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RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo a análise das fake news disseminadas por meio da 

internet e busca analisar, sob a ótica jurídica, se existe um direito que ampare a disseminação 

das fake news, bem como que consequências a proliferação das fake news pode gerar para a 

sociedade, em especial, no que concerne à violação aos direitos da personalidade. Pretende-se 

demonstrar que, embora a liberdade de expressão seja um direito fundamental, poderá ser 

restringida em decorrência da divulgação de fake news. Confrontar-se-á, aqui, as tutelas 

existentes tanto para a liberdade de expressão como para os direitos da personalidade, 

analisando-se a forma de solução de conflitos entre ambos os direitos, bem como a 

possibilidade de prevalência de um direito sobre o outro. Diante dos danos gerados em 

decorrência da disseminação das fake news, a possibilidade de responsabilização civil também 

é abordada. A fim de encontrar uma melhor solução no combate às fake news, abordar-se-á as 

principais medidas apontadas pela doutrina para combatê-las, bem como a efetividade dessas 

medidas. Por fim, levando-se em consideração que as fake news ganharam destaque em um 

contexto eminentemente eleitoral, sendo o meio em que mais se discute a questão, analisar-se-

á os efeitos que tais notícias podem ter na seara eleitoral e como o Tribunal Superior tem se 

posicionado em relação ao tema. No presente trabalho foram utilizados os métodos descritivo 

e qualitativo, eis que se partiu de estudo e análise dos registros acerca das fake news e sua 

interferência no mundo jurídico, examinando suas particularidades. Quanto à técnica de 

pesquisa, será realizada mediante pesquisa bibliográfica, jurisprudencial e estudos de caso.  

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Fake news na internet. Liberdade de expressão. Direitos da 

personalidade. Responsabilidade civil. Posicionamento dos tribunais. 

 

 

  



ABSTRACT 

The present work aims to analyze the fake news disseminated through the internet and seeks 

to analyze, from a legal perspective, if there is a right that supports the spread of fake news, as 

well as what consequences the proliferation of fake news can generate for the society, in 

particular, with regard to the violation of personality rights. It is intended to demonstrate that, 

although freedom of expression is a fundamental right, it may be restricted as a result of the 

dissemination of fake news. Here, the existing protections for both freedom of expression and 

personality rights will be confronted, analyzing the way of resolving conflicts between both 

rights, as well as the possibility of the prevalence of one right over the other. . In view of the 

damage caused by the spread of fake news, the possibility of civil liability is also addressed. 

In order to find a better solution in the fight against fake news, the main measures indicated 

by the doctrine to combat them will be addressed, as well as the effectiveness of these 

measures. Finally, taking into account that fake news gained prominence in an eminently 

electoral context, being the medium in which the issue is most discussed, the effects that such 

news can have on the electoral field and how the Court will be analyzed Superior has 

positioned itself in relation to the theme. In the present work, the descriptive and qualitative 

methods were used, since the study and analysis of the records about fake news and its 

interference in the legal world was started, examining its particularities. As for the research 

technique, it will be performed through bibliographic, jurisprudential research and case 

studies. 

 

KEYWORDS: Fake news on the internet. Freedom of speech. Personality rights. Civil 

responsability. Position of the court. 
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INTRODUÇÃO 

A palavra fake news tem ganhado grande atenção nos últimos anos e vem sendo 

utilizada com frequência pela imprensa, mídia e população de um modo geral.  

O termo ficou mais conhecido em 2016, após as eleições americanas, que receberam 

maior destaque diante do elevado número de fake news propagadas na campanha do então 

candidato Donald Trump. Desde então, diversos países também passaram a ter problemas 

com tais notícias, que agora são preocupação a nível mundial. 

Em que pese a popularidade que o termo ganhou, a sua definição ainda não é muito 

precisa e atualmente vem sendo utilizada em diversos sentidos, fazendo-se necessária que se 

traga uma definição para o termo e a partir dela se proceda a análise acerca de sua legalidade, 

bem como de suas consequências no mundo jurídico. 

Na abordagem das fake news, a internet aparece como um grande diferencial, uma vez 

que, diante da constante inovação e evolução dos meios tecnológicos, que se encontram cada 

vez mais acessíveis aos diversos níveis da sociedade, conteúdos como as fake news adquirem 

um potencial muito maior para se espalhar, visto que na internet tem-se a possibilidade de 

comunicação instantânea e visualização do conteúdo a nível mundial, de modo que os 

prejuízos advindos das fake news publicadas na internet serão inevitavelmente maiores. 

É de se ressaltar que por meio da internet houve mudança substancial na forma de 

produção, divulgação e acesso das notícias.  Pelas redes sociais, blogs e canais do youtube, 

por exemplo, as pessoas que antes eram apenas consumidores de notícias veiculadas pelos 

meios de comunicação tradicionais (jornais, revistas, rádio e televisão) passaram também a 

criar e divulgar suas próprias notícias, muitas vezes veiculando-as em tempo real. Entretanto, 

junto com essas vantagens, que representam um marco para a liberdade de expressão, a 

internet acabou por dar maior amplitude a danos em potencial. No campo da liberdade de 

expressão, por exemplo, pode-se dizer que a possibilidade fabricação e divulgação de 

conteúdo por todos que possuem acesso à internet, sem qualquer controle prévio, somados a 

um possível ou aparente anonimato facilitou a divulgação e proliferação das fake news. 

É de se acrescentar que, em que pese as fake news tenham sido palco de maior relevo no 

âmbito eleitoral, não há como negar que produz efeitos também em outras esferas, a exemplo 

do direito civil, especialmente diante das constantes ofensas aos direitos da personalidade, e 

do direito penal, podendo caracterizar os crimes de calúnia injúria e difamação. 
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No presente trabalho, buscar-se-á analisar se existe fundamento jurídico que ampare a 

divulgação das fake news, uma vez que, em regra, a sua divulgação gera ofensa a direitos 

constitucionalmente previstos, em especial, os direitos da personalidade. Entretanto, aqueles 

que buscam justificar a licitude das fake news, o fazem com base na liberdade de expressão, 

também direito constitucional e um dos pilares da democracia. 

Desta forma, pretende-se analisar as garantias existentes para a liberdade de expressão e 

para os direitos da personalidade, bem como a forma de resolução de conflitos entre ambos os 

direitos, sempre com foco na legalidade, ou não, da divulgação de fake news. Entende-se que 

o conflito entre os direitos da personalidade e a liberdade de expressão se apresentará como 

maior desafio para entendimento e resolução dos problemas envolvendo as fake news. 

Buscar-se-á, ainda, dar enfoque aos danos que as fake news podem trazer aos direitos da 

personalidade, e as consequências jurídicas, aplicáveis no âmbito do direito privado, a quem 

dissemina tais conteúdos, sem se furtar, entretanto, aos efeitos que produzem também na seara 

eleitoral, eis que é o campo de maior destaque das fake news. 

A abordagem das fake news sob o aspecto eleitoral se faz necessária por ter sido o 

contexto em que o conteúdo ganhou destaque, bem como em razão desta mestranda ser 

servidora efetiva do quadro da Justiça Eleitoral do Amapá, de modo que o assunto em questão 

possui interesse direto na sua atividade fim. 

Deste modo, o presente trabalho tem a seguinte pergunta de partida: o que é fake news? 

Buscar-se-á responder também os seguintes pontos: a) Está a fake news incluída no 

âmbito de proteção da liberdade de expressão? b) Pode ser atribuída responsabilidade civil 

pela divulgação de fake news? c) Quais as principais medidas utilizadas no enfretamento das 

fake news? d) Quais as consequências das fake news para as eleições? 

Como objetivo geral, pretende-se conceituar as fake news, contextualizando-as no 

ordenamento jurídico brasileiro e distinguido-as de conceitos semelhantes. Já os objetivos 

específicos serão: a) discutir sobre a possibilidade das fake news estarem incluídas no âmbito 

de proteção da liberdade de expressão, b) abordar a responsabilidade civil decorrente da 

propagação de fake news, c) analisar as principais medidas utilizadas no combate às fake 

news, d) estudar as consequências das fake news para as eleições. 

Diante do contexto apresentado, buscar-se-á no primeiro capítulo conceituar e 

contextualizar as fake news, abordando os conceitos de verdade, mentira e fake news, bem 

como a influência internet na propagação dessas notícias fraudulentas. 
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No segundo capítulo, analisar-se-á a relevância da liberdade de expressão no contexto 

brasileiro, as possibilidades de restrição da liberdade de expressão e a vedação constitucional 

à censura. 

Já no terceiro capítulo, será abordada a violação dos direitos da personalidade 

decorrente da divulgação de fake news, bem como a possibilidade de responsabilização civil 

em decorrência da divulgação das fake news. 

Por fim, no último capítulo serão analisadas as medidas de combate as fake news, bem 

como a atuação do Poder Judiciário, em especial, da Justiça Eleitoral, na resolução dos 

conflitos envolvendo o tema. 
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1 FAKE NEWS: CONCEITO E CONTEXTO 

Neste primeiro capítulo serão abordados o conceito e o contexto das fake news. Sabe-se 

que as fake news podem ser difundas por diversos meios de comunicação, todavia, a internet 

tem se mostrado o meio mais comum e com maior potencial lesivo, razão pela qual recebe 

ênfase no presente trabalho, que abrange questões como a influência dos bots e dos algoritmos 

na disseminação de fake news, a formação de filtros bolhas e a relação do anonimato na 

internet com as ditas notícias. 

Para atingir tais objetivos, é essencial que se tenha uma definição de fake news, assunto 

também abordado no primeiro capítulo que vem precedido do estudo acerca dos conceitos de 

verdade e mentira, termos diretamente relacionado às fake news. 

 

1.1 A verdade e a mentira na visão filosófica 

O estudo das fake news está diretamente relacionado com os conceitos de verdade e 

mentira. A verdade e a mentira são assuntos antigos, objeto de grandes estudos na filosofia. A 

própria definição de verdade é discutida pelos filósofos chegando a sofrer variações de acordo 

com a história e cultura de cada época.   

Marilena Chauí afirma que, na filosofia, há três grandes concepções da verdade: “a do 

ver-perceber, a do falar-dizer e a do crer-confiar”, concepções oriundas do grego, latim e 

hebraico, respectivamente.1 

No mesmo sentido, Christian Dunker afirma que a verdade para os antigos possuía três 

concepções: “Ela era tanto a revelação 

grega (alethéia) de uma lembrança esquecida quanto a precisão latina do testemunho (veritas) 

e ainda a confiança judaico-cristã da promessa (emunah)”.2 

Remontando à origem grega, a verdade é conhecida pelo termo alétheia, significando 

aquilo que não é esquecido, não é dissimulado. Marilena Chaui define a verdade na 

concepção grega como “... a manifestação daquilo que realmente é ou do que existe realmente 

tal como se manifesta ou se mostra”.3 

                                                 
1 CHAUI, Marilena. Convite à filosofia. 14.ed. São Paulo:Atica. P121. 
2 DUNKER, Christian. Subjetividade em tempos de pós verdade. In: DUNKER, Christian et al. Ética e pós 

verdade. Porto Alegre: Dublinense, 2017. P14. 
3 CHAUI, Marilena. Convite à filosofia. 14.ed. São Paulo:Atica. P122. 
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Tem-se, portanto, que a verdade para os gregos está relacionada com a 

automanifestação da realidade, com a transmissão fidedigna dos fatos.  

Quanto à concepção latina do termo verdade (veritas), afirma Marilena Chaiu que “a 

verdade não se refere às próprias coisas e aos próprios fatos (como acontece na alétheia), mas 

ao relato e ao enunciado, à linguagem. Seu oposto, portanto, não é a aparência (como na 

concepção grega) e sim a mentira ou a falsificação”.4 

Pode-se afirmar que a concepção latina possui grande relação com a linguagem, com a 

maneira com que os fatos são expostos, considerando-se verdade o relato que emite fatos 

reais. 

Já em hebraico, segundo Marilena Chaui , a verdade (emunah) “é uma crença fundada 

na esperança e na confiança em uma promessa, estando referida ao futuro, ao que será ou 

virá”.5 

Aqui a verdade está relacionada à confiança, ao cumprimento daquilo que foi dito ou 

prometido, sendo movida, portanto, pela fé e pela crença. 

Os conceitos de verdade utilizados na antiguidade em muito contribuem para a sua atual 

definição, pois, segundo Marilena Chaui, a atual concepção de verdade é uma síntese da 

concepção grega, latina e hebraica, se referindo, portanto, à percepção da realidade, à 

linguagem que relata os acontecimentos passados e à expectativa dos acontecimentos futuros.6 

Entretanto, o assunto está longe de ser pacífico. Adotando uma postura mais 

questionadora, Nietzsche questiona a própria existência da verdade. Segundo o autor, a 

verdade é uma criação humana decorrente do impulso ao conhecimento a partir da moral, 

portanto, advinda de um conhecimento subjetivo, muitas vezes arbitrário.  

Nesse sentido, Nietzsche afirma que a verdade é uma ilusão da qual o homem não se 

lembra de que assim se apresenta. É uma composição de metáforas atribuídas às coisas que 

acabam por se consolidar, fazendo-se parecer obrigatória:  

O que é, pois verdade? é um exército móvel de metáforas, metonímias, 

antropomorfismos, numa palavra, uma soma de relações humanas que foram 

realçadas poética e retoricamente, transpostas e adornadas, e que, após uma longa 

utilização, parecem a um povo consolidadas, canônicas e obrigatórias: as verdades 

são ilusões das quais se esqueceu que elas assim o são, metáforas que se tornaram 

desgastadas e sem força sensível, moedas que perderam seu troquel e agora são 

levadas em conta apenas como metal, e não mais como moedas7. 

                                                 
4 CHAUI, Marilena. Convite à filosofia. 14.ed. São Paulo:Atica. P122. 
5 CHAUI, Marilena. Convite à filosofia. 14.ed. São Paulo:Atica. P123.  
6 CHAUI, Marilena. Convite à filosofia. 14.ed. São Paulo:Atica. P123. 
7 NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. Sobre verdade e mentira.. Tradução de Fernando de Moraes Barros. São 

Paulo: Hedra, 2007. P.37-38. 
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Perseguindo pelo caminho de Nietzsche, a verdade seria fruto da criação humana, que 

toma por base valores morais estabelecidos ao longo do tempo. Traduz-se em conceitos e 

conhecimentos utilizados para justificar determinados comportamentos; para justificar a 

prevalência de determinadas atitudes, a prevalência do que se quer entender por verdade. 

Entretanto, para o presente trabalho, ater-se-á à verdade em sua concepção tradicional, 

como correspondência com a realidade; a narrativa e transmissão dos fatos de forma 

intencionalmente fidedigna.  

Entendida a verdade como a reprodução dos fatos de acordo com a percepção similar da 

realidade, questiona-se acerca da existência do dever de falar a verdade ou do direito de 

mentir.  A resposta não é simples, e tem sido objeto de discussão, contudo, para que se chegue 

a uma conclusão, faz-se necessário o trazer o conceito de mentira.  

O filósofo Derrida conceitua a mentira como a transmissão de um enunciado que se 

sabe ser falso, ainda que apenas parcialmente. Afirma o autor que mentir é:  

Dirigir a outrem (pois não se mente senão ao outro, não se pode mentir a si mesmo, 

a não ser a si mesmo enquanto outro) um ou mais de um enunciado, uma série de 

enunciados (constatativos ou performativos) cujo mentiroso sabe, em consciência, 

em consciência explícita, temática, atual, que eles formam asserções total ou 

parcialmente falsas; é preciso insistir desde já nessa pluralidade e complexidade, até 

mesmo heterogeneidade. Tais atos intencionais são destinados ao outro, a outro ou 

outros, a fim de enganá-los, de levá-los a crer (a noção de crença é aqui irredutível, 

mesmo que permaneça obscura) naquilo que é dito, numa situação em que o 

mentiroso, seja por compromisso explícito, por juramento ou promessa implícita, 

deu a entender que diz toda a verdade e somente a verdade.
8
 

Logo, pode-se afirmar que a mentira não decorre de um erro, engano ou equívoco, mas 

sim de um ato intencional de falsear a verdade, de juízos propositalmente errados sobre 

determinada situação. 

Desta forma, considerando que a verdade tem como um de seus aspectos a 

correspondência com a realidade e que a mentira relaciona-se com a transmissão intencional 

de algo que se sabe falso, passa-se para a análise acerca da existência, ou não, de um direito 

de mentir. 

 

 

 

 

                                                 
8DERRIDA, Jacques. história da mentira: prolegômenos. disponível em 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=s0103-40141996000200002>. acesso em: 04.fev.2019. 
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1.2 Da existência, ou não, de um direito de mentir: aspectos filosóficos e 

jurídicos 

A discussão acerca do direito de mentir não é assunto recente, tendo, inclusive, sido 

objeto de um debate cultural entre Benjamin Constant e Immanuel Kant. Para Kant, as 

pessoas não possuem o direito de mentir, pois a mentira sempre prejudicará outrem, quer seja 

uma pessoa determinada ou a humanidade como um todo. Afirma Kant: 

[...] a mentira define-se como uma declaração intencionalmente não verdadeira feita 

a outro homem e não é preciso acrescentar que ela deve prejudicar a outrem, como 

exigem os juristas para a sua definição – A mentira é a declaração falsa em prejuízo 

de outrem. Com efeito, ela sempre prejudica outrem, mesmo se não é um homem 

determinado, mas sim a humanidade em geral, ao utilizar a fonte do direito.9 

Logo, Kant entende que a mentira consiste na emissão consciente de uma declaração 

falsa, independentemente da existência de prejuízo decorrente da declaração.  Encontra-se 

presente na mentira a intenção de divulgar fatos não verdadeiros. Para Kant, a mentira é 

moralmente reprovável, devendo o sujeito sempre ater-se à verdade, ainda que dela resultem 

prejuízos. 

Nesse sentido, Kant afirma que o sujeito deve ser verídico em todos os seus 

pronunciamentos, pois a mentira corrompe a humanidade.  

Já Constant entende que somente existe o dever de falar a verdade quando o seu 

destinatário tiver direito a ela. Nesse sentido, afirma Constant: “onde nenhum direito existe 

também não há deveres. Por conseguinte, dizer a verdade é um dever, mas apenas em relação 

àquele que tem direito à verdade. Nenhum homem, porém, tem o direito a uma verdade que 

prejudica o outro”.10 

Para Constant, o dever de falar a verdade não deve ser absoluto, sob pena de tornar 

impossível a vivência em sociedade. Afirma o autor: 

O princípio moral que dizer a verdade é um dever, se fosse considerado 

incondicionada e isoladamente, tornaria impossível qualquer sociedade. Temos a 

prova disso nas consequências diretas que um filósofo alemão tirou desse princípio, 

chegando até mesmo a pretender que a mentira seria um crime em relação a um 

assassino que nos perguntasse se o nosso amigo perseguido por eles, não está 

refugiado em nossa casa.11 

                                                 
9KANT, Immanuel. Sobre um suposto direito de mentir por amor à humanidade. In. KANT, Immanuel.  A 

paz perpétua e outros opúsculos. Tradução de Artur Mourão. Lisboa: Edições 70, 1988.P.175. 
10 KANT, Immanuel. Sobre um suposto direito de mentir por amor à humanidade. In. KANT, Immanuel.  A 

paz perpétua e outros opúsculos. Tradução de Artur Mourão. Lisboa: Edições 70, 1988.P.174. 
11CONSTANT, Benjamin. A frança no ano de 1797: das reações políticas, apud Kant, Immanuel. Sobre um 

suposto direito de mentir por amor à humanidade. In: Fundamentação da metafísica dos costumes e outros 

escritos. São Paulo: Martin Claret, 2005. 
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Segundo o autor, todo direito possui um dever como contrapartida, de modo que, em 

relação à mentira, só haverá o dever de falar a verdade se o destinatário possuir direito à 

verdade. 

