as ferramentas com as de 

quem as venda ou mesmo apenas as disponibilize ao público. Há um 

problema de proporcionalidade entre as condutas, que ostentam 

diferente desvalor. Há uma gradação, por exemplo, entre aquele que 

disponibiliza um produto e quem efetivamente o vende, como há entre 

quem o adquire e aquele que o emprega. 

2. Não há uma preocupação relativa ao custeio dos sistemas aptos à 

prática ilícita, o que parece ser um dos principais focos a serem 

buscados. 

Melhor seria, assim, dividir o tipo penal de modo a permitir um 

sancionamento proporcional, além de prever outra modalidade 



 

criminosa aos que financiam ou custeiam a aquisição das ferramentas 

e sua implantação. 

I. Aplicações e dispositivos que permitam disparo de mensagens 

em massa sem prévia anuência dos destinatários ou a partir de uso 

irregular de seus dados pessoais, que sejam alheios às ferramentas 

fornecidas pelas próprias aplicações de mensagerias privada e que 

subvertam sua natureza de comunicação interpessoal;  

 

 

A ideia adotada – de apenar o tipo de comportamento nas redes e não 

o conteúdo das mensagens disseminadas – é positiva. É de fato 

indesejável atribuir ao Poder Judiciário a tarefa de classificar a 

comunicação entre os cidadãos entre “mentira” e “verdade”. A 

experiência mostra que os resultados desta abordagem são danosos à 

democracia. 

Ademais, um conteúdo – ainda que ofensivo ou falso – transmitido 

para uma ou poucas pessoas, é irrelevante sob o aspecto aqui 

analisado. Seu desvalor encontra-se devidamente enfrentado pelos 

crimes contra a honra, já previstos na legislação. 

O tipo do inciso I, contudo, acaba por abarcar condutas que não têm 

qualquer lesividade, tampouco representam a violação de um dever de 

cuidado. 

Isso porque apena-se aquele que vende, coloca à disposição, adquire 

ou emprega uma ferramenta “que permita” o disparo em massa de 

mensagens “sem prévia anuência dos destinatários ou a partir de uso 

irregular de seus dados pessoais”. 

As ferramentas, em regra, permitem uma gama variada de usos, sendo 



 

impossível que sejam programadas para impedir, por exemplo, que 

dados obtidos de forma ilegal sejam nela alimentados para os disparos. 

Está-se diante de uma descrição típica que seria o mesmo que proibir 

uma loja de vender facas, na medida em que há o potencial de que 

sejam usadas para a prática do crime de homicídio ou, pior, apenar 

quem a emprega na cozinha em razão da mesma potencialidade. 

Indesejável para a sociedade não é a existência de ferramentas de 

disparo em massa, na medida em que podem elas ser usadas 

regularmente, para fins comerciais ou mesmo políticos, com respeito 

à proteção de dados pessoais e aos termos de uso das plataformas. 

§ 1º Para efeitos do inciso I do caput, considera-se subversão de 

natureza de comunicação interpessoal de serviços mensageria 

privada o envio de mensagens para múltiplos destinatários ou 

grupos em larga escala, ressalvado o uso regular de dados 

pessoais. 

 

A inserção do parágrafo 1º, trazido aqui à análise antes do inciso II 

apenas para melhor organização do argumento, não resolve o 

problema apontado acima. Isso porque permanece a incriminação da 

conduta de vender, oferecer, adquirir ou empregar um produto que tem 

o potencial de ser usado indevidamente, ainda que assim não seja 

utilizado. 

II. Aplicações e serviços alheios às funcionalidades oferecidas 

pelas redes sociais e que nelas operem com o objetivo de falsear a 

percepção do público a respeito do engajamento ou da 

popularidade de conteúdos na internet.  

A segunda conduta incriminada parece adequadamente modulada para 

abarcar apenas condutas efetivamente indesejáveis. 

Isso porque o objeto aqui se restringe às aplicações e serviços que 

operem com o objetivo de falsear a percepção do público. 



 

 A necessária exclusão das aplicações e serviços inseridos nas próprias 

redes sociais, contudo, coloca ao menos uma questão a se ponderar. 