Como se verifica, o entendimento acerca da existência ou não de um direito de mentir 

não é pacífico no campo da filosofia do direito, havendo muito espaço para discussão, 

fazendo-se necessário, para que se avance no estudo das fake news, que seja ultrapassado o 

campo filosófico, a fim de se abordar o aspecto legal da mentira. 

Analisando sob o aspecto da legalidade, é possível afirmar que nem sempre a mentira 

será punível. Existem situações em que a própria legislação previu a punição da mentira, a 

exemplo da legislação penal, quando previu o crime de calúnia, o falso testemunho, a falsa 

comunicação de crime, a falsidade ideológica, etc; da legislação eleitoral, que pune a 

divulgação de fatos sabidamente inverídicos em relação a partidos e candidatos capazes de 

influenciar o eleitorado (art. 323 CE); da legislação civil quando prevê a possibilidade de 

anulação de negócios fraudulentos, dentre outros. 

Nesse sentido, Diogo Rais afirma que a mentira praticada de forma isolada não é motivo 

de preocupação para o direito, mas sim aquela que gere dano efetivo ou em potencial, bem 

como com dolo ou culpa daquele que praticou o ato.12  

Pode-se afirmar, portanto, que nem toda mentira é legalmente proibida. Geralmente a 

proibição existe quando a mentira carrega consigo um dano possível ou efetivo a outrem. 

Deste modo, as mentiras inofensivas, que não apresentam um caráter lesivo, não costumam 

ser legalmente puníveis, embora, em geral, sejam moralmente reprováveis. 

O fato é que nos dias atuais a verdade vem perdendo força, de modo que tem se tornado 

cada vez mais frequente a sua relativização, o que tem levado a sociedade em direção à pós-

verdade, contexto em que se dá maior importância às emoções e crenças pessoais do que aos 

fatos dados objetivamente. 

A pós-verdade está relacionada à mudança na percepção das pessoas, que deixam de 

priorizar a realidade fática para enfatizar e acreditar no que lhe é conveniente. Os fatos 

objetivos vão perdendo valor, dando lugar as crenças e emoções pessoais, deixando-se de 

acreditar nos fatos reias, para acreditar no que se quer que seja verdade.  

Nesse sentido o dicionário de Oxford, que elegeu a pós-verdade como a palavra do ano 

de 2016, definiu o termo como aquele “relacionado ou denotando circunstâncias nas quais 

                                                 
12 RAIS, Diogo. Desinformação no contexto democrático. In:ABBOUD Georges; NERY JUNIOR, Nelson; 

CAMPOS, Ricardo (Coords.). Fake News e Regulação. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018. P148. 
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fatos objetivos são menos influentes na formação da opinião pública do que apelos à emoção 

e à crença pessoal”.13 

No contexto da pós-verdade, verifica-se uma grande inclinação para criação, 

propagação e até assimilação de conteúdos condizentes com as crenças pessoais, ainda que 

esses conteúdos não sejam verdadeiros, perdendo relevância questões como a veracidade do 

conteúdo e o agir de acordo com o que parece ser correto. 

Nesse sentido Matthew D’Ancona afirma que na pós-verdade “a questão não é 

determinar a verdade por meio de um processo de avaliação racional e conclusiva. Você 

escolhe sua própria realidade, como se escolhesse comida de um bufê. Também seleciona sua 

própria mentira, de modo não menos arbitrário”.14 

A questão é que esse ambiente de pós-verdade em que os fatos perdem importância 

diante das emoções e convicções prévias, acaba sendo meio propício à disseminação de fake 

news, termo que vem sendo amplamente difundido desde o ano de 2016, quando ganhou 

maior destaque, até os dias atuais. 

 

1.3 Conceito de fake news 

O dicionário da editora britânica Collins, define as fake news como “false, often 

sensational, information disseminated under the guise of news reporting”, fazendo referência 

a informações falsas, muitas vezes sensacionais, disseminadas com aparência de 

reportagens.15 

Embora seja possível fazer a assimilação das fake news com as notícias falsas, seu 

contexto não se resume a isso, sendo um grande desafio trazer uma definição precisa para o 

termo vez que ultimamente, vem sendo utilizado em diversos contextos. 

A jornalista e professora da PUC de São Paulo Pollyana Ferrari, ao conceituar as fake 

news, afirma que  “são, na verdade, uma variedade de desinformações que pode variar entre a 

correta utilização de dados manipulados, a utilização errada de dados verdadeiros, a incorreta 

utilização de dados falsos e outras combinações possíveis”.16  

                                                 
13 Disponível em: <https://en.oxforddictionaries.com/word-of-the-year/word-of-the-year-2016>.  Acesso em 20 

mar. 2019. 
14 D’ANCONA, Matthew. Pós-verdade. A nova guerra contra os fatos em tempos de fake news. Tradução de 

Carlos Szlak. São Paulo: Faro editorial, 2018.P.57. 
15 Disponível em: <https://www.collinsdictionary.com/pt/dictionary/english/fake-news>. Acesso em 12 fev. 

2019. 
16 FERRARI, Pollyana. Como sair das bolhas. São Paulo: Educ, 2018. 

https://www.collinsdictionary.com/pt/dictionary/english/sensational
https://www.collinsdictionary.com/pt/dictionary/english/disseminate
https://www.collinsdictionary.com/pt/dictionary/english/guise
https://www.collinsdictionary.com/pt/dictionary/english/reporting
http://www.redebrasilatual.com.br/mundo/2018/04/sabatina-de-mark-zuckerberrg-nao-elimina-risco-do-facebook-promover-fake-news
https://en.oxforddictionaries.com/word-of-the-year/word-of-the-year-2016
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As fake news vêm sendo utilizadas por muitos autores para fazer referência a notícias 

falsas ou meias verdades, que possuem a aparência de notícias verdadeiras, com a finalidade 

de manipular ou enganar outrem.  Percebe-se, portanto, que a sua conceituação vai além do 

falso. Nesse sentido, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery afirmam: 

Não somente de fatos inverídicos se compõe o conceito de fake news, mas também 

de ardiloso e bem urdido conjunto de fatos verdadeiros que desmerecem uma 

afirmação, também verdadeira, mas que se quer seja recebida como falsa. Está 

incluída nesse conceito a meia verdade, ou a mentira repetida por várias vezes para 

criar no destinatário a certeza de que essas mentiras reiteradas apresentam-se como 

verdades. 17 

João Paulo Meneses, investigador associado do CECS ISMAI, Instituto Universitário da 

Maia, traz à tona a distinção entre fake news e false news. Para o autor, notícias falsas, não 

necessariamente serão fakes ao argumento de que, para configurar fake news, a notícia deve 

objetivar a manipulação e desinformação.18  

Desta forma, uma notícia que venha a ser divulgada com base em uma apuração 

preliminar, utilizadas as cautelas necessárias, mas que, posteriormente, em análise mais 

aprofundada, venha a se verificar não ser verdadeira, será considerada uma false news, 

decorrente de alguma falha no processo de apuração do conteúdo, mas não poderá ser 

considerada uma fake news, pois para que assim seja, deve haver divulgação de forma 

intencional do conteúdo sabidamente falso no intuito de manipular e desinformar terceiros. 

Verifica-se, portanto, que nas fake news tem-se o objetivo de promover a 

desinformação, tanto é assim que muitos autores tem sugerido o abandono do termo fake 

news, substituindo-o pelo conceito de desinformação. 

No presente trabalho, em que se busca fazer uma analise jurídica das fake news, 

abordando a existência, ou não, do direito de divulgar tais conteúdos, é interessante que se 

busque uma conceituação jurídica das fake news.  

Diogo Rais, buscando essa conceituação jurídica, afirma que, considerando que a 

mentira encontra-se inserida no campo da ética, se aproximando, no campo jurídico, à fraude, 

um conceito aproximado do direito para as fake news poderia ser “uma mensagem 

propositadamente mentirosa capaz de gerar dano efetivo ou potencial em busca de alguma 

vantagem”.19 

                                                 
17 NERY JUNIOR, Nelson; ANDRADE NERY, Rosa Maria de. Confiança na Mídia: responsabilidade civil por 

danos causados por fake news. In:ABBOUD Georges; NERY JUNIOR, Nelson; CAMPOS, Ricardo (Coords). 

Fake News e Regulação. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018. P.110. 
18 MENESES, João Paulo. Sobre a necessidade de conceptualizar o fenômeno das fake news. Disponível em 

<http://obs.obercom.pt/index.php/obs/article/view/1376/pdf>. Acesso em: 04.fev.2019. 
19 RAIS, Diogo. Fake news e eleição. In: RAIS, Diogo (Coord.). Fake news: a conexão entre a desinformação e 

o direito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018.P.107. 
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Segundo o autor, para uma fake news ser objeto de direito é essencial que estejam 

presentes três elementos: a falsidade, o dolo e o dano. Para Diogo Rais, não existe fake news 

decorrente de um “simples erro”, tendo em vista que para sua configuração é necessário a 

presença do dano e do dolo.20 

Deste modo, não se deve afirmar, por exemplo, que uma reportagem mal checada ou 

mal feita seja uma fake news, eis que ausente o dolo. Contudo, uma informação divulgada de 

forma intencional, cujo conteúdo era sabidamente falso, com objetivo de causar dano a 

outrem, se enquadra no contexto de fake news.  

Foi o que ocorreu, por exemplo, na ação criminal envolvendo o empresário Ricardo 

Mansur e o Banco Bradesco, em que o empresário, voluntariamente, disseminou informações 

falsas sobre a saúde financeira do referido Banco. Ricardo Mansur foi condenado pelo TRF3, 

por infringir o art. 3º da Lei 7492/86, que tipifica como crime contra o sistema financeiro a 

divulgação de informação falsa ou prejudicialmente incompleta sobre instituição financeira.21 

É de se destacar que, embora o caso em questão tenha ocorrido em 1999, ou seja, em 

momento bem anterior à eclosão do termo fake news, a situação apontada se enquadra 

perfeitamente no contexto hoje atribuído a elas, eis que houve a divulgação intencional de 

informação inverídica sobre o banco Bradesco, com intuito de enganar os destinatários da 

notícia e trazer prejuízo ao banco. Presentes, portanto, a falsidade, o dolo e o dano, requisitos 

apontados por Diogo Rais para a configuração da fake news. 

Partindo do exemplo citado, é possível afirmar que embora o termo fake news seja 

recente, o assunto não o é.  Ocorre que, apesar das fake news terem ganhado maior destaque 

em 2016, diante do ocorrido na eleição presidencial americana (EUA), em que se discute a 

possibilidade da vitória do candidato Donald Trump ter sido influenciada pela ampla 

disseminação de fake news, noticias dissimuladas e falaciosas já existiam anteriormente, pelo 

menos desde o século VI, mas com outra nomenclatura, entendimento compartilhado por 

Robert Darnton, professor da Universidade de Havard, em “The True History of Fake 

News”.22 

A novidade, portanto, não está na disseminação de notícias fabricadas, alteradas ou 

manipuladas, mas sim na amplitude que elas têm ganhado em decorrência da internet.  

                                                 
20 . CONJUR. A melhor tradução para fake news não é noticia falsa, é notica fraudulenta. Disponível em: 

<https://www.conjur.com.br/2018-ago-12/entrevista-diogo-rais-professor-direito-eleitoral> Acesso em 

02.mar.2019. 
21 Ação criminal 2000.62.81.001250-0 e revisão criminal nº 0028319-1.2009.4.03.0000/SP. 
22DANTON, Robert. The true history of fake news. Disponível em 

<https://www.nybooks.com/daily/2017/02/13/the-true-history-of-fake-news/>. Acesso em: 04.fev.2019. 

https://www.conjur.com.br/2018-ago-12/entrevista-diogo-rais-professor-direito-eleitoral
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1.4 A internet como ambiente propício para a propagação das fake news 

 Em que pese as fake news possam ser divulgadas por meio de jornais, revistas, 

impressos em geral, ou até por meio do boca a boca, a forma mais comum de sua propagação 

tem sido por intermédio da internet, e isso se dá por vários motivos. 

A internet, nas palavras de Manuel Castells, “é a espinha dorsal da comunicação global 

mediada por computador (CMC): é a rede que liga mais redes de computadores”. O seu alto 

potencial de penetração o torna um meio mais eficaz de comunicação social. De acordo com 

Castells, “a internet conseguiu a mais rápida taxa de penetração do que qualquer outro meio 

de comunicação na história”. Segundo o autor, nos Estados Unidos, a rádio precisou de trinta 

anos para chegar a 60 milhões de pessoas, ao passo que a televisão atingiu o mesmo patamar 

em quinze anos, tendo a internet precisado de apenas três anos após o desenvolvimento da 

World Wide Web para atingir o mesmo patamar.23 

Por meio da World Wide Web possibilitou-se aos usuários a criação de suas próprias 

“páginas web”, de modo que qualquer pessoa com acesso a ela pode produzir seus próprios 

conteúdos. Tem-se, portanto, que, por meio da internet, houve mudança substancial na forma 

de produção, divulgação e acesso das notícias. Pessoas que antes eram apenas consumidores 

de notícias veiculadas pelos meios de comunicação tradicionais (jornais, revistas, rádio e 

televisão) passaram também a criar e divulgar suas próprias notícias por meios de blogs, redes 

sociais, etc. 

Além dessa facilidade de criação e divulgação de conteúdo, que pode ter abrangência 

mundial, com a internet tem-se a possibilidade de seu usuário realizar comunicação de forma 

instantânea, de modo o conteúdo poderá ser visualizado por milhares de pessoas em questões 

de segundos, motivo pelo qual a internet tornou-se campo fértil para as fake news.  

Já em relação aos meios tradicionais de comunicação, a propagação de fake news, 

embora possa ocorrer, é menos frequente visto que geralmente esse tipo de imprensa passa 

por um controle editorial mais rigoroso, tendo o jornalista o dever com a verdade, pressuposto 

moral de sua profissão e previsto no código de ética dos jornalistas brasileiros.24 

Quanto à possibilidade de propagação de fake news por meio de fofocas feitas 

pessoalmente, embora possa se dar com frequência, geralmente, não possuem alto potencial 

                                                 
23 CASTELLS, Manuel. A era da informação: economia, sociedade e cultura, v1: A sociedade em rede. 4. ed. 

Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2011.P.455-463. 
24 Art. 4º O compromisso fundamental do jornalista é com a verdade no relato dos fatos, razão pela qual ele deve 

pautar seu trabalho pela precisa apuração e pela sua correta divulgação. 
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de disseminação, ficando restritas a determinado meio ou ambiente (local de trabalho, grupo 

de estudo, etc). 

Verifica-se, portanto, que a propagação pela internet tem sido o principal foco das fake 

news. A possibilidade trazida pela internet de qualquer pessoa ser protagonista de notícias, 

sem qualquer controle editorial ou análise prévia acerca da adequação e veracidade do 

conteúdo, somada a um possível ou aparente anonimato facilitou a divulgação dessas notícias 

fraudulentas. 

Dentre os mecanismos disponíveis na internet que facilitam a propagação, dando maior 

amplitude das fake news, destacam-se os bots, os algoritmos e a crescente formação de filtros 

bolha, bem a possibilidade de anonimato na internet, assunto que será visto nos tópicos 

seguintes.    

 

1.4.1 A influência dos bots 

Os bots são robôs programados para criar e divulgar conteúdos automaticamente. Eles 

podem ser “bad bots” (robôs maliciosos) utilizados com finalidades escusas, ou “good bots” 

(robôs não maliciosos) usados para diversas finalidades, inclusive, melhorar o atendimento e 

desempenho de empresas por meio da automatização de algumas tarefas. 

 No caso das fake news, os “bad bots” são um dos responsáveis pela sua propagação. 

Esses bots são programados para simularem o comportamento humano, fazendo parecer que o 

conteúdo foi postado por um usuário e não por um programa computacional. Para tanto, os 

bots são programados com base nos comportamentos padrões dos usuários de internet. 

Segundo Marco Aurélio, diretor FGV/DAAPP, os bots facilitam a massificação de 

postagens, possuindo um alto potencial manipulador. De acordo com Aurélio, por meio dos 

bots as estratégias de disseminação de boatos, manipulação e difamação, muito comum no 

meio político, ganharam maior amplitude nas redes sociais. Nesse sentido, afirma: 

Nas discussões políticas, os robôs têm sido usados por todo o espectro partidário não 

apenas para conquistar seguidores, mas também para conduzir ataques a opositores e 

forjar discussões artificiais. Eles manipulam debates, criam e disseminam notícias 

falsas e influenciam a opinião pública postando e replicando mensagens em larga 

escala. Comumente, por exemplo, eles promovem hashtags que ganham destaque 

com a massificação de postagens automatizadas de forma a sufocar algum debate 

espontâneo sobre algum tema.
25

 

                                                 
25 RUEDIGER, Marco Aurélio. Os robôs nas redes sociais. Disponível em <http://dapp.fgv.br/artigo-os-

robos-nas-redes-sociais/ >. Acesso em: 04.fev.2019. 

http://dapp.fgv.br/artigo-os-robos-nas-redes-sociais/
http://dapp.fgv.br/artigo-os-robos-nas-redes-sociais/
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Não raro, tem-se divulgado na internet inúmeros conteúdos manipulados e distorcidos, 

que são espalhados por bots com a finalidade de causar desinformação que, além de 

influenciar em pensamentos e decisões, podem levar o leitor a um conhecimento equivocado 

sobre determinada situação, bem como ofuscar notícias verdadeiras. Nesse sentido, aponta o 

relatório da FGV/DAPP: 

[ .. .]  os robôs geram um número enorme de informações, que chegam 

até os usuários simultaneamente às informações reais e relevantes, que acabam 

tendo seu impacto diminuído. Assim, a atuação de robôs não apenas dissemina 

notícias falsas, que podem ter efeitos nocivos para a sociedade, mas também busca 

ativamente impedir que os usuários se informem de maneira adequada.
26

  

Tais bots, podem se apresentar ainda de forma mesclada, quando há automatização e 

também manipulação humana, nesses casos, são conhecidos como ciborgues. A identificação 

dos ciborgues é mais difícil do que dos bots, pois enquanto estes apresentam alguns padrões 

previsíveis, aqueles podem ter a previsibilidade interrompida pela conduta humana presente 

na categoria. 

Em que pese a grande utilização dos robôs para divulgação de fake news, não se pode 

afirmar que são seus únicos potencializadores. Em verdade, segundo estudos divulgados pelo 

Instituto de Tecnologia de Massachusetts – MIT, os robôs espalham notícias falsas e 

verdadeiras na mesma proporção, de modo que, embora o MIT tenha detectado que as 

notícias falsas tenham 70% a mais de chance de serem espalhadas do que as notícias 

verdadeiras, o referido instituto entende que tal fato se dá em razão da conduta humana e não 

pela ação dos robôs.27 

Juliana Gragnani dividiu os propagadores de fake news em cinco categorias: os robôs, 

os ciborgues, os robôs políticos, o fake clássico e os ativistas em série.28  

Pela definição da autora, além dos robôs e ciborgues, já citados acima, os robôs 

políticos, o fake clássico e os ativistas em série também são responsáveis pela propagação de 

fake news. 

                                                 
26 FGV. Robôs, redes sociais e política: Estudo da FGV/DAPP aponta interferências ilegítimas no debate 

público na web. Disponível em <http://dapp.fgv.br/robos-redes-sociais-e-politica-estudo-da-fgvdapp-aponta-

interferencias-ilegitimas-no-debate-publico-na-web/>. Acesso em: 04.fev.2019. 
27CORREIO BRASILIENSE. Fake news se espalham 70% mais rápido que notícias verdadeiras, diz 

MIT. Disponível em 

<https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/tecnologia/2018/03/08/interna_tecnologia,664835/fake-

news-se-espalham-70-mais-rapido-que-noticias-verdadeiras.shtml >. Acesso em: 04.fev.2019. 
28 GRAGNANI, Juliana. Como identificar os diferentes tipos de fakes e robôs que atuam nas redes. 

Disponível em <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-42172154>. Acesso em: 04.fev.2019. 

http://dapp.fgv.br/robos-redes-sociais-e-politica-estudo-da-fgvdapp-aponta-interferencias-ilegitimas-no-debate-publico-na-web/
http://dapp.fgv.br/robos-redes-sociais-e-politica-estudo-da-fgvdapp-aponta-interferencias-ilegitimas-no-debate-publico-na-web/
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/tecnologia/2018/03/08/interna_tecnologia,664835/fake-news-se-espalham-70-mais-rapido-que-noticias-verdadeiras.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/tecnologia/2018/03/08/interna_tecnologia,664835/fake-news-se-espalham-70-mais-rapido-que-noticias-verdadeiras.shtml
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-42172154
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-42172154
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Os robôs políticos, segundo a autora, apresentam-se como perfis de pessoas reais, que 

abrem mão de sua autonomia para automatização de atividades como curtir conteúdos de 

interesse da campanha do candidato.29 

Nesses casos pessoas com perfis verdadeiros permitem a vinculação de suas contas a 

determinado candidato para que, de forma automática, curta conteúdos relativos ao referido 

político, para dar maior amplitude ao conteúdo. 

Quanto ao fake clássico, afirma a autora que se trata do “perfil usado por uma pessoa 

para esconder-se atrás de um "fake" pelos mais diversos motivos: simplesmente para não 

expor a identidade do verdadeiro autor, para publicar comentários negativos ou positivos 

sobre uma pessoa ou para "bombar" um político voluntariamente”.30  

Por fim, os ativistas em série fazem referência a pessoas que fazem um grande número 

de postagens, destinadas a diferentes causas, em boa parte políticas. O volume de postagens é 

tão grande que pode levar a associação desse perfil a um perfil automático, embora não o 

seja.31 

Outro fator que pode influenciar na divulgação de fake news na internet é utilização de 

filtros que direcionam as notícias de acordo com os interesses de seus usuários. Tal 

direcionamento é possível por meio da utilização de algoritmos. Nas redes sociais, por 

exemplo, os algoritmos determinam a importância do conteúdo a partir das informações que 

possuem sobre os usuários, extraídas a partir de sua movimentação na internet, verificação 

dos sites visitados, além de textos publicados, curtidos e compartilhados. 

 

1.4.2 Algoritmos e a formação de filtros bolhas 

Sérgio Amadeu Silveira, professor da Universidade Federal do ABC, define os 

algoritmos como rotinas logicamente encadeadas, compreendidas como uma série de 

instruções estabelecidas em uma máquina para resolver um problema já definido.  Tais 

algoritmos, geralmente, são invisíveis para a maior parte das pessoas.32 

                                                 
29 GRAGNANI, Juliana. Como identificar os diferentes tipos de fakes e robôs que atuam nas redes. 

Disponível em <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-42172154>. Acesso em: 04.fev.2019. 
30 GRAGNANI, Juliana. Como identificar os diferentes tipos de fakes e robôs que atuam nas redes. 

Disponível em <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-42172154>. Acesso em: 04.fev.2019. 
31 GRAGNANI, Juliana. Como identificar os diferentes tipos de fakes e robôs que atuam nas redes. 

Disponível em <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-42172154>. Acesso em: 04.fev.2019. 
32 SILVEIRA, Sergio Amadeu. Governo dos Algoritmos. Disponível em 

<http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/rppublica/article/view/6123/4492>. Acesso em: 

04.fev.2019. 

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-42172154
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-42172154
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-42172154
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-42172154
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-42172154
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-42172154
http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/rppublica/article/view/6123/4492
http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/rppublica/article/view/6123/4492


25 

 

Segundo o autor, por meio dos algoritmos é possível criar mecanismos de filtragem que 

disponibilizam aos usuários conteúdos individualizados, sugeridos de acordo com os 

interesses manifestados por cada um. 

Por meio dos filtros e algoritmos, é feita uma análise dos principais interesses dos 

usuários. Tais mecanismos acabam por criar um conjunto de informações específicas para 

cada um deles, que a partir de então, dificilmente terão contato com informações, notícias e 

posicionamentos divergentes aos seus interesses, criando uma espécie de bolha dos filtros, e, 

consequentemente, favorecendo a disseminação de fake news. 

É que com a formação de filtros bolhas o usuário passa a visualizar, preferencialmente, 

conteúdos com ideias semelhantes as suas, deixando de ter acesso a informações em sentido 

contrário. O grande volume de notícias com conteúdos condizentes com o pensamento do 

usuário, somados à escassez de conteúdos em sentido oposto, faz com que o usuário tenda a 

acreditar mais firmemente em seus posicionamentos, ainda que as notícias que ele tenha 

acesso sejam falsas, manipuladas, fabricadas ou distorcidas. Isso se dá, também, em 

decorrência do viés de confirmação. 

O viés de confirmação se reflete na tendência da pessoa acreditar com maior facilidade 

nos conteúdos que confirmem as suas ideias e posicionamentos e afastar aqueles que lhes são 

contrários. 

George Marmelstein define o viés de confirmação como um vício cognitivo em que se 

tende a procurar e interpretar conteúdos que confirmem o que se quer que seja confirmado. 

Afirma o autor: 

Este vício cognitivo nada mais é do que a tendência de buscar, interpretar, catalogar 

e lembrar de informações que confirmem aquilo que queremos que seja confirmado. 

Estamos predispostos a receber com facilidade e sem críticas as informações que 

tendem a solidificar nossas crenças e a rejeitar qualquer possibilidade alternativa que 

possa colocá-las em risco. Somos seletivos na coleta de evidências. Tendemos a 

ignorar ou a rejeitar qualquer informação que suporte uma conclusão diferente 

daquilo que acreditamos. Nossas percepções são ideologicamente enviesadas: 

superestimamos as informações que reforçam nossas opiniões e subestimamos o 

contrário. Diante de informações contraditórias sobre o mesmo assunto, valorizamos 

mais aquelas que se encaixam na nossa rede de crenças e lembramos com mais 

frequência dos dados confirmatórios, apagando inconscientemente qualquer vestígio 

de ameaça ou contradição. Mais ainda: estamos propensos a interpretar qualquer 

dado que seja apresentado como algo que confirma nossas convicções. Mesmo 

quando a informação parece se chocar diretamente com aquilo que defendemos, há 

uma inclinação em reconstruir o seu sentido para parecer favorável ao nosso ponto 

de vista. Ou seja, moldamos os dados para se conformarem aos nossos valores.33 

                                                 
33 MARMELSTEIN, George. Como compreender e converser com alguém que não está disposto a mudar 

de lado. Disponível em: <http://genjuridico.com.br/2018/06/04/como-compreender-e-conversar-com-alguem-

que-nao-esta-disposto-mudar-de-lado/>. Acesso em:  13 jan. 2020. 

http://genjuridico.com.br/2018/06/04/como-compreender-e-conversar-com-alguem-que-nao-esta-disposto-mudar-de-lado/
http://genjuridico.com.br/2018/06/04/como-compreender-e-conversar-com-alguem-que-nao-esta-disposto-mudar-de-lado/
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Percebe-se, portanto, que em decorrência do viés de confirmação há uma seletividade na 

recepção das informações. Tende-se a acolher com facilidade os conteúdos que confirmem 

crenças e ideias pré-existentes e a afastar aquelas que lhe contradizem. 

O viés de confirmação relaciona-se com a formação de filtros bolhas na medida em que, 

na bolha, o usuário passa a receber, quase que exclusivamente, conteúdos que estejam de 

acordo com as suas crenças, fazendo com que ele reforce ainda mais as suas convicções, ainda 

que enviesadas. Desse modo, o usuário recebe e assimila apenas o que lhe convém, fato que 

dificulta, cada vez mais, a saída da bolha. 

Esses filtros bolhas possuem ainda como agravante o fato de que o usuário geralmente 

não percebe estar em uma bolha, visto que os algoritmos e filtros de personalização são 

invisíveis. Os conteúdos que passam a ser disponibilizados com maior frequência aos usuários 

não são decorrentes de uma escolha voluntária deles, mas das empresas prestadoras do serviço 

que configuram seus programas computacionais para disponibilizar aos usuários conteúdos 

semelhantes aos que eles tenham demonstrado interesse durante sua navegação na internet. 

Uma das consequências da formação de bolhas, decorrentes em parte do uso de filtros 

de personalização, é o prejuízo que traz à formação do pensamento crítico, visto que o usuário 

passa a ter pouco ou nenhum acesso a conteúdos em sentido contrário ao que pensa. 

Outra consequência decorrente dos filtros de personalização é a formação de ambientes 

polarizados, onde se aproximam usuários com perfis semelhantes e sem afastam aqueles com 

perfis opostos, divergentes.  

Essa grande influência dos algoritmos e filtros de personalização acaba por gerar um 

contágio emocional e ideológico nas pessoas. Uma pesquisa realizada pela a Universidade de 

Cornell com auxílio do Facebook selecionou, de forma aleatória, 689.003 usuários do 

Facebook, manipulando durante uma semana, sem o conhecimento dos usuários, os seus feeds 

de notícias, de modo que para metade deles as notícias disponibilizadas no feed tinham 

conteúdo emocional positivo e, para a outra metade o conteúdo emocional disponibilizado era 

predominantemente negativo. Como resultado, a pesquisa demonstrou que os usuários que 

receberam mais mensagens negativas, usaram, por três dias, mais palavras negativas, e os 

usuários que receberam mais mensagens positivas, usaram, por três dias, mais palavras 

positivas, confirmando, portanto, a ocorrência de contágio emocional.34 

                                                 
34 MARMELSTEIN, George. Contágio emocional: um experimento sobre como as mensagens digitais 

influenciam as emoções e atitudes. Disponível em <https://www.instagram.com/p/B6-f_pYDyEr/>. Acesso em 

13 jan 2020. 

https://www.instagram.com/p/B6-f_pYDyEr/
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Segundo Eli Pariser “os filtros personalizados costumam funcionar em três etapas. 

Primeiro, o filtro tenta entender quem é a pessoa e do que ela gosta. A seguir, oferece-lhe 

conteúdos e serviços adequados. Por fim, faz um ajuste fino para melhorar essa 

correspondência”.35 

Para Eli, com a formação das bolhas, o usuário tem diminuída a capacidade de formação 

de senso crítico, eis que passa a ter visões cada vez mais polarizadas. Nesse sentido, afirma: 

Na bolha dos filtros, há menos espaço para os encontros fortuitos que nos trazem 

novas percepções e aprendizados. A criatividade muitas vezes é atiçada pela colisão 

de ideias surgidas em disciplinas e culturas diferentes Se a personalização for 

excessiva, poderá nos impedir de entrar em contato com experiências e ideias 

estonteantes, destruidoras de preconceitos, que mudam o modo como pensamos 

sobre o mundo e sobre nós mesmos.36 

A diminuição das possibilidades de visualização de conteúdos divergentes entre si torna 

cada vez mais difícil o contato entre pessoas com pontos de vistas distintos, e a tendência é 

que os filtros de personalização tornem cada vez mais restrita essa interação, prejudicando, 

inclusive, a criatividade e a inovação. Nesse sentido, afirma Eli Pariser: 

A personalização afeta a criatividade e a inovação de três maneiras. Em primeiro 

lugar, a bolha dos filtros limita artificialmente o tamanho do nosso “horizonte de 

soluções” – o espaço mental no qual buscamos soluções para os problemas. Em 

segundo, o ambiente de informações dentro da bolha dos filtros carece de alguns dos 

elementos fundamentais que incitam à criatividade. A criatividade depende do 

contexto: nossa propensão a ter novas ideias é maior em alguns ambientes do que 

em outros; os contextos criados pelos filtros não são os mais adequados ao 

pensamento criativo. Por último, a bolha dos filtros promove uma maior passividade 

na aquisição de informações, o que vai de encontro ao tipo de exploração que leva à 

descoberta. Quando temos uma grande quantidade de conteúdo relevante ao alcance 

da mão, há poucas razões para explorarmos lugares mais distantes37. 

Entende o autor que considerando que as bolhas decorrentes dos filtros são invisíveis o 

usuário não se sente compelido a aprender sobre o que não tem conhecimento, sobre o que 

não lhe é mostrado.  

Outra dificuldade gerada pelos filtros de personalização é o fato de que acaba sendo 

disponibilizada aos usuários uma grande quantidade de fake news, que embora revelem 

conteúdos criados, manipulados, falsos ou distorcidos, acabam ganhando a credibilidade do 

usuário por reproduzirem assuntos convergentes as suas ideias pré-concebidas. 

A credibilidade nas fake news é influenciada também pelo efeito da mera exposição, 

onde a repetição de uma informação acaba por gerar uma afeição a ela, de modo que quanto 

                                                 
35 PARISER, Eli. O filtro invisível: O que a internet está escondendo de você. Tradução de Diego Alfaro. 

Zahar,2012.P.78. 
36 PARISER, Eli. O filtro invisível: O que a internet está escondendo de você. Tradução de Diego Alfaro. 

Zahar,2012.P.15. 
37 PARISER, Eli. O filtro invisível: O que a internet está escondendo de você. Tradução de Diego Alfaro. 

Zahar,2012.P.66 
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mais o conteúdo for exposto, maior familiaridade se terá a ele, aumentando a possibilidade de 

se acreditar no conteúdo, ainda que ele não seja verdadeiro. 

Nesse sentido, afirma Eli Pariser que as bolhas decorrentes dos filtros, por envolver o 

usuário com ideais com as quais já tem familiaridade lhe traz uma confiança excessiva acerca 

dessas ideias, deixando o usuário mais predisposto a fortalecê-las.  

Do mesmo modo, Cass Sunstein, ao abordar a questão dos boatos afirma que “os boatos 

geralmente tem origem e conseguem adesão porque reforçam e se encaixam nas convicções 

prévias dos que acreditam neles”. Sunstein afirma que a crença no boato depende, em parte, 

do boato se encaixar ou não no conhecimento que o usuário já possui, pois, para o autor, as 

pessoas não processam as informações de forma neutra, elas assimilam o conteúdo recebido 

de forma tendenciosa, para que coadunem com suas predileções.38  

Desta forma, se o usuário é submetido com frequência a apenas aos conteúdos de seu 

interesse, recebendo de diversas fontes notícias com as mesmas ideias, tende a crer com maior 

facilidade nessas notícias, ainda que sejam fake news, visto que elas tendem a confirmar uma 

ideia pré-concebida, além de propiciar a formação de polarizações de grupo. 

Demonstrando a capacidade de conteúdos fakes influenciarem nas percepções que as 

pessoas possuem da realidade, William Saletan relata um experimento realizado nos 

Estados Unidos. No referido experimento, cinco eventos políticos foram alterados ou 

fabricados e misturados com incidentes verdadeiros. Cada leitor que participou do 

estudo recebeu três incidentes verdadeiros e um falso, selecionado aleatoriamente. Foi 

informado aos leitores que os quatro incidentes eram verdadeiros (no objetivo de 

implantar uma memória falsa no leitor) e foi perguntado, imagem por imagem se o 

leitor se lembrava de cada um deles. Posteriormente, o leitor foi informado que, na 

verdade, um dos incidentes era falso e foi solicitado que ele tentasse identificar qual 

seria o falso.39  

Ao final do experimento restou provado que as imagens falsas foram capazes de 

influenciar o pensamento do leitor, visto que uma quantidade considerável de 

participantes afirmou se lembrar da situação falsa que lhe foi apresentada, como se 

fosse verdadeira. Willian Saletan relatou que nas experiências de implantação de memória, 

                                                 
38 SUNSTEIN, Cass R. A verdade sobre os boatos: como se espalham e por que acreditamos neles. Tradução 

de Marcio Hack. Rio de Janeiro: Elsevier,2010. 
39 Disponível em: < https://slate.com/technology/2010/05/slate-conducted-a-mass-experiment-in-altering-

political-memories-were-you-fooled.html>. Acesso em 13 jan 2020. 

https://slate.com/technology/2010/05/slate-conducted-a-mass-experiment-in-altering-political-memories-were-you-fooled.html
https://slate.com/technology/2010/05/slate-conducted-a-mass-experiment-in-altering-political-memories-were-you-fooled.html
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a taxa média de memórias falsas é de cerca de trinta por cento, mas se forem usadas imagens 

visuais para substanciar a memória falsa, o número pode aumentar.40 

Verifica-se, portanto, que a possibilidade de conteúdos fakes influenciarem leitores, 

levando-os a acreditar tratar-se de conteúdo verdadeiro, é real. Essa possibilidade aumenta 

ainda mais com a polarização de grupos. Segundo Sustein, a “polarização de grupo se refere 

ao fato de que, quando pessoas de ideias afins se juntam, muitas vezes acabam pensando em 

uma versão mais radical do que pensavam antes de conversar umas com as outras”. O autor 

aponta três justificativas para formação da polarização: a intensificação das crenças pré-

existentes decorrente da troca de informações; a autoconfiança que as pessoas adquirem 

quando as opiniões dos outros são semelhantes tende a torná-las mais radicais; e o aumento 

do radicalismo inclusive do envolvimento com boatos falsos, decorrente da preocupação das 

pessoas com a sua reputação.41 

Além dos bots e algoritmos, que levam a formação de bolhas e grupos polarizados, 

existe ainda outro fator que possui grande influência na disseminação das fake news na 

internet. Trata-se da questão da possibilidade de anonimato na internet. 