Por que é que se admite o uso de ferramentas que falseiem a percepção 

do público quanto ao “engajamento ou da popularidade de conteúdos 

na internet” se elas forem oferecidas pelas redes sociais, mas se 

criminaliza aquelas ofertadas à margem delas? 

A resposta pode apontar para uma reserva de mercado, obviamente 

indesejada: apenas as redes sociais podem falsear a percepção do 

público e auferir receita com isso. 

 

§ 2º Para efeitos do inciso II do caput, considera-se falseamento 

da percepção do público a respeito do engajamento ou da 

popularidade de conteúdos nas redes sociais o aumento 

substancial de métricas e indicadores de modo oculto e estranho 

às suas funcionalidades. 

Neste ponto o parágrafo 2º pode oferecer recursos para melhor balizar 

uma alteração de redação no inciso II. 

A definição adotada de “falseamento da percepção do público” passa 

pelo “modo oculto e estranho às suas funcionalidades” desse aumento 

de métricas. 

Ora, se uma rede social elaborar e comercializar uma funcionalidade 

que incremente a percepção de relevância de um conteúdo de forma 

oculta, há de se vislumbrar o mesmo desvalor aos olhos da sociedade, 

do que se tal ferramenta fosse produzida e veiculada por um terceiro. 

A única diferença seria para qual bolso seria direcionado o lucro, o 



 

que há de ser irrelevante no que toca à proteção dos bens jurídicos aqui 

debatidos. 

Não é proporcional que a violação das regras de transparência pelas 

redes sociais leve a uma multa civil, a teor da sugestão de redação do 

art. 30 do PL, enquanto essa mesma conduta, se praticada de modo a 

desviar o lucro da plataforma para um terceiro, ganhe relevância 

penal. 

A observação faz ainda mais sentido ou se verificar a parte final do 

parágrafo – “estranho às suas funcionalidades” -, que faz presumir 

exatamente que se esse incremento artificial de relevância de um 

conteúdo estiver previsto nas funcionalidades criadas pela redes social 

que as oferece, não haveria se falar em crime. 

 

Pena: reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos e multa.  

 

Art. 32. O § 2º do artigo primeiro da Lei 12.850 de 2 de agosto de 

2013, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso III: 

“Art. 1º .................... 

III - às organizações formadas para criação e ou operação de 

contas inautênticas, contas automatizadas não identificadas e ou 

redes de distribuição artificial não identificadas por meio do 

Os crimes de organização criminosa e lavagem de capitais não têm 

vocação para tutelar os bens jurídicos discutidos no projeto de lei. Seu 

“aproveitamento” no caso das organizações destinadas a produzir 

desinformação traz dificuldades práticas de tipificação, especialmente 

em razão da dificuldade de modular as sanções aos diversos níveis de 

gravidade das condutas. 



 

emprego de recursos financeiros e técnicos, praticando ilícitos; 

 

Art. 33. O § 2º do artigo 1º da Lei 9.613 de 3 de março de 1998, 

passa a vigorar acrescido do seguinte inciso III:  

“Art. 1º ...............  

§ 2º…………………… 

III - age na criação ou operação de contas inautênticas, contas 

automatizadas não identificadas e ou redes de distribuição 

artificial não identificadas através da prática de ilícitos.” 

 

Art. 34. O artigo 1º da Lei 9.613 de 3 de março de 1998, passa a 

vigorar acrescido do seguinte § 7º:  

 

“Art. 1º ....  

§ 7º Se a conduta descrita pelo § 2º, III deste artigo for praticada 

por funcionário público no exercício de sua função, a pena é 

aumentada de 1/6 (um sexto)." 

 

Tampouco a tentativa de emprestar o tipo da lavagem para a situação 

aqui debatida atinge o objetivo de perseguir o financiamento das 

atividades tidas por indesejáveis. 

Isso porque a lavagem pressupõe a inserção de recursos de origem 

ilícita na economia, enquanto o que se pretende apenar aqui é o uso de 

recursos – lícitos ou ilícitos, pouco importa – para o custeio de uma 

atividade ilícita. 

Melhor saída seria, como sugerido no comentário ao caput, a criação 

de um tipo penal próprio, relativo ao financiamento ou custeio da 

aquisição e operação de ferramentas efetivamente destinadas à 

disseminação em massa de mensagens.  

 