 

1.4.3 A possibilidade de anonimato na internet 

O anonimato se caracteriza pela ausência de identificação de autoria e tem sido utilizado 

com frequência na internet por pessoas que querem publicar conteúdos na rede mundial de 

computadores, mas não querem se identificar e, para tanto, valem-se, muitas vezes de uma 

identificação falsa, ou da própria ausência de identificação para tal fim. 

Sabe-se que Constituição Federal, embora assegure a liberdade de expressão, veda o 

anonimato (art. 5º, inciso IV). Tal fato se deve ante a necessidade de se identificar os 

responsáveis por danos que ocorrerem em virtude do abuso da liberdade de expressão. Nesse 

sentido, manifestou-se o Ministro Celso de Mello: 

O veto constitucional ao anonimato, como se sabe, busca impedir a consumação de 

abusos no exercício da liberdade de manifestação do pensamento, pois, ao exigir-se 

a identificação de quem se vale dessa extraordinária prerrogativa político-jurídica, 

essencial à própria configuração do Estado democrático de direito, visa-se, em 

última análise, a possibilitar que eventuais excessos, derivados da prática do direito 

à livre expressão, sejam tornados passíveis de responsabilização, "a posteriori", tanto 

na esfera civil, quanto no âmbito penal. (MS 24.369-DF. Rel. Min. Celso de Mello, 

in. Informativo/STF nº286/2002) 

                                                 
40 Disponível em: < https://slate.com/technology/2010/05/slate-conducted-a-mass-experiment-in-altering-

political-memories-were-you-fooled.html>. Acesso em 13 jan 2020. 
41 SUNSTEIN, Cass R. A verdade sobre os boatos: como se espalham e por que acreditamos neles. Tradução 

de Marcio Hack. Rio de Janeiro: Elsevier,2010.P.58. 

https://slate.com/technology/2010/05/slate-conducted-a-mass-experiment-in-altering-political-memories-were-you-fooled.html
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É que a liberdade de expressão, como garantia constitucional e direito fundamental que 

é, deve ser assegurada, mas deve haver meios para que se possa coibir e responsabilizar 

eventuais abusos. Nesse sentido o Pacto de São José da Costa Rica, em seu artigo 13, 

estabelece que a liberdade de expressão não deve estar sujeita à censura, mas à 

responsabilidade ulterior.42. Ocorre que o anonimato prejudica a identificação e consequente 

responsabilização do infrator, razão pela qual é vedado pela Constituição Federal Brasileira. 

De fato, com a possibilidade do anonimato, as pessoas se sentem mais seguras para 

propalarem ofensas, divulgarem conteúdos falsos e até criminosos, por acharem que não 

poderão ser punidas se não forem encontradas. 

Entretanto existem dúvidas se a internet propicia de fato o anonimato, ou se ele é apenas 

aparente. Sobre a questão, Caroline Teófilo da Silva afirma que é possível a identificação do 

usuário de internet por meio do endereço de IP, que poderá ser fornecido pelos provedores ao 

ofendido, nos casos de ilícito: 

Em que pese a sensação de anonimato na rede, é possível identificar o usuário, pois 

para que qualquer usuário consiga ter acesso à rede é necessário que haja a prévia 

conexão a um provedor de acesso à Internet, que atribuirá a este usuário um número 

de endereço de IP (Internet Protocol) exclusivo e servirá para identificar o 

dispositivo que está ligado à rede durante toda a sua conexão. 

Quando há a prática de atos ilícitos, o ofendido pode acionar o provedor de 

conteúdo, por exemplo, para verificar de onde partiram os acessos realizados. A 

partir dos números IPs fornecidos pelos provedores de conteúdo ou de hospedagem, 

as empresas provedoras de acesso à internet fornecem as informações cadastrais da 

pessoa física ou jurídica que contratou aquele serviço, viabilizando a identificação 

do usuário.43 

Ocorre que, embora por meio do Internet Protocol - IP seja possível identificar a origem 

do acesso do usuário e, a partir de então, ser possível verificar os dados cadastrais do 

contratante do serviço, nem sempre o contratante será o usuário do serviço. Cite-se como 

exemplo as lan houses, em que o serviço é contratado pela empresa, mas os usuários são 

pessoas diversas que pagam para ter acesso à internet, fato que já dificulta a identificação do 

usuário. 

                                                 
42 Artigo 13 - Liberdade de pensamento e de expressão 1. Toda pessoa tem o direito à liberdade de pensamento e 

de expressão. Esse direito inclui a liberdade de procurar, receber e difundir informações e idéias de qualquer 

natureza, sem considerações de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em forma impressa ou artística, ou por 

qualquer meio de sua escolha. 2. O exercício do direito previsto no inciso precedente não pode estar sujeito à 

censura prévia, mas a responsabilidades ulteriores, que devem ser expressamente previstas em lei e que se façam 

necessárias para assegurar: a) o respeito dos direitos e da reputação das demais pessoas; b) a proteção da 

segurança nacional, da ordem pública, ou da saúde ou da moral públicas.  

[...] 
43 JUSTIFICANDO. Especialista em direito digital explica relações de usuários em redes sociais. 2014. 

Disponível em: <http://www.justificando.com/2014/06/18/caroline-teofilo-da-silva-os-provedores-de-conteudo-

na-internet-podem-ser-responsabilizados-apenas-apos-ordem-judicial-especifica>. Acesso em 10 jan. 2019. 
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Ressalte-se ainda que existem alguns meios para se mascarar o IP, e que são comumente 

utilizados por pessoas mal intencionadas, no intuito de cometer ilícitos e espalhar fake news. 

Cite-se como exemplo a técnica de spoofing, uma das formas utilizadas para forjar o IP, 

elucidada por João Pedro Fachana Cardoso Moreira da Costa: 

[...] em pleno ambiente digital, também existem várias formas de evitar que o IP de 

um determinado computador seja conhecido, nomeadamente através de técnicas de 

spoofing. O spoofing consiste na apropriação de determinados elementos 

informáticos alheios, com o intuito de evitar a localização real do computador. 

Geralmente, o spoofing é desencadeado mediante o registro de um nome de domínio 

muito semelhante ao de um site pré-existente, de modo a que um determinado 

utilizador, por inadvertência ou erro, passe a navegar nesse novo site criado para o 

spoofing. O utilizador, ao navegar nesse site falso, encontra-se a fornecer à pessoa 

que criou o site elementos pessoais, como, para o que nos interessa, o endereço de 

IP. Posteriormente, no que é apelidado de IP spoofing, é alterado o IP de origem do 

sujeito que pratica o spoofing, mantendo, na aparência, a mesma sequência numérica 

do IP terceiro que foi apropriado, de forma a poder ser utilizado para entrar em 

servidores restritos (por exemplo, o uso de um IP alheio para entrar num serviço 

contratado por este e cuja permissão para aceder se faz por reconhecimento de IP) 

ou, então, para praticar actos ilícitos, colocando as “culpas” em terceiros.44  

Por meio dessas técnicas, que, em geral, visam esconder a identidade do usuário com a 

finalidade de prática de atos ilícitos ou moralmente condenáveis, é possível que um usuário de 

internet crie, manipule informações e dissemine fake news, visando difamar uma pessoa, 

desacreditar um concorrente, criar uma falsa sensação de apoio político, etc.  

Verifica-se, portanto, que embora haja meios de se identificar o usuário anônimo na 

internet, há também maneiras de mascará-lo, dificultando excessivamente ou até 

impossibilitando a sua localização. 

A possibilidade de identificação do usuário encontra-se regulamentada no Marco Civil 

da Internet, que trouxe a previsão de não fornecimento a terceiros de dados pessoais, registros 

de conexão e acesso a aplicações de internet, salvo se consentido de forma livre, expressa e 

informada ou hipóteses legais. 

A referida lei previu a inviolabilidade e o sigilo do fluxo de comunicações pela internet, 

bem como das comunicações privadas armazenadas, que somente poderão ser 

disponibilizadas mediante ordem judicial. 45 

                                                 
44 COSTA, João Pedro Fachana Cardoso Moreira da.A responsabilidade civil pelos conteúdos ilícitos 

colocados e difundidos na internet. Tese de mestrado – Faculdade de Direito, Universidade do Porto. 

Disponível em: <https://repositorio-

aberto.up.pt/bitstream/10216/63893/2/Joo%20FachanaA%20responsabilidade%20civil%20pelos%20contedos%

20ilcitos%20colocados%20e%20difundidos%20na%20Internet.pdf;Joo>. Acesso em 10 jan. 2019. 
45 Art. 7º O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao usuário são assegurados os seguintes 

direitos: 

[...] 

II - inviolabilidade e sigilo do fluxo de suas comunicações pela internet, salvo por ordem judicial, na forma da 

lei; 
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Além disso, o Marco Civil estabeleceu que os provedores responsáveis pela guarda dos 

registros de conexão e acesso a aplicações da internet somente são obrigados a disponibilizar 

tais registros ou outras informações que ajudem na identificação do usuário ou terminal 

utilizado, mediante determinação judicial (art.10, §§ 1º e 2º). A exceção veio para o acesso a 

dados cadastrais referentes à qualificação pessoal, filiação e endereço pelas autoridades 

administrativas que possuírem competência legal para tal requisição (art10, §3º).46 

Desta forma, a identificação pelas plataformas e provedores de internet do usuário 

aparentemente anônimo, em regra, depende de determinação judicial ou autorização do 

usuário, fato que, por si só, já dificulta a localização do usuário anônimo. O requerimento 

deve se feito na forma prevista pelo art.22 da lei 12.965/2014.47 

Verifica-se, portanto, que embora existam meios para a identificação do usuário de 

internet, não se pode garantir que essa identificação será certa, vez que também existem meios 

para ocultar ou dificultar a identificação do usuário anônimo. Destaque-se ainda que, o acesso 

a essas informações, em regra, demanda autorização judicial, e a cada resposta frustrada ou 

insuficiente para localização do usuário, deverá haver nova determinação, o que pode 

contribuir para a morosidade do procedimento de identificação, além do abarrotamento do 

judiciário. 

                                                                                                                                                         
III - inviolabilidade e sigilo de suas comunicações privadas armazenadas, salvo por ordem judicial; 

[...] 

VII - não fornecimento a terceiros de seus dados pessoais, inclusive registros de conexão, e de acesso a 

aplicações de internet, salvo mediante consentimento livre, expresso e informado ou nas hipóteses previstas em 

lei; 
46 Art. 10. A guarda e a disponibilização dos registros de conexão e de acesso a aplicações de internet de que 

trata esta Lei, bem como de dados pessoais e do conteúdo de comunicações privadas, devem atender à 

preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das partes direta ou indiretamente envolvidas. 

§ 1º O provedor responsável pela guarda somente será obrigado a disponibilizar os registros mencionados 

no caput, de forma autônoma ou associados a dados pessoais ou a outras informações que possam contribuir 

para a identificação do usuário ou do terminal, mediante ordem judicial, na forma do disposto na Seção IV deste 

Capítulo, respeitado o disposto no art. 7º . 

§ 2º O conteúdo das comunicações privadas somente poderá ser disponibilizado mediante ordem judicial, nas 

hipóteses e na forma que a lei estabelecer, respeitado o disposto nos incisos II e III do art. 7º . 

§ 3º O disposto no caput não impede o acesso aos dados cadastrais que informem qualificação pessoal, filiação e 

endereço, na forma da lei, pelas autoridades administrativas que detenham competência legal para a sua 

requisição 
47 Art. 22. A parte interessada poderá, com o propósito de formar conjunto probatório em processo judicial cível 

ou penal, em caráter incidental ou autônomo, requerer ao juiz que ordene ao responsável pela guarda o 

fornecimento de registros de conexão ou de registros de acesso a aplicações de internet. 

Parágrafo único. Sem prejuízo dos demais requisitos legais, o requerimento deverá conter, sob pena de 

inadmissibilidade: 

I - fundados indícios da ocorrência do ilícito; 

II - justificativa motivada da utilidade dos registros solicitados para fins de investigação ou instrução probatória; 

e 

III - período ao qual se referem os registros. 
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Desta forma, muitas das fake news divulgadas acabam sem identificação dos 

responsáveis, pois, diante da necessidade de judicialização do pedido, bem como analisando o 

custo/beneficio da demanda, muitos ofendidos acabam deixando a questão de lado.  

O fato é que a simples sensação de anonimato propiciada pela internet contribui para a 

disseminação de fake news. Entretanto, não se deve esquecer que o anonimato não é 

autorizado pela Constituição (art. 5º, inciso IV), que embora traga a liberdade de expressão 

como um direito fundamental, veda o anonimato. 

Verifica-se, portanto, que as fake news, embora sejam fundamentadas, por alguns, na 

liberdade de expressão, encontra algumas barreiras nessa mesma liberdade, na qual se 

incluem a proibição do anonimato, proibição do abuso do direito de se expressar e proibição 

de usar a liberdade de expressão para a prática de ilícitos. Torna-se salutar, portanto, um 

melhor entendimento acerca da liberdade de expressão, seus deveres e garantias, tema do 

próximo capítulo.  
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2 FAKE NEWS E LIBERDADE DE EXPRESSÃO 

No capítulo anterior foram abordados o conceito e a contextualização das fake news, 

fazendo-se menção à sua relação com a liberdade de expressão. Neste capítulo, aprofundar-se-

á no estudo da relação da liberdade de expressão com as fake news e a inclusão, ou não, destas 

no âmbito de proteção da liberdade de expressão.  

A liberdade de expressão é um direito fundamental estabelecido na Constituição Federal 

de 1988, em especial no artigo 5º, incisos IV, IX e XLI e artigo 220, por meio do qual se 

assegura o direito de se manifestar, expressar, informar e ser informado sem quaisquer 

interferências. 

Essa liberdade também foi prevista no artigo 19 da Declaração dos Direitos Humanos, 

que estabelece que “todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão; este 

direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir 

informações e ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras”. 

Outros diplomas válidos no Brasil também tutelam a liberdade de expressão, a exemplo 

do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, ratificado pelo Brasil em 1992, (art.19,1 

e 19,2) e do Pacto de São José da Costa Rica (art.13.1), também ratificado pelo Brasil. 

A Constituição Federal trouxe de forma distinta diversas modalidades de liberdade de 

expressão, a exemplo da liberdade de manifestação do pensamento (art.5 º, IV) e da liberdade 

de comunicação (IX), entretanto, estas são desdobramentos da liberdade de expressão em 

sentido lato. 

Para Fernanda Carolina Torres, “a liberdade de expressão consiste, em sentido amplo, 

num conjunto de direitos relacionados às liberdades de comunicação, que compreende: a 

liberdade de expressão em sentido estrito (ou seja, de manifestação do pensamento ou de 

opinião), a liberdade de criação e de imprensa, bem como o direito de informação”.48 

De igual modo, Ingo Sarlet, afirma que a falta de uma terminologia única na 

Constituição brasileira, que fala tanto em liberdade de expressão quanto livre manifestação do 

pensamento, não impossibilita a abordagem conjunta dessas liberdades. Dessa forma, o autor 

traz o termo genérico da liberdade de expressão, como um gênero que abrange diversas 

espécies de liberdades elencadas na Constituição, como a liberdade de opinião e manifestação 

                                                 
48 TORRES, Fernanda Carolina. O direito fundamental à liberdade de expressão e sua extensão. Disponível 

em: <https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/502937/000991769.pdf?sequence >. Acesso em 20 

dez.2018. 



35 

 

do pensamento, liberdade de expressão artística, liberdade de ensino e pesquisa, liberdade de 

comunicação e de informação e liberdade de expressão religiosa.  

Verifica-se, portanto, que a liberdade de expressão, em sentido amplo, abarca as mais 

variadas formas de expressão, e é tutelada pela Constituição Federal Brasileira. 

Ocorre que, embora seja uma garantia constitucional, ultimamente tem-se verificado um 

grande abuso no exercício da liberdade de expressão, seja pela impressa ou por particulares, 

que disseminam cada vez mais conteúdos com teor falso, criado ou manipulado, carregando 

consigo um grande potencial lesivo. 

O receio dos prejuízos que possam advir com a disseminação desses conteúdos, que 

ficaram conhecidos como fake news, tem acarretado uma incessante busca em combatê-los, 

sendo propostas medidas que, na maioria das vezes, possuem interferência direta na liberdade 

de expressão, causando em muitos um fundado temor de retorno da temida censura, que se fez 

presente durante parte da história Brasileira. 

É de se ressaltar que a liberdade de expressão é um dos direitos mais elementares da 

pessoa, pois foi por meio dela que se conquistaram e se conquistam outras liberdades e 

direitos fundamentais do ser humano. A sua preservação, repercute diretamente na garantia e 

manutenção de outros direitos fundamentais. Ao longo história brasileira, verifica-se que os 

períodos marcados pela censura foram também os que ocorreram maiores restrições de 

direitos. 

No próximo tópico, far-se-á uma breve abordagem da liberdade de expressão ao longo 

das Constituições brasileiras, a fim de demonstrar a importância deste direito. 

 

2.1 A liberdade de expressão ao longo das constituições brasileiras 

A liberdade de expressão é uma garantia que foi prevista em todas as Constituições 

Brasileiras, entretanto, nem sempre possuiu a mesma valoração que possui nos dias atuais, 

pois em determinados períodos essa liberdade foi nitidamente restringida e censurada. 

O Brasil, ao longo de sua história, possuiu sete Constituições, quais sejam: Constituição 

de 1824, de 1891, de 1934, de 1937, de 1946, de 1967 e a atual Constituição de 1988, todavia, 

alguns autores entendem que foram oito, pois eles tratam a Emenda nº 1 à Constituição de 

1967 como Constituição de 1969. 

Segundo a professora Raquel Santana Rabelo, o direito a liberdade de expressão 

começou a ganhar forma em 1808, com a chegada da família real portuguesa ao Brasil. 
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Afirma a autora que a publicação do primeiro jornal no Brasil “A Gazeta do Rio de Janeiro”, 

ocorreu em 10 de setembro de 1808, no entanto, o seu conteúdo era composto, 

exclusivamente, por assuntos de interesse do Império.49 

Com o advento da primeira Constituição Brasileira, a Constituição de 1824, a liberdade 

de expressão passou a ser constitucionalmente prevista no art. 179, inciso IV, que assegurava 

a todos o direito de comunicar os seus pensamentos por meio de palavras, escritos e 

publicações na imprensa, independente de censura, porém, previu a responsabilidade pelos 

abusos cometidos no exercício do direito de se expressar.  

A Constituição seguinte foi promulgada em 1891, após a proclamação da república e 

também trouxe em seu bojo a garantia à liberdade de expressão. Tal previsão veio expressa no 

art. 72, §12º, que trouxe ainda a vedação ao anonimato.  

Posteriormente, veio a Constituição de 1934, que previu a liberdade de expressão no 

art.113, nº 9. Nesta carta constitucional foi acrescida a possibilidade de censura a espetáculos 

e diversões públicas; a previsão do direito de resposta, a desnecessidade de licença do Poder 

Público para publicação de livros e periódicos e a intolerância à propaganda de guerra ou 

processos violentos para subverter a ordem política ou social. 

A Carta Constitucional seguinte foi a de 1937, do Estado Novo, vigente durante o 

governo de Getúlio Vargas. Tal constituição trouxe grandes limites à liberdade de expressão. 

Sobre o assunto, Talita dos Santos afirma que a Constituição de 1937 suprimiu o direito à 

liberdade de expressão, implantando na história do Brasil um dos sistemas mais rigorosos de 

censura prévia, tendo sido uma Constituição nitidamente antidemocrática.50 

Para Walter Costa Porto a Constituição de 1937, embora postulasse a liberdade de 

expressão, trazia tantas limitações que acabava por negá-la: 

Ora, a Constituição é radicalmente contrária à liberdade de opinião. Ela postula, em 

princípio, essa liberdade, mas, logo em seguida, a condiciona e limita em tais termos 

que acaba por negar o que havia postulado. Ela estabelece, com efeito, a censura 

prévia da imprensa. Ora, o regime da censura prévia é, precisamente, o regime da 

suspensão da liberdade. Não se concebe regime democrático ou representativo em 

que não haja liberdade de opinião.
51

  

                                                 
49 RABELO, Raquel Santana. Biografia: Os limites da liberdade de expressão. Disponível em: 

<https://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/31929/1/ulfd133586_tese.pdf >. Acesso em 20 jun. 2019. 
50 SANTOS, Thalyta dos. A liberdade de expressão na república federativa do Brasil: aspectos destacados 

acerca da ratificação da convenção americana sobre direitos humanos pelo Brasil. Disponível em: 

<http://seer.ufms.br/index.php/revdir/article/download/2276/2328>. Acesso em 20 jun. 2019. 
51PORTO, Walter Costa. Constituições Brasileiras: 1937. Disponível em: 

<http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/137571/Constituicoes_Brasileiras_v4_1937.pdf?sequence=

9>. Acesso em 20 jun. 2019. 

https://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/31929/1/ulfd133586_tese.pdf
http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/137571/Constituicoes_Brasileiras_v4_1937.pdf?sequence=9
http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/137571/Constituicoes_Brasileiras_v4_1937.pdf?sequence=9


37 

 

Em uma análise à literalidade do artigo 122, inciso 5, do texto constitucional de 1937 é 

possível verificar que, embora tenha sido assegurado o direito de manifestação do 

pensamento, o texto trouxe a possibilidade de censura prévia sob o argumento de garantia da 

paz, da ordem e da segurança pública; de adoção de medidas para impedir as manifestações 

que fossem contrárias ao bom costume e à moralidade pública, dentre outros. 

Em verdade, pode-se dizer que nesse período houve uma grande supressão da liberdade 

de expressão diante da censura e do regime ditatorial de Vargas. 

A Constituição seguinte foi a de 1946, que buscou restabelecer preceitos democráticos 

anteriores ao governo de Vargas, trazendo novamente a previsão da liberdade de expressão, 

independente de censura; a proibição do anonimato; a responsabilidade por danos decorrentes 

dos abusos cometidos no exercício da liberdade de expressão, além do direito de resposta 

(artigo 141, §5º). 

Em 1964, com o inicio do regime militar, foram editados os atos institucionais que se 

destacaram pela arbitrariedade e grande restrição à liberdade de expressão. Nesse sentido, 

afirma Thalyta dos Santos: 

Com o Golpe de Estado de 1964 e a publicação dos chamados Atos Institucionais, 

os militares praticamente revogaram a Constituição de 1946. Dentre eles destaca-se 

o Ato Institucional nº 2 que extinguiu sumariamente todos os partidos políticos 

existentes no país e permitiu ao Chefe do Executivo cassar mandatos e suspender 

direitos políticos de quaisquer cidadãos. Ademais, tal suspensão dos direitos 

políticos proibia os atingidos de se manifestarem, sob qualquer forma, acerca de 

assuntos de natureza política.52 

Contudo, dos atos institucionais editados durante o período da ditadura militar, o AI-5 

foi considerado o pior deles, tendo assegurado aos governantes a possibilidade de punição 

arbitrária dos inimigos do governo. Nesse sentido, Thalyta dos Santos afirma que o AI-5 

representou o ápice do controle ditatorial no Brasil, tendo sido outorgado plenos poderes ao 

Presidente da República para “decretar recesso ao Congresso Nacional, intervir nos Estados e 

Municípios sem quaisquer restrições, suspender direitos políticos e cassar mandatos eletivos”, 

além de suspender o direito ao habeas corpus nos casos de crimes políticos e contra a 

segurança nacional e disciplinar que os atos praticados sob o seu governo não seriam 

submetidos à apreciação judicial.53 

                                                 
52 SANTOS, Thalyta dos. A liberdade de expressão na república federativa do Brasil: aspectos destacados 

acerca da ratificação da convenção americana sobre direitos humanos pelo Brasil. Disponível em: 

<http://seer.ufms.br/index.php/revdir/article/download/2276/2328>. Acesso em 20 jun. 2019. 
53 SANTOS, Thalyta dos. A liberdade de expressão na república federativa do Brasil: aspectos destacados 

acerca da ratificação da convenção americana sobre direitos humanos pelo Brasil. Disponível em: 

<http://seer.ufms.br/index.php/revdir/article/download/2276/2328>. Acesso em 20 jun. 2019. 
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Durante o governo dos militares, foi promulgada a Constituição de 1967, que, embora 

tenha mantido em seu texto a proteção à liberdade de expressão, sem sujeição à censura, o que 

se verificou na prática foi um governo ditatorial e repleto de censuras.  

Em 1967 também houve a edição da lei 5250/67 (lei de imprensa), que trouxe grandes 

entraves à liberdade de expressão. Hoje, a lei de imprensa não vigora mais, pois foi declarada 

inconstitucional em sua totalidade pelo STF (ADPF 130). 

Em 1969, foi publicada a Emenda Constitucional nº. 1 à Constituição de 1967. Apesar 

da Emenda Constitucional nº. 1 não ter sido elaborada como Constituição formal, alguns 

autores, a exemplo de José Afonso da Silva, afirmam que teórica e tecnicamente tratou-se de 

nova Constituição, eis que houve reforma integral da Constituição de 196754.  

Em 1970, durante o governo de Emílio Médici, foi publicado o decreto 1077/1970, para 

regular o art.153§8º da Constituição de 1967, que versava sobre a liberdade de expressão. 

Nele, é possível verificar, mais uma vez, a grande presença de censura estatal. O art. 1º, por 

exemplo, traz a intolerância a “publicações e exteriorizações contrárias à moral e aos bons 

costumes”. 

Um dos clássicos exemplos de censura no período ditatorial refere-se ao caso do jornal 

opinião, ocorrido no ano de 1973. O citado jornal teve um grande sucesso editorial por conta 

de seu jornalismo crítico ao governo militar, fato que passou a ser um grande incômodo para a 

ditadura, que por meio de censores, passou a realizar censura prévia das matérias jornalísticas 

do jornal Opinião. A direção do jornal impetrou mandado de segurança no Tribunal Federal 

de Recursos contra a censura prévia. O TFR deu ganho de causa ao Jornal, entendendo pela 

inconstitucionalidade da censura prévia no Brasil. No entanto, o presidente Médici anulou a 

decisão do Tribunal Federal de Recursos, ao argumento de que “a censura prévia à imprensa 

resultava de um despacho presidencial de 1971, baseado no Ato Institucional nº 5 (AI-5), até 

então secreto”, e o jornal Opinião continuou a ser censurado.55 

Após o termino do período militar foi realizado o processo para elaboração de uma nova 

Constituição, que veio a ser promulgada em 1988 e que vigora até os dias atuais. 

A Constituição de 1988 elevou a liberdade de expressão ao patamar de direito 

fundamental. Nela tem-se uma grande valorização da liberdade de expressão, instrumento 

apto a dar voz ao povo e conquistar direitos, tanto é assim que quando se quer restringir 

                                                 
54 AFONSO DA SILVA, José. Curso de direito constitucional positivo. 40.ed. São Paulo: Malheiros, 2017, 

p.19. 
55 Disponível em:<http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/opiniao>. Acesso em 13 jan. 

2020. 

http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/opiniao%3e.%20Acesso
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direitos, mira-se na liberdade de expressão. Nesse sentido, Raquel Santana Rabelo afirma que 

no decorrer da evolução histórica da liberdade de expressão, é possível verificar o peso de tal 

direito, pois, sempre que foram necessários o controle e manipulação da sociedade, ocorria a 

limitação e a restrição do mesmo”.56  

Como se pode verificar, a liberdade de expressão foi prevista ao longo das 

Constituições Brasileiras, contudo, passou por momentos de exaltação, restrição e censura. 

Deste modo, diante de todo o contexto da liberdade de expressão na história do Brasil, e, 

claramente, dos períodos em que foi censurada, hoje, tende-se a dar uma maior importância 

para esse direito fundamental, inclusive, em detrimento de outros direitos fundamentais. 

Hoje a liberdade de expressão, além de ser assegurada na Constituição Brasileira de 

1988 (Art. 5º, IV, V, VI, IX; Art.206, II e Art.220), também é tutelada pela Declaração 

Universal dos Direitos Humanos (art.19), Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, 

ratificado pelo Brasil em 1992, (art.19,1 e 19,2) e pelo Pacto de São José da Costa Rica 

(art.13.1), também ratificado pelo Brasil. 

Contudo, em que pese a existência de inúmeros diplomas legais tutelando a liberdade de 

expressão, bem como o crescente entendimento de que ela goza de posição preferencial em 

detrimento de outros direitos fundamentais, sabe-se que não se trata de um direito absoluto, 

podendo ser limitado em situações excepcionais, observadas as condições estabelecidas na 

própria Constituição Federal de 1988. 

Uma das grandes discussões existentes na atualidade acerca dos limites à liberdade de 

expressão é em relação as fake news e a sua tutela jurídica por esse direito fundamental. Não 

há ainda entendimento consolidado acerca da proteção das fake news pela liberdade de 

expressão, fazendo-se necessário, inicialmente, uma análise jurídica sobre o compromisso 

com a verdade na liberdade de expressão. 

 

2.2 A liberdade de expressão e o dever com a verdade sob o enfoque 

jurídico 

Em que pese o texto constitucional brasileiro tenha previsto diversos dispositivos para 

tutelar a liberdade de expressão, nada dispôs sobre o dever de falar a verdade ao se expressar 

                                                 
56  RABELO, Raquel Santana. Biografia: Os limites da liberdade de expressão. Disponível em: 

<https://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/31929/1/ulfd133586_tese.pdf >. Acesso em 20 jun. 2019. 

https://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/31929/1/ulfd133586_tese.pdf
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e o direito à informação verídica, garantia que vem prevista, por exemplo, na Constituição da 

Espanha, que assegura o direito de comunicar e receber informação verdadeira: Art. 20.1. Se 

reconocen y protegen los derechos: d) a comunicar o recibir libremente información veraz 

por cualquier medio de difusión”.57  

No Brasil, diante da ausência de previsão especifica, há divergências acerca dos limites 

à liberdade de expressão, sendo uma delas se o referido direito protege, ou não, a divulgação 

de ofensas e mentiras.  

Analisando a questão na perspectiva anglo-saxã, Dworkin defende que a liberdade de 

expressão deve ser ampla, protegendo, inclusive, as expressões ofensivas. Segundo o autor, 

“as formas de expressão que odiamos são tão dignas quanto quaisquer outras. A essência da 

liberdade negativa é a liberdade de ofender, e isso não se aplica somente as formas de 

expressão heroicas, mas também as de mau gosto”. 58 

Para Dworkin as consequências indesejáveis da liberdade de expressão (aquelas que 

levem à má compreensão, desconsideração ou mesmo ao silenciamento de outras ideias), 

devem ser combatidas por todos os meios autorizados pela Constituição, sem que haja 

privação da liberdade de se expressar. Nesse sentido, o autor afirma que não se pode proibir 

uma opinião ainda que se tenha certeza de que ela é falsa e que sua publicação poderá 

melindrar algum grupo.59 

Essa ideia remonta a Stuart Mill, que defende a proteção da liberdade de expressão, 

ainda que diante de opiniões visivelmente falsas. Para Mill, o confronto entre opiniões 

diferentes, possibilita o pluralismo de ideias, e um melhor desenvolvimento da razão, sendo 

por meio do debate e desse pluralismo de ideias que se chegará à verdade. Afirma Mill: 

“nunca podemos estar seguros de que a opinião que procuramos sufocar seja falsa; e, se 

estivéssemos seguros, sufocá-la seria ainda um mal”.60 

Voltando-se para o direito brasileiro, Ingo Sarlet entende não haver um dever de 

verdade em relação aos fatos, tanto é assim que afasta, em um primeiro momento, o “delito de 

opinião”, mesmo que se tratem de opiniões contrarias à “ordem constitucional democrática”. 

No entanto, afirma que quando as distorções dos fatos atingirem direitos fundamentais e 

                                                 
57 Disponível em: 

<http://www.congreso.es/consti//constitucion/indice/titulos/articulos.jsp?ini=20&tipo=2>.Acesso em 20. Jun. 

2019. 
58 DWORKIN, Ronald. O direito da liberdade: A leitura moral da Constituição norte-americana.São 

Paulo:Martins Fontes, 2006. P. 351. 
59 DWORKIN, Ronald. O direito da liberdade: A leitura moral da Constituição norte-americana.São 

Paulo:Martins Fontes, 2006. P. 357-358. 
60 MIIL, John Stuart. Sobre a liberdade. Tradução de Denise Bottmann.L&PM, 2016.P.44. 
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configurarem incitação ao crime deverão ser analisadas de acordo com as regras existentes 

para os conflitos entre direitos fundamentais.61 

É que ainda que se admita a inexistência de um dever com a verdade na liberdade de 

expressão, deve-se reforçar que o ordenamento jurídico brasileiro, em muitos momentos, 

exige o comprometimento com a verdade, de modo que a falta com a verdade pode trazer 

consequências jurídicas, especialmente diante dos danos que poderão resultar. O professor 

Carlos Roberto Ibanez Castro, entendendo pelo dever com a verdade na liberdade de 

expressão, chega a defender a verdade como um direito fundamental. Segundo o autor, 

embora a Constituição não faça alusão explícita e direta à verdade, é possível verificar sua 

presença a partir da interpretação hermenêutica do art. 5º, §2 da Constituição Federal de 

1988.62 

Para Carlos Roberto Ibanez Castro, o conceito de verdade, apesar de não ser um 

conceito próprio das ciências jurídicas, é juridicamente relevante uma vez que a busca da 

verdade sempre foi objeto do direito e encontra-se previsto em vários diplomas legais. Nesse 

sentido, afirma que “efetivamente, não se pode afastar a ideia de que o edifício jurídico 

brasileiro está fundado na busca pela verdade”. 63 

Para tanto, o autor aponta inúmeros dispositivos legais que trazem a busca ou 

necessidade da verdade. No âmbito do Código de Processo Civil, citou o art.77, I, que traz 

como dever das partes a exposição dos fatos em juízo conforme a verdade; o art. 80, II, que 

traz como litigante de má fé aquele que alterar a verdade dos fatos; o art. 344, que traz como 

consequência da revelia a presunção de veracidade das alegações do autor; o art. 458 que traz 

o compromisso da testemunha de falar a verdade, sob pena de sanção penal; os arts. 430 à 

433, que possibilitam o incidente de arguição de falsidade, dentre outros. 

Essa busca pela verdade também está prevista em outros diplomas legais brasileiros. No 

Código Civil, o art. 167, §1º, II, traz a nulidade do negócio jurídico que contiver declaração 

não verdadeira. Do mesmo modo, o art. 1247, ao disciplinar a aquisição de propriedade 

imóvel, traz a possibilidade de retificação ou anulação do registro que não exprimir a verdade. 

                                                 
61 SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de direito 

Constitucional. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. P.497-498. 
62CASTRO, Carlos Roberto Ibanez. O direito fundamental à verdade: divulgação e acesso à informação. 

Disponível em: <https://sapientia.pucsp.br/bitstream/handle/7094/1/Carlos%20Roberto%20Ibanez%20 

Castro.pdf>. Acesso em 20 jun. 2019. 
63 CASTRO, Carlos Roberto Ibanez. O direito fundamental à verdade: divulgação e acesso à informação. 
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Castro.pdf>. Acesso em 20 jun. 2019. 



42 

 

Já o art.1735, IV impossibilita o exercício da tutela àqueles que tenham sido condenados pelo 

crime de falsidade, independente do cumprimento da pena. 

No âmbito do Processo Penal os arts. 184, 187, §2, I e II, 203, 211, 217, 497, XI e 566, 

dentre outros, também demonstram a busca pela prevalência da verdade. 64 

A valorização da verdade também pode ser encontrada no Código Penal, que em vários 

momentos, traz a falsidade como crime, a exemplo da venda de mercadoria falsificada 

(art.175, I), da falsidade documental (art. 296 e seguintes), do falso testemunho e da falsa 

perícia (art. 342 e 343). 

Verifica-se, portanto, que na legislação brasileira, é bem forte a presença da busca pela 

verdade, razão pela qual Carlos Roberto Ibanez Castro afirma que o edifício jurídico-

constitucional brasileiro está fundado na busca da verdade e que tal busca deve valer também 

ao direito de informação, sendo a verdade um limite ao exercício desse direito: 

                                                 
64 Art. 184.  Salvo o caso de exame de corpo de delito, o juiz ou a autoridade policial negará a perícia requerida 

pelas partes, quando não for necessária ao esclarecimento da verdade. 

Art. 187. O interrogatório será constituído de duas partes: sobre a pessoa do acusado e sobre os fatos.                  

    (Redação dada pela Lei nº 10.792, de 1º.12.2003) 

§ 1o Na primeira parte o interrogando será perguntado sobre a residência, meios de vida ou profissão, 

oportunidades sociais, lugar onde exerce a sua atividade, vida pregressa, notadamente se foi preso ou processado 

alguma vez e, em caso afirmativo, qual o juízo do processo, se houve suspensão condicional ou condenação, qual 

a pena imposta, se a cumpriu e outros dados familiares e sociais.                        (Incluído pela Lei nº 10.792, de 

1º.12.2003) 

§ 2o Na segunda parte será perguntado sobre:                 (Incluído pela Lei nº 10.792, de 1º.12.2003) 

I - ser verdadeira a acusação que lhe é feita;                   (Incluído pela Lei nº 10.792, de 1º.12.2003) 

II - não sendo verdadeira a acusação, se tem algum motivo particular a que atribuí-la, se conhece a pessoa ou 

pessoas a quem deva ser imputada a prática do crime, e quais sejam, e se com elas esteve antes da prática da 

infração ou depois dela;                       (Incluído pela Lei nº 10.792, de 1º.12.2003) 

Art. 203.  A testemunha fará, sob palavra de honra, a promessa de dizer a verdade do que souber e Ihe for 

perguntado, devendo declarar seu nome, sua idade, seu estado e sua residência, sua profissão, lugar onde exerce 

sua atividade, se é parente, e em que grau, de alguma das partes, ou quais suas relações com qualquer delas, e 

relatar o que souber, explicando sempre as razões de sua ciência ou as circunstâncias pelas quais possa avaliar-se 

de sua credibilidade. 

Art. 211.  Se o juiz, ao pronunciar sentença final, reconhecer que alguma testemunha fez afirmação falsa, calou 

ou negou a verdade, remeterá cópia do depoimento à autoridade policial para a instauração de inquérito. 

Parágrafo único.  Tendo o depoimento sido prestado em plenário de julgamento, o juiz, no caso de proferir 

decisão na audiência (art. 538, § 2o), o tribunal (art. 561), ou o conselho de sentença, após a votação dos 

quesitos, poderão fazer apresentar imediatamente a testemunha à autoridade policial. 

Art. 217.  Se o juiz verificar que a presença do réu poderá causar humilhação, temor, ou sério constrangimento à 

testemunha ou ao ofendido, de modo que prejudique a verdade do depoimento, fará a inquirição por 

videoconferência e, somente na impossibilidade dessa forma, determinará a retirada do réu, prosseguindo na 

inquirição, com a presença do seu defensor.           (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008) 

Art. 497.  São atribuições do juiz presidente do Tribunal do Júri, além de outras expressamente referidas neste 

Código:           (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008) 

[...] 

XI – determinar, de ofício ou a requerimento das partes ou de qualquer jurado, as diligências destinadas a sanar 

nulidade ou a suprir falta que prejudique o esclarecimento da verdade;           (Redação dada pela Lei nº 11.689, 

de 2008) 

Art. 566.  Não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade 

substancial ou na decisão da causa. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.792.htm#art187
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.792.htm#art187
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.792.htm#art187
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.792.htm#art187
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.792.htm#art187
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.792.htm#art187
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689.htm#art538.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689.htm#art561
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11690.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11689.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11689.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11689.htm#art1
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[...] não se pode afastar a ideia de que o edifício jurídico-constitucional brasileiro 

está fundado na busca da verdade, seja no processo (verdade formal vs. verdade real; 

verossimilhança das alegações; presunção da veracidade dos fatos alegados como 

efeito da revelia); seja no direito material civil (proteção contra publicidade 

enganosa nas relações de consumo; nulidade do negócio simulado quando 

contiver declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira; direito a 

retificação do teor do registro público em caso de não expressão da verdade), seja no 

penal (fraude no comércio por venda de coisa falsificada como se fora verdadeira; 

falsificação de moeda; falsificação documental; falsidade ideológica; falso 

reconhecimento de firma; falso testemunho). 

Não haveria de ser diferente quanto ao exercício do direito de informação, caso em 

que o compromisso com a verdade atua como limite à sua concretização65. 

Portanto, aduz o autor que o artigo constitucional que assegura a liberdade de 

manifestação do pensamento deveria ser interpretado da seguinte forma: “é livre a 

manifestação do pensamento, de expressão e de imprensa, desde que resguardados o respeito 

à dignidade da pessoa humana e o compromisso com o princípio da veracidade”, de modo 

que os direitos fundamentais à honra, imagem e a verdade seriam limites internos ou externos 

a essa liberdade66. 

Para Carlos Roberto Ibanez Castro, o principio da veracidade decorre da Constituição e 

pode ser verificado, por exemplo, diante da previsão do direito de resposta proporcional ao 

agravo, que se mostra como forma de “assegurar a busca da verdade sob uma realidade 

dialógica”. Desta forma, entende o autor que a verdade é “o pressuposto, o ponto de partida e 

a finalidade do direito de informação”, de tal sorte que para que o exercício da liberdade de 

imprensa seja legítimo, deve estar presente o compromisso com a verdade.67 

Entretanto, o que se verifica no direito brasileiro é uma tendência de divisão das 

espécies de liberdade de expressão, que é tratada como gênero, traçando uma distinção entre a 

liberdade de expressão stricto sensu e a liberdade de comunicação e informação (relativas à 

liberdade de imprensa), trazendo o argumento de que o dever com a verdade deve estar 

presente apenas na liberdade de imprensa, dado o interesse público, mas não na liberdade de 

expressão stricto sensu.  

                                                 
65 CASTRO, Carlos Roberto Ibanez. O direito fundamental à verdade: divulgação e acesso à informação. 

Disponível em: 

<https://sapientia.pucsp.br/bitstream/handle/7094/1/Carlos%20Roberto%20Ibanez%20Castro.pdf>. Acesso em 
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Nesse Sentido, Luiz Gustavo Grandinetti de Carvalho afirma que a verdade é essencial 

na diferenciação entre a liberdade de expressão e a liberdade de informação, devendo se fazer 

presente nesta última, uma vez que “[...] o recebedor da informação necessita do fato 

objetivamente ocorrido para estabelecer a sua cognição pessoal e para que possa elaborar a 

sua percepção sobre o mesmo fato, de modo a formar sua convicção sem qualquer 

interferência”.68 

Para o autor, “a liberdade de expressão, quando galgada ao patamar de direito 

constitucional de livre imprensa, não pode deixar de ser autêntica, verdadeira, completa”, pois 

os fatos não são produto da imaginação humana, eles acontecem, são reais, de modo que a sua 

transmissão deve ater-se a eles, de forma veraz e autêntica.69
  

No mesmo sentido, José Afonso da Silva, ao tratar da liberdade de informação 

jornalística ressalta a necessidade de dever com a verdade do dono da empresa jornalística e 

do jornalista: “reconhece-lhes o direito de informar ao público os acontecimentos e ideias, 

mas sobre ele incide o dever de informar à coletividade de tais acontecimentos e ideias, 

objetivamente, sem alterar-lhes a verdade ou esvaziar-lhes o sentido original, do contrário, se 

terá não informação, mas deformação”.70
 

Esse também é o entendimento compartilhado por Alexandre de Morais: 

O direito de receber informações verdadeiras é um direito de liberdade e caracteriza-

se essencialmente por estar dirigido a todos os cidadãos, independentemente de raça, 

credo ou convicção político-filosófica, com a finalidade de fornecimento de 

subsídios para a formação de convicções relativas a assuntos públicos.
71

 

O autor ressalta, entretanto, que esse direito de receber informações verdadeiras pode, 

eventualmente, abranger informações errôneas, se não houver negligência ou má fé por parte 

do informador, pois o que a Constituição Federal não tutela são “informações levianamente 

não verificadas ou astuciosa e propositadamente errôneas, transmitidas com total desrespeito à 

verdade, pois as liberdades públicas não podem prestar-se a tutela de condutas ilícitas” 72. 

Nesse sentido, em que pese a liberdade de expressão no Brasil não tenha o mesmo peso 

que nos Estados Unidos, onde se adota uma postura muito mais liberal e se defende a posição 

preferencial da liberdade de expressão, é interessante citar o Caso New York Times versus. 

                                                 
68 CARVALHO, Luiz Gustavo Grandinetti Castanho de. Liberdade de Informação e o Direito Difuso à 

Informação Verdadeira, 2003. 
69 CARVALHO, Luiz Gustavo Grandinetti Castanho de. Liberdade de Informação e o Direito Difuso à 
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Sullivan, visto que se trata de um dos mais famosos julgados da Suprema Corte Americana 

sobre a liberdade de imprensa. No referido caso, LB Sullivan, comissário de polícia de 

Montgomery, ajuizou ação por difamação em razão de uma notícia publicada no New York 

Times sobre a forma brutal com que a polícia reagia aos protestos realizados em Montgomery. 

Ao apreciar o processo, a Suprema Corte decidiu que, embora a matéria publicada contivesse 

imprecisões, a primeira emenda americana também protege a publicação de declarações 

falsas, somente cabendo responsabilização em caso de atuação dolosa, em que se tinha o 

conhecimento da falsidade ou se agiu mediante imprudente indiferença em relação à falsidade 

ou veracidade do conteúdo.73 

Nesse caso, é interessante destacar que, mesmo nos Estados Unidos, onde se tem uma 

grande valorização da liberdade de expressão em decorrência da primeira emenda americana, 

é possível a punição da imprensa pela divulgação dolosa de conteúdo falso, com malícia real. 

Quanto ao entendimento adotado no Brasil, pode-se afirmar que o dever com a verdade 

relativo à liberdade de imprensa está relacionado à cautela e realização de diligências para 

transmissão de informação responsável, podendo, porventura, ocorrer erros, passíveis de 

correção. 

Nesse sentido, Luis Roberto Barroso afirma que levando em conta que na atualidade há 

necessidade de que a informação circule de forma cada vez mais rápida, seria inviável desejar 

que apenas verdades incontestes fossem noticiadas pela mídia, pois tal situação poderia tornar 

inviável a liberdade de informação jornalística, de modo que o requisito da verdade deve ser 

entendido “do ponto de vista subjetivo, equiparando-se à diligência do informador, a quem 

incumbe apurar de forma séria os fatos que pretende tornar públicos”.74 

No mesmo sentido, manifestou-se o ministro Luiz Fux ao relatar o agravo regimental na 

Reclamação STF nº 28747, afirmando que embora seja necessária a apuração da veracidade 

das informações antes de sua divulgação, a fim de evitar danos a terceiros, nem sempre será 

possível uma investigação completa antes da publicização do conteúdo tendo em vista a 

imediaticidade contemporânea e a necessidade de celeridade na propagação das notícias para 

que o assunto não perca sua relevância. Esclareceu, entretanto, que tal circunstância não 

significa o abandono da verdade, uma vez que a notícia deve ter um arcabouço mínimo, sob 

pena de responsabilização do autor do conteúdo, e, tampouco, se confunde com as fake news, 
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em que se dá publicidade a fatos sabidamente falsos com a intenção de prejudicar ou 

favorecer indevidamente terceiros, argumentando que as fakes news devem ser 

veementemente combatidas.75 

Como visto, a verdade não vem sendo entendida pela maioria dos autores brasileiros 

como requisito necessário na liberdade de manifestação, mas deve se fazer presente na 

liberdade de imprensa. Todavia, o compromisso com a verdade na liberdade de imprensa, não 

se refere a uma verdade absoluta, intangível, mas sim a uma atuação cautelosa, diligente e 

responsável a fim de resguardar o interesse público. 

No entanto, entende-se aqui que ainda que se admita que a liberdade de expressão em 

sentido estrito, relativa à exposição de opiniões e manifestação do pensamento, possa tutelar a 

mentira, bem como a verdade exigida na liberdade de imprensa não seja uma verdade 

intangível, as fake news podem não estar protegidas em definitivo pela liberdade de 

expressão, uma vez que não são mentiras pura e simples, mas sim a criação, distorção e 

manipulação de fatos e informações a fim de obter vantagem em prejuízo de outrem. É que, 

conforme esclarece Diogo Rais, as fake news se assemelham, em termos jurídicos, à fraude, 

encontrando-se, portanto, dotada de ilicitude, o que não é protegido pela liberdade de 

expressão. 

A liberdade de expressão, apesar de ser direito fundamental de grande importância para 

a sociedade, nem sempre será assegurada em sua plenitude, havendo limites constitucionais 

ao seu exercício, que em determinadas situações poderá ser restringido, conforme será visto 

no tópico seguinte. 

 

 

                                                 
75 Agravo Regimental na Reclamação 2847 – Paraná 

[...] 

Decerto, a verificação da veracidade das informações é desejável, tanto quanto possível, anteriormente à sua 

propagação, justamente para evitar que haja danos a terceiros, como na hipótese da imputação leviana de 

condutas ilícitas ou imorais a outrem. 

Contudo, na sociedade contemporânea, em que a imediaticidade das relações é a marca – o que contamina 

inclusive, e infelizmente, a mídia – nem sempre é possível que a investigação completa de um fato preceda sua 

publicização. Por vezes, é no curso de reportagens que se chega à verdade, inclusive mediante agregação de 

informações vindas de fontes novas, obtidas graças à publicação da matéria. 

A dinâmica da sociedade atual – denominada pelo célebre sociólogo polonês Zygmund Bauman de modernidade 

líquida, em livro homônimo – demanda alguma celeridade na propagação de notícias, sob pena de a temática 

perder sua relevância ou apelo, seja por conta do timing específico de alguma pauta, seja pelo risco de 

superveniência de outro acontecimento igualmente relevante que venha a eclipsar o primeiro. 

Isso não significa o abandono da verdade, na medida em que a veiculação de notícias ainda assim deve ser 

ancorada em algum arcabouço mínimo, sob pena de responsabilização do seu autor, bem como está sujeita a 

ulterior verificação, correção ou resposta. Tampouco se confunde com a publicidade de fatos ou versões de fatos 

sabidamente falsas, com o desígnio de prejudicar ou favorecer indevidamente pessoas ou instituições (as fake 

news), o que deve ser combatido veementemente. 
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2.3 Restrições à liberdade de expressão 

É pacífico o entendimento de que a liberdade de expressão, embora seja um direito 

fundamental, não é um direito absoluto, pois em determinadas situações, estabelecidas na 

própria Constituição, poderá ser limitada. Nesse caso, a restrição funciona como uma 

diminuição do âmbito de incidência do direito em questão. Sobre o assunto, afirma Jane Reis 

Gonçalves: 

a restrição – também chamada de limitação – corresponde a previsões normativas e 

interpretações que operam uma diminuição da esfera máxima de incidências do 

direito que, a princípio, pode ser extraída de sua definição constitucional, mediante o 

estabelecimento de condições e obstáculos ao seu exercício
76

.  

Dessa forma, explica a autora que por meio das restrições são estabelecidas privações 

ou mesmo supressões ao exercício de direitos que, a priori, são protegidos 

constitucionalmente. Tal restrição pode ocorrer em abstrato, por meio de lei, ou no momento 

aplicativo, geralmente por meio de interpretação judicial. 

Entretanto, é de se ressaltar que essas restrições deverão possuir fundamento 

constitucional, seja de forma direta ou indireta uma vez que a liberdade de expressão é um 

direito fundamental com supremacia constitucional. 

Os direitos fundamentais são direitos garantidos ao homem objetivando proteger o 

particular contra abusos praticados pelo Estado. Eles possuem como postulado a dignidade 

humana, sendo um de seus principais objetivos a proteção da liberdade do indivíduo.   

Dimitri Dimoulis e Leonardo Martins trazem a seguinte definição para os direitos 

fundamentais: 

Os direitos fundamentais são direitos público-subjetivos de pessoas (físicas ou 

jurídicas), contidos em dispositivos constitucionais, e, portanto, que encerram 

caráter normativo supremo dentro do estado, tendo como finalidade limitar o 

exercício do poder estatal em face da liberdade individual77. 

Para o professor George Marmelstein, os direitos fundamentais possuem um aspecto 

material e formal. Pelo aspecto material, tem-se que os direitos fundamentais possuem um 

“inegável conteúdo ético”, estando “intimamente ligados à ideia de dignidade da pessoa 

humana e de limitação de poder”. Já pelo aspecto formal, tem-se que os direitos fundamentais 

tem um conteúdo jurídico normativo, de modo que “somente podem ser considerados como 
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em: < https://works.bepress.com/janereis/4/download/ >. Acesso em 20 jun. 2019. 
77 DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. 4.ed. São Paulo: 
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direitos fundamentais aqueles valores que foram incorporados ao ordenamento constitucional 

de determinado país”.78 

É de se ressaltar que, além de gozarem de supremacia constitucional, os direitos 

fundamentais são cláusulas pétreas (art. 60, §4, IV) e, portanto, não podem ser suprimidos.  

Entretanto, embora os direitos fundamentais gozem de supremacia constitucional e se 

apresentem como limites ao poder do Estado, não são ilimitados, pois sempre poderá haver 

restrições ao seu exercício. Tais limites são necessários para impedir desvirtuamentos e 

abusos do direito fundamental, especialmente quando outros valores fundamentais possam ser 

ameaçados. 

Nesse sentido, André Ramos Tavares explica que existe uma grande quantidade de 

hipóteses em que será possível a restrição dos direitos fundamentais. Segundo o autor, tais 

direitos não podem ser usados como justificativa para a prática de atos ilícitos, não devem 

respaldar a irresponsabilidade civil, não podem anular outros direitos também tutelados pela 

Constituição, bem como não podem anular o mesmo direito a outros titulares, devendo ser 

aplicado de forma harmônica no âmbito material.79
 

 Jane Reis Gonçalves, ao abordar a questão dos limites dos direitos fundamentais, 

também aponta alguns argumentos à sua limitação. Para a autora, diante da universalidade 

desses direitos, é inviável que se conceba uma fruição permanente e simultânea a todos, 

devendo haver uma disciplina apta a organizar e viabilizar a coexistência desses direitos. 

Deste modo, afirma que “só é possível tornar efetiva a titularidade universal dos direitos à 

medida que sejam harmonizados, o que implica logicamente a imposição de limites”, limites 

esses que serão aplicados conforme entendimento adotado da teoria da limitação dos direitos 

fundamentais.80 

 

2.3.1 Teoria da limitação dos direitos fundamentais 

Como observado outrora, os direitos fundamentais não são absolutos e podem ser 

atrelados a determinados limites que devem ter fundamento na Constituição Federal. Existem 

algumas teorias que tratam da limitação dos direitos fundamentais, sendo as principais a teoria 

dos limites internos e a teoria dos limites externos. Contudo, para que se faça uma adequada 

análise dessas teorias, inicialmente se faz necessária uma breve distinção entre os conceitos de 
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regras e princípios, pois a depender da abordagem dos direitos fundamentais como regras ou 

como princípios, ter-se-á a adoção da teoria interna ou externa. 

 Segundo Alexy, há vários critérios para a diferenciação entre regras e princípios, sendo 

o critério da generalidade, segundo o qual os princípios possuem maior grau de generalidade 

do que as regras, utilizado com maior frequência. Entretanto, para o autor, a principal 

distinção entre regras e princípios é qualitativa, entendendo-se que enquanto os princípios são 

comandos prima facie, as regras são comandos definitivos: 

O ponto decisivo na distinção entre regras e princípios é que princípios são normas 

que ordenam que algo seja realizado na maior medida possível dentro das 

possibilidades jurídicas e fáticas existentes. Princípios são, por conseguinte, 

mandamentos de otimização, que são caracterizados por poderem ser satisfeitos em 

graus variados e pelo fato de que a medida devida de sua satisfação não depende 

somente das possibilidades fáticas, mas também das possibilidades jurídicas. 

[...] 

Já as regras são normas que são sempre ou satisfeitas ou não satisfeitas. Se uma 

regra vale, então deve se fazer exatamente aquilo que ela exige; nada mais, nada 

menos. Regras contem, portanto, determinações no âmbito daquilo que é fática e 

juridicamente possível. Isso significa que a distinção entre regras e princípios é uma 

distinção qualitativa, e não uma distinção de grau81.  

Desta forma, pode-se afirmar que os princípios são normas que devem ser aplicadas no 

maior grau possível, são “comandos para serem otimizados”, serem aplicados da forma que 

lhe traga maior efetividade sem suprimir outros direitos igualmente tutelados. Já as regras não 

possuem essa característica, são comandos definitivos, ou elas são aplicadas ou não são. 

Nesse sentido, afirma Alexy que enquanto no conflito entre regras a resolução se dá por 

meio da subsunção: introdução de uma cláusula de exceção ou pela declaração de invalidade 

de uma das regras (valendo-se de critérios como lei posterior derroga lei anterior, lei superior 

derroga lei inferior, lei especial derroga lei geral, lei federal afasta lei estadual), na colisão de 

princípios a solução se dará na dimensão do peso, um deles terá que ceder de acordo com as 

condições concretas.82 

Tem-se, portanto, que os princípios são tratados como comandos prima facie, que 

podem ser otimizados, enquanto as regras são comandos definitivos. Tais conceitos são de 

grande relevância para o entendimento das teorias dos limites internos e externos, visto que na 

primeira os direitos fundamentais são tratados como regras e na segunda como princípios. 
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82ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais.Tradução de Virgilio Afonso da Silva. 2.ed. São Paulo: 
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2.3.1.1 Teoria dos limites internos 

De acordo com a teoria dos limites internos, os limites aos direitos fundamentais são 

limites implícitos, que embora não estejam escritos, estão presentes no próprio direito 

fundamental, emanam de sua essência.  

A teoria dos limites internos caracteriza-se por não aceitar restrições externas aos 

direitos fundamentais. A principal preocupação dessa teoria é “expurgar do processo 

interpretativo o subjetivismo, e, desse modo, evitar o enfraquecimento dos direitos 

fundamentais”.83 

Os defensores da teoria interna afastam a ideia de conflito entre direitos fundamentais e 

ponderação de valores, pois para eles a análise a ser feita é se a conduta questionada está 

incluída no âmbito de proteção do direito.  

Sobre o assunto, afirma Jane Reis Gonçalves: 

No plano da interpretação judicial, a teoria interna refuta a existência de conflitos 

entre direitos e, consequentemente, a ponderação de bens. A tarefa do operador 

jurídico ao interpretar o direito fundamental deve ater-se a identificar seu conteúdo 

constitucionalmente estabelecido e a verificar sua adequação à questão de fato 

apreciada, não lhe competindo estabelecer restrições recíprocas a direitos ou bens 

supostamente antagônicos.84 

Desta forma, para os defensores da teoria dos limites internos a proteção definitiva ao 

direito já está presente na norma constitucional desde o início, cabendo ao aplicador do direito 

apenas a delimitação do campo de incidência do direito em questão. 

Percebe-se que a teoria dos limites internos, ao refutar a possibilidade de ponderação de 

direitos, afasta a ideia dos direitos fundamentais serem comandos prima facie, entendendo 

que tais direitos são comandos definitivos, tratando-os, portanto, como regras e não 

princípios. 

Entretanto, a teoria dos limites internos não é muito aceita no Brasil e possui como 

principal crítica a dificuldade de se recorrer apenas ao critério da subsunção diante de casos 

complexos. Este é o entendimento compartilhado por Jane Reis Gonçalves, que afirma que “o 

alto grau de abertura semântica das normas de direito fundamental, aliado à complexidade dos 
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problemas concretos que as envolvem, torna evidente a dificuldade de precisar os contornos 

dos direitos de forma inequívoca, mediante mero recurso à subsunção”.85 

Em verdade, o que se percebe é que dado o alto grau de abstração e generalidade dos 

direitos fundamentais, fato que acaba por aumentar a possibilidade de conflito entre eles, a 

melhor opção é tratar esses direitos como princípios, vez que estes são tratados como 

comandos prima facie que poderão ser relativizados diante de conflitos, mediante análise do 

caso concreto, aplicando-se a técnica da ponderação, observados os critérios da 

proporcionalidade, entendimento coadunado pela teoria dos limites externos. 

 

2.3.1.2 Teoria dos limites externos 

Para os defensores da teoria dos limites externos, os direitos fundamentais são 

princípios, comandos prima facie que poderão ser restringidos em caso de colisão de direitos.   

De acordo com essa teoria, que tem Robert Alexy como seu principal defensor, o 

sopesamento entre os direitos colidentes é o meio pelo qual se encontraram os limites de cada 

direito fundamental.  

Desta forma, tem-se que no caso da adoção dos limites externos aos direitos 

fundamentais, o conflito entre esses direitos será resolvido diante da situação concreta, 

mediante o sopesamento dos direitos em conflito e decisão de qual direito deverá prevalecer 

na situação específica. Logo, pode-se concluir que, por meio da teoria externa é possível a 

limitação dos direitos fundamentais, que se dará mediante a identificação do direito protegido 

e posterior restrição (definição de limites externos). 

No Brasil, tem predominado, tanto no meio acadêmico, como no Supremo Tribunal 

Federal, a teoria dos limites externos. Sobre a teoria externa, afirma Jane Reis Gonçalves: 

A teoria externa é correlativa do modelo de ponderação e da teoria dos princípios. 

Ampara-se na ideia de que há conflitos entre direitos fundamentais e entre estes e 

outros bens constitucionais. Sendo os direitos fundamentais concebidos como 

princípios – vale dizer, como comandos prima facie dirigidos ao legislador -, é 

possível que sejam restringidos em decorrência de razões antagônicas que, em 

determinadas situações, assumam maior peso.86  

Para a autora, no caso de aplicação da teoria externa para colisão de direitos, o direito 

definitivo resultará da ponderação entre eles, devendo ser observado o princípio da 

proporcionalidade. Argumenta, portanto, que a teoria externa é incompatível com a ideia de 
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que os direitos fundamentais são regras, por entender que tais direitos não estabelecem um 

comando definitivo, mas sim um comando prima facie, com um amplo âmbito de proteção 

inicial, que poderá ser restringido, seja pelo cumprimento parcial do direito ou até o seu 

afastamento em situações específicas, sem que isso prejudique a sua validade jurídica.  

Desta forma, valendo-se da teoria dos limites externos, pode-se afirmar, por exemplo, 

que uma decisão judicial que determine a proibição de veiculação de determinado conteúdo 

em virtude de sua incompatibilidade com a honra de alguém, não tem como resultado o 

afastamento da liberdade de expressão do ordenamento jurídico, mas apenas a prevalência do 

direito à honra em detrimento da liberdade de expressão nessa situação específica. 

Cite-se como exemplo as decisões do TSE, relativa ao pelito eleioral de 2018, nas 

representações judiciais envolvendo as fake news. No total foram cinquenta representações 

em que se pleiteava, dentre outras coisas, a suspensão/remoção de conteúdo em decorrência 

de fake news. Desse total, em dezesseis representações foi determinada a remoção de 

conteúdo na internet, em virtude de conterem informações inverídicas e/ou ofensivas à honra 

de candidatos.  Tal situação demonstra que em cinquenta situações de conflito envolvendo 

basicamente os mesmos valores, liberdade de expressão versus honra, a liberdade de 

expressão prevaleceu em trinta e quatro delas, e a honra em dezesseis.87  

Verifica-se, portanto, que ambos os direitos (liberdade de expressão e direito a honra) 

possuem um âmbito de proteção inicial, e poderão ser restringidos de acordo com a situação 

específica, sem que isso implique na sua invalidade, coadunando, portanto, com a teoria dos 

limites externos. 

É de se ressaltar que, embora a teoria externa seja a mais adequada, em se tratando de 

limitação de direito fundamentais, algumas críticas pesam em relação a essa teoria, 

especialmente em torno do subjetivismo quanto aos critérios utilizados, do decisionismo 

judicial e do enfraquecimento dos direitos fundamentais, se constantemente relativizados. 

 

2.3.2 Teoria da proibição do abuso de direito fundamental 

Embora os direitos fundamentais gozem de supremacia constitucional, possuem limites 

que devem ser observados, sendo um deles a proibição de abuso. A teoria da proibição do 

abuso de direito visa impedir abusos no exercício de direitos subjetivos.  
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No âmbito do direito constitucional brasileiro, não há previsão expressa dessa teoria, 

que encontra guarida no artigo XXX da Declaração Universal dos Direitos Humanos, bem 

como no artigo 29 do Pacto São José da Costa Rica.88 89 

Para o professor George Marmelstein, embora não haja no Brasil norma constitucional 

expressa que albergue o princípio da proibição de abuso de direito fundamental, tal princípio, 

se encontra “latente” no sistema constitucional brasileiro e vem sendo aplicado pela 

jurisprudência, ainda que inconscientemente. Sobre o assunto, afirma: 

Em linhas gerais, esse princípio estabelece que nenhum direito fundamental deve ser 

interpretado no sentido de autorizar a prática de atividades que visem à destruição de 

outros direitos ou liberdades. Em outras palavras: o exercício de direitos 

fundamentais não pode ser abusivo a ponto de acobertar práticas ilícitas/criminosas 

cometidas em detrimento de outros direitos fundamentais ou de valores 

constitucionais relevantes90. 

Verifica-se, portanto, que embora os direitos fundamentais gozem de uma maior 

proteção, detendo características como a supremacia constitucional, aplicabilidade imediata e 

impossibilidade de serem suprimidos, eis que são clausulas pétreas, não são direitos 

absolutos, podendo ser relativizados e otimizados quando se encontrarem em situação de 

conflito com outros direitos constitucionais. 

É de se ressaltar que embora não esteja prevista expressamente no texto Constitucional, 

a proibição do abuso ganhou relevo no Código Civil de 2002, que trouxe de forma expressa a 

vedação do abuso de direito.  

Antes do Código Civil de 2002, a teoria do abuso de direito era entendida, por parte da 

doutrina, como prevista implicitamente, por meio de uma interpretação a contrario sensu do 

art.160, I: “Art. 160. Não constituem atos ilícitos: I. Os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito reconhecido”. Por meio dessa interpretação, se os atos 

praticados no exercício regular de um direito não seriam ilícitos, aqueles praticados em 

exercício abusivo ou irregular, seriam. 
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Com o advento do Código Civil de 2002, a figura do abuso de direito passou a ser 

prevista expressamente no art.187, sendo enquadrada como uma espécie de ato ilícito, ainda 

que não seja ato ilícito stricto sensu. De acordo com o referido artigo, “comete ato ilícito o 

titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu 

fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”. 

Para Fabricio Castagna Lunardi, a teoria do abuso de direito “constitui-se num 

obstáculo aos atos emulativos, ceifando intenções espúrias daqueles que se utilizam dos seus 

direitos com o único objetivo de prejudicar terceiros”.91  

Verifica-se, portanto que pela teoria do abuso do direito, consagrada de forma expressa 

no art. 187 do Código Civil, é possível a limitação ao exercício de direitos subjetivos que não 

observem os limites impostos pela finalidade econômica e social do direito, bem como 

contrários à boa-fé e aos bons costumes. Tal limitação visa evitar prejuízos ilegítimos a 

outrem. 

Silvio de Salvo Venosa, ao tratar do assunto, afirma que a noção inicial do abuso de 

direito é supralegal, “decorre da própria natureza das coisas e da condição humana”, de modo 

que a violação aos limites de um direito em prejuízo de outrem deve ser repreendida, pois 

afronta a finalidade da lei e a equidade92. 

Sobre o aspecto jurídico do abuso de direito, o autor afirma que “juridicamente, abuso 

de direito pode ser entendido como o fato de se usar de um poder, de uma faculdade, de um 

direito ou mesmo de uma coisa, além do que razoavelmente o direito e a sociedade 

permitem”. Para o autor, embora o abuso de direito tenha aparência de ato lícito, o seu 

resultado é a ocorrência de um ilícito: “no abuso de direito, pois, sob a máscara de ato 

legítimo esconde-se uma ilegalidade. Trata-se de ato jurídico aparentemente lícito, mas que, 

levado a efeito sem a devida regularidade, ocasiona resultado tido como ilícito”.93  

Já Christiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald afirmam que o ato abusivo 

caracteriza-se pelo exercício de um direito subjetivo, além dos limites estabelecidos e está 

inserto no plano da antijuridicidade. Para os autores, trata-se de “modalidade independente de 
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ato ilícito, distanciada da clássica compreensão da ilicitude, que, historicamente, esteve 

atrelada ao elemento subjetivo”.94 

É de se ressaltar que para a caracterização do abuso de direito predomina o 

entendimento de que não é necessária a presença da culpa (lato senso). Nesse sentido, afirma 

Silvio de Salvo Venosa: 

O código de 2002, de forma elegante e concisa, prescinde da noção de culpa, no art. 

187, para adotar o critério objetivo-finalistico. É valida, portanto, a afirmação 

apresentada de que o critério de culpa é acidental e não essencial para a 

configuração do abuso. Adota ainda a nova lei, ao assim estabelecer, a corrente 

majoritária em nosso meio95. 

Para o autor, no abuso de direito o pressuposto necessário é o “desvio finalistico do 

exercício do direito” não havendo a necessidade da presença de dolo ou culpa, pois se assim 

fosse, tal teoria seria apenas mais um capítulo da responsabilidade civil.    

Tal entendimento é reafirmado pelo Enunciado 37 da I Jornada de Direito Civil que 

estabelece que “a responsabilidade civil decorrente do abuso de direito independe da culpa, e 

fundamenta-se somente no critério objetivo-finalistico” 

No mesmo sentido, Christiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald afirmam que “o 

mérito do art. 187 do Código de 2002 é realçar que o critério do abuso não reside no plano 

psicológico da culpabilidade, mas no desvio do direito de sua finalidade ou função social. 

Acolhe-se a teoria objetiva finalista, que tem em Josserand o seu maior expoente”.96 

Percebe-se, portanto, que para a caracterização do abuso de direito, deve ser analisado o 

caso concreto, eis que somente diante da verificação da situação específica, será possível 

averiguar se houve excessos no exercício do direito subjetivo, bem como se desse excesso 

decorreu um dano a outrem. 

Como demonstrado, apesar da liberdade de expressão ser um direito essencial para a 

sociedade, esse direito não é ilimitado, e está submetido a limites sejam internos ou externos, 

bem como a responsabilização em decorrência de seu abuso. 

 

2.3.3 Restrição à liberdade de expressão em decorrência das fake news 

Tem sido demonstrado ao longo da presente dissertação que, no Brasil, os direitos 

fundamentais são passíveis de limitação em caso de conflitos de direitos. Tais conflitos são 

                                                 
94 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil, v1: parte geral e 

lindb.Salvador: Juspodium, 2014.P.623. 
95 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil: parte geral. 14.ed. São Paulo: Atlas, 2014. P.582. 
96 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil, v1: parte geral e 

lindb.Salvador: Juspodium, 2014.P.628. 
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frequentes tendo em vista que o alto grau de generalidade e abstração das normas de direitos 

fundamentais aumenta a possibilidade de surgirem interesses antagônicos por elas tuteladas. É 

o que ocorre, por exemplo, com a liberdade de expressão e os direitos da personalidade, 

garantias constitucionais que com frequência colidem entre si, eis que existem grandes 

chances de o exercício da liberdade de expressão gerar ofensa aos direitos da personalidade, 

em especial, a honra, imagem, intimidade e vida privada.  

Em se tratando de fake news, o conflito, na maioria das vezes, gira em torno desses dois 

direitos (liberdade de expressão e direitos da personalidade), pois as fake news, muitas vezes 

trazem consigo violações a honra, imagem, intimidade ou vida privada de outrem. No entanto, 

as pessoas que intencionalmente disseminam tais notícias, ou o fazem de forma anônima, para 

não serem identificadas, ou sob o argumento de estarem tuteladas pela liberdade de expressão. 

Contudo, como dito outrora, a liberdade de expressão, ainda que possa ter uma posição 

preferencial (doutrina que vem ganhando força, inclusive no STF), não tutela abusos de 

direito e tampouco atos ilícitos. 

Sobre a impossibilidade dos direitos fundamentais, no qual se inclui a liberdade de 

expressão, tutelarem atos ilícitos, afirma o professor George Marmelstein: 

[...] os direitos fundamentais não podem ser utilizados para fins ilícitos, até porque 

eles existem para promover o bem estar e a dignidade do ser humano e não para 

acobertar a prática de maldades que possam ameaçar esses valores. Indo mais além, 

pode-se dizer que o exercício de direitos fundamentais não pode gerar uma situação 

de injustiça, nem pode servir de desculpa para a prática de atos moralmente 

injustificáveis ou para violar direitos de terceiros.97 

Entretanto, o autor destaca que “qualquer restrição a direitos fundamentais deve ser 

vista com desconfiança, exigindo-se uma forte carga argumentativa para afastar a garantia 

constitucional.” Para o autor, os direitos fundamentais, por serem normas jurídicas, possuem 

observância compulsória e qualquer limitação a eles “deve passar por um exame 

constitucional mais rigoroso, cabendo ao Judiciário exigir a demonstração de que a limitação 

se justifica diante de um interesse mais importante”.98 

Fato é que as fake news geralmente carregam consigo uma alta carga de ofensa a outros 

direitos constitucionais (em especial, os direitos da personalidade), muitas vezes configurando 

ato ilícito, de sorte que tem se tornado cada vez mais frequente a tomada de decisões judiciais 

vedando a veiculação de tais conteúdos, o que tem levado a discussão acerca da configuração 

de censura, visto que reflete diretamente na liberdade de expressão.  

 

                                                 
97 MARMELSTEIN, George. Curso de Direitos Fundamentais. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2018, p. 425. 
98 MARMELSTEIN, George. Curso de Direitos Fundamentais. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2018, p. 425. 
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2.3.4. Da prática de censura no combate às fake news  

Foi visto nos tópicos anteriores que a liberdade de expressão é um direito fundamental 

tutelado pela Constituição brasileira e que em situações excepcionais estabelecidas pela 

própria Constituição poderá ser restringida. Algumas situações em que se tem admitido a 

restrição à liberdade de expressão estão relacionadas à divulgação de fake news. Todavia, com 

prática de atos que limitem a liberdade de expressão, logo vêm à tona questões relacionadas a 

prática de censura e a sua vedação constitucional. 

A censura se caracteriza pelo controle e supressão de informações e da liberdade de se 

expressar e geralmente se manifesta por meio de repressão à imprensa. É comum que o termo 

censura venha associado aos regimes ditatoriais, dado que nesses regimes há grande controle 

na divulgação das informações, com a frequente repressão de conteúdos contrários ao 

interesse do governo. 

O Brasil passou por um período de grande censura durante a ditadura militar, onde eram 

controladas, vetadas e punidas as publicações de conteúdos que fossem de encontro aos 

interesses do governo. Entretanto, com a chegada da ordem constitucional de 1988, houve 

uma maior valorização da liberdade e dos direitos humanos, abrindo-se espaço para o 

reconhecimento de direitos, e afastando-se a censura, de modo que em seu art. 5º, IX, a 

Constituição previu que “é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de 

comunicação, independentemente de censura ou licença”, e no artigo 220,§2º que “é vedada 

toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística”. 

Nesse sentido Luís Roberto Barroso afirma que a Constituição de 1988, “representou a 

superação de uma perspectiva autoritária, onisciente e não pluralista do exercício do poder”. 

Nela a liberdade de expressão ganhou novos contornos, representando a sua valorização uma 

grande conquista na luta contra a censura.99 

A proibição da censura também é expressa no Pacto de São José da Costa Rica, cujo 

Brasil é signatário, que estabelece em seu artigo 13, 2, que a liberdade de expressão não está 

sujeita à censura prévia.100 

                                                 
99BARROSO, Luís Roberto. Cigarro e liberdade de expressão. In: Temas de Direito Constitucional. Tomo II.Rio 

de Janeiro: Renovar, 2000, pp. 647 - 650. 
100 Artigo 13 - Liberdade de pensamento e de expressão 

1. Toda pessoa tem o direito à liberdade de pensamento e de expressão. Esse direito inclui a liberdade de 

procurar, receber e difundir informações e idéias de qualquer natureza, sem considerações de fronteiras, 

verbalmente ou por escrito, ou em forma impressa ou artística, ou por qualquer meio de sua escolha. 

 2. O exercício do direito previsto no inciso precedente não pode estar sujeito à censura prévia, mas a 

responsabilidades ulteriores, que devem ser expressamente previstas em lei e que se façam necessárias para 

assegurar: 
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É de se ressaltar que, embora a censura mais conhecida seja a censura prévia, por meio 

do impedimento da veiculação do conteúdo, pode ocorrer também censura posterior, com a 

aplicação de penalidades em decorrência de sua divulgação. Nesse sentido afirma Jonathas 

Machado que a censura prévia “consiste em utilizar o conceito de censura em termos restritos, 

para designar as violações da liberdade de expressão ocorridas através da sujeição dos 

conteúdos expressivos a um controle prévio por parte de uma autoridade pública, geralmente 

de natureza político-administrativa” ao passo que a censura posterior “consiste na condenação 

a uma sanção penal, civil ou de mera ordenação social, ocorrida num momento previsível, 

posterior à comunicação”.101 

Quanto ao posicionamento do Supremo Tribunal Federal em relação à censura prévia, 

embora não seja assunto totalmente sedimentado, a referida Corte vem adotando, ainda que de 

forma tímida, a posição preferencial da liberdade de expressão, tendendo a decidir pelo não 

cabimento de limitações prévias a essa liberdade pública, especialmente quando a colisão de 

direitos for entre a liberdade de expressão e os direitos da personalidade. A questão pode 

possuir um rumo diferente se o direito em conflito envolver, por exemplo, a segurança 

nacional. É que embora a censura seja vedada na Constituição Brasileira, a liberdade de 

expressão não é direito absoluto e, excepcionalmente, a depender do peso dos direitos em 

jogo, poderá ser restringida, conforme assegura a própria Constituição Federal. Nesse sentido, 

afirma Christiano Oliveira Taveira: 

[...] a impossibilidade de se proceder a um controle prévio do conteúdo da 

informação ou opinião a ser veiculada não eleva a liberdade de expressão a um 

status absoluto, sendo certo que o próprio texto constitucional preceitua alguns 

mecanismos legítimos de controle dos meios de comunicação, entre os quais: um 

controle administrativo, exercido por órgão do Poder Executivo; um controle 

judicial, consubstanciado no princípio do “acesso à justiça”; e um controle social, 

previsto no artigo 224, a ser exercido por um Conselho de Comunicação Social102. 

 Como afirmado em momentos anteriores, existem algumas situações que não são 

tuteladas pela liberdade de expressão, sendo elas geralmente relacionadas a ofensas a outros 

direitos fundamentais e ao abuso de direito. Em tais situações, a limitação à liberdade de 

                                                                                                                                                         
a) o respeito dos direitos e da reputação das demais pessoas; 

b) a proteção da segurança nacional, da ordem pública, ou da saúde ou da moral públicas. 

3. Não se pode restringir o direito de expressão por vias e meios indiretos, tais como o abuso de controles 

oficiais ou particulares de papel de imprensa, de frequências radioelétricas ou de equipamentos e aparelhos 

usados na difusão de informação, nem por quaisquer outros meios destinados a obstar a comunicação e a 

circulação de idéias e opiniões. 
101 MACHADO, Jónatas Eduardo Mendes. Liberdade de expressão: Dimensões constitucionais da esfera 

pública no sistema social. Editora Coimbra, 2002. P. 491-493. 
102TAVEIRA, Christiano de Oliveira. Democracia e pluralismo na esfera comunicativa: uma proposta de 

reformulação do papel do estado na garantia da liberdade de expressão. Disponível em: 

<http://www.dominiopublico.gov.br/download/teste/arqs/cp125727.pdf>. Acesso em 20.jul.2019. 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/teste/arqs/cp125727.pdf
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expressão pode ser legítima e não se confunde com a censura, pois se trata da busca de um 

equilíbrio no exercício dos direitos, com a imposição de limites ao exercício abusivo da 

liberdade de expressão. 

Não se deve esquecer que, embora a Constituição Federal garanta a liberdade de 

expressão, também estabelece outros valores constitucionais de mesma importância, a 

exemplo da inviolabilidade dos direitos da personalidade (honra, imagem, intimidade e vida 

privada), direito de resposta e vedação ao anonimato, não havendo hierarquia entre eles, de 

sorte que diante da necessidade de preservar outros direitos constitucionais, poderá haver 

restrição na liberdade de expressão, sem que a situação se configure em censura. 

Nesse sentido, Cristiano Farias e Nelson Rosenvald afirmam:  

A eventual mitigação da liberdade de imprensa não implica em repristinar, em trazer 

de volta, a lamentável prática da censura. O que se tem, em concreto, é que a 

democracia e as liberdades constitucionais podem impor uma relativização ao 

exercício a todo e qualquer direito, inclusive no que tange à liberdade de expressão e 

de imprensa, quando colidir com outros valores, também constitucionais, de 

proteção da pessoa humana.103 

Essa possibilidade de limitar a liberdade de expressão encontra previsão na própria 

Constituição Federal, que nos artigos 5º, X, estabelece a inviolabilidade da honra, imagem 

intimidade e vida privada, e no art. 220, § 1º, embora estabeleça que “nenhuma lei conterá 

dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em 

qualquer veículo de comunicação social”, traz a necessidade de observância do disposto no 

art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV. Tais ressalvas à primeira parte do art. 220, §1º são limites à 

liberdade de expressão. 

Nesse sentido, afirma Christiano de Oliveira Taveira: 

A “incensurabilidade” prévia, no entanto, não traduz uma possibilidade irrestrita de 

divulgação de opiniões, imagens e editoriais sem qualquer dever correlato do 

emissor da informação. Com efeito, o próprio texto constitucional prevê 

mecanismos compensatórios por abusos a serem cometidos sob o escudo da 

liberdade de expressão. Assim, por exemplo, observa-se que o inciso IV do artigo 5º 

veda expressamente o anonimato; o inciso V assegura o “direito de resposta, 

proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à 

imagem”; e o inciso X contempla a responsabilidade pelo dano material ou moral 

decorrente da violação da intimidade, vida privada e honra das pessoas104. 

Registre-se ainda que o próprio constituinte, no art. 5º, XLI estabelece que “a lei punirá 

qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais”, de modo que se o 

                                                 
103FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil, v1: parte geral e 

lindb.15ed.Salvador: Podivm, 2017, p. 197.   
104 TAVEIRA , Christiano de Oliveira. Democracia e pluralismo na esfera comunicativa: uma proposta de 

reformulação do papel do estado na garantia da liberdade de expressão. Disponível em: 

<http://www.dominiopublico.gov.br/download/teste/arqs/cp125727.pdf>. Acesso em 20.jul.2019. 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/teste/arqs/cp125727.pdf
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exercício da liberdade de expressão (que também é um direito fundamental) violar outros 

direitos fundamentais poderá haver punição.  

Tanto é assim que, recentemente, o STF, ao julgar a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade por Omissão nº 26 e o Mandado de Injunção número 4733, reconheceu, 

por maioria, a mora do Congresso Nacional para incriminar os atos de homofobia e transfobia 

contra os integrantes da comunidade LGBT, votando pelo seu enquadramento como tipo 

penal definido na Lei de Racismo até que o Congresso Nacional elabore lei sobre o 

assunto105.  

A possibilidade de restrição à liberdade de expressão também foi prevista no Pacto de 

São José da Costa Rica, do qual o Brasil é signatário, que traz a proibição da censura prévia à 

liberdade de expressão, mas estabelece em seu artigo 13, 5 que “a lei deve proibir toda 

propaganda a favor da guerra, bem como toda apologia ao ódio nacional, racial ou religioso 

que constitua incitamento à discriminação, à hostilidade, ao crime ou à violência”.  

Verifica-se, portanto, que a liberdade de expressão não está isenta de responsabilização, 

podendo sofrer limitações e punições em decorrência de seu exercício de forma contrária ao 

texto constitucional, atentando contra direitos fundamentais e a dignidade humana. 

Um exemplo disso é a decisão do STF no famoso caso Ellwanger, em que a celeuma 

girava em torno de livros escritos e publicados pelo editor Siegfried Ellwanger, que pregava a 

discriminação racial e o ódio aos judeus. Nesse caso prevaleceu no STF o entendimento de 

que os escritos não estariam abrangidos pela liberdade de expressão, vez que esta deve 

encontrar limites, especialmente se as manifestações estiverem revestidas de ilicitude penal.106  

Na situação em comento, verificou-se o conflito entre a liberdade de expressão e o 

combate ao racismo, no caso, externado contra os judeus. Na análise da situação concreta, 

                                                 
105 Disponível em: < http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=414010>. Acesso em 

13. Jan, 2020. 
106 EMENTA. HABEAS-CORPUS. PUBLICAÇÃO DE LIVROS: ANTI-SEMITISMO. RACISMO. CRIME 

IMPRESCRITÍVEL. CONCEITUAÇÃO. ABRANGÊNCIA CONSTITUCIONAL. LIBERDADE DE 

EXPRESSÃO. LIMITES. ORDEM DENEGADA.  

 [...]  

12. Discriminação que, no caso, se evidencia como deliberada e dirigida especificamente aos judeus, que 

configura ato ilícito de prática de racismo, com as conseqüências gravosas que o acompanham.  

13. Liberdade de expressão. Garantia constitucional que não se tem como absoluta. Limites morais e jurídicos. O 

direito à livre expressão não pode abrigar, em sua abrangência, manifestações de conteúdo imoral que implicam 

ilicitude penal.  

14. As liberdades públicas não são incondicionais, por isso devem ser exercidas de maneira harmônica, 

observados os limites definidos na própria Constituição Federal (CF, artigo 5º, § 2º, primeira parte). O preceito 

fundamental de liberdade de expressão não consagra o "direito à incitação ao racismo", dado que um direito 

individual não pode constituir-se em salvaguarda de condutas ilícitas, como sucede com os delitos contra a 

honra. Prevalência dos princípios da dignidade da pessoa humana e da igualdade jurídica.  

(HC 82424, Relator(a):  Min. MOREIRA ALVES, Relator(a) p/ Acórdão:  Min. MAURÍCIO CORRÊA, 

Tribunal Pleno, julgado em 17/09/2003, DJ 19-03-2004 PP-00024 EMENT VOL-02144-03 PP-00524). 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=414010
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foram sopesados ambos os valores, tendo prevalecido que o combate ao preconceito racial 

deveria prevalecer.  

Verifica-se, portanto, que embora seja exceção, e não regra, a liberdade de expressão 

poderá ser restringida diante da violação de outros direitos fundamentais, a exemplo dos 

direitos da personalidade, comumente em conflito com a liberdade de expressão, sendo a 

análise da situação concreta, com a devida ponderação de valores, essencial para a decisão de 

qual direito prevalecerá. 

A grande questão em relação as fake news é que, levando-se em conta que elas 

geralmente trazem consigo uma grande carga de ofensas a outrem, causando muitos prejuízos 

de ordem moral e, por vezes,  patrimonial,  vem ocorrendo uma grande movimentação para 

combatê-las, sendo as principais frentes de ação o controle legislativo, por meio de elaboração 

de leis contra a questão e o controle judiciário, que tem sido cada vez mais acionado para 

resolver esse tipo de demanda. 

Entende-se aqui que se há risco efetivo de censura em decorrência do combate as fake 

news, isso ocorre não por conta da possibilidade legal de restrição da liberdade de expressão 

(que, conforme visto, poderá acontecer em situações excepcionais, autorizadas na 

Constituição), mas pelos excessos que podem ser praticados na tentativa de combater tais 

conteúdos.  

No âmbito do poder legislativo, têm surgido vários projetos de lei visando o combate às 

fake news, e muitos deles trazem punições severas sem sequer definir precisamente o que 

seriam as fake news. Ora, uma definição imprecisa pode gerar interpretações dúbias e até 

punir inocentes. Nesses casos o risco de censura é iminente. 

No âmbito do judiciário, uma decisão com punições excessivas e desproporcionais, bem 

como a determinação de suspensão ou retirada de conteúdos, sem uma devida fundamentação 

pode vir a caracterizar censura.  

Não se deve esquecer que a restrição à liberdade de expressão, seja por lei ou mediante 

decisão judicial, deve possuir fundamento constitucional e estar pautada nos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade. 
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3 VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE E 

RESPONSABILIDADE CIVIL EM DECORRÊNCIA DAS 

FAKE NEWS 

No capítulo anterior foi abordada a relevância da liberdade de expressão, bem como a 

possibilidade de sua restrição diante de violação de outros direitos constitucionais, a exemplo 

dos direitos da personalidade. No presente Capítulo, pretende-se demonstrar que as fake news 

podem gerar ofensa aos direitos da personalidade e, consequentemente, dar ensejo a 

responsabilização civil em decorrência de sua veiculação. 

 

3.1 Direitos da personalidade: conceito e características 

Os direitos da personalidade são direitos subjetivos atribuídos ao ser humano com o fim 

de proteger seus direitos essenciais. Tais direitos possuem como fundamento maior a 

dignidade da pessoa humana e ganharam redação específica no direito brasileiro a partir do 

Código Civil de 2002, que trouxe um capítulo próprio sobre o tema (artigos 11 a 21). Antes 

disso, a sua proteção se dava de forma esparsa na própria legislação civil, na legislação penal, 

dentre outras, além da proteção prevista no texto constitucional.  

Existem duas correntes principais acerca dos fundamentos jurídicos dos direitos da 

personalidade, uma jusnaturalista, defendida por Limongi França e seguida por Carlos Alberto 

Bittar, Maria Helena Diniz, que entendem que os direitos da personalidade são inatos ao 

homem, e outra positivista, minoritária, defendida por De Cupis e a qual se filiam Cristiano 

Farias e Nelson Rosenvald, que entendem que somente serão considerados direitos da 

personalidade os direitos reconhecidos pelo Estado (aqueles decorrentes da ordem jurídica) 

afastando, portanto, a ideia de que os direitos da personalidade são inatos ao homem. 

Para Adriano de Cupis, os direitos da personalidade constituem direitos necessários e 

imprescindíveis à formação da personalidade; representam o “minimum necessário e 

imprescindível ao seu conteúdo”. De Cupis, adepto da teoria positivista, afirma que somente 

devem ser considerados como direitos da personalidade aqueles reconhecidos pelo Estado.107   

Já Limongi Franca entende que “os direitos da personalidade dizem-se as faculdades 

jurídicas cujo objeto são os diversos aspectos da própria pessoa do sujeito, bem assim da sua 

                                                 
107 CUPIS, Adriano de. Os direitos da personalidade. Trad. Afonso Celso Furtado Rezende. Campinas: 

Romana,2004, p.23-24. 
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projeção essencial no mundo exterior”. O autor, adepto da teoria jusnaturalista, entende que 

os direitos da personalidade não se resumem aos previstos em lei.108 

No direito brasileiro, Carlos Alberto Bittar define os direitos da personalidade como “os 

direitos reconhecidos à pessoa humana tomada em si mesma e em suas projeções na 

sociedade, previstos no ordenamento jurídico exatamente para a defesa de valores inatos no 

homem, como a vida, a higidez física, a intimidade, o segredo, o respeito, a honra, a 

intelectualidade e outros tantos”. Segundo o autor, os direitos da personalidade são aqueles 

inerentes à pessoa, em razão de sua estrutura física, psíquica e moral.109 

Por outro lado, Cristiano Farias e Nelson Rosenvald, definem os direitos da 

personalidade como “aquelas situações jurídicas reconhecidas à pessoa, tomadas em si mesma 

e em suas necessárias projeções sociais”. Segundo os autores, tratam-se de direitos  

“essenciais ao desenvolvimento da pessoa humana, em que se convertem as projeções físicas, 

psíquicas e intelectuais do seu titular, individualizando-o de modo a lhe emprestar segura e 

avançada tutela jurídica” 110.  

Entretanto, embora adeptos da teoria positivista dos direitos da personalidade, Cristiano 

Farias e Nelson Rosenvald entendem que o rol desses direitos previstos no Código Civil 

Brasileiro não é taxativo e devem ser compreendidos a partir de uma cláusula geral “que 

assegure proteção plena e eficaz à pessoa humana, permitindo que novos e eventuais valores 

incorporados à personalidade não estejam carentes de tutela jurídica”. Afirmam os autores que 

diante da rapidez com que ocorrem novas descobertas tecnológicas e científicas, a existência 

de um direito geral da personalidade, se faz necessária para garantir a tutela da pessoa 

humana111.   

Desse modo, Cristiano Farias e Nelson Rosenvald afirmam que embora a legislação 

brasileira traga proteção específica a alguns direitos da personalidade, a exemplo do direito ao 

nome, a privacidade e a imagem, existe ainda uma cláusula geral de proteção da 

personalidade, que amplia a tutela de forma significativa, impedindo o esgotamento das 

espécies de direitos da personalidade.  

A existência de um direito geral da personalidade é defendida por muitos doutrinadores 

brasileiros. Nesse sentido, afirma Carlos Alberto Bittar:  

                                                 
108 FRANÇA, R. Limongi. Instituições de direito civil. 5.ed. São Paulo: Saraiva, 1999. P.935. 
109 BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. 8.ed.São Paulo:Saraiva, 2015, p.29. 
110 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil, v1: parte geral e 

lindb.15.ed.Salvador: Podivm, 2017. P 183-184. 
111 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil, v1: parte geral e 

lindb.15.ed.Salvador: Podivm, 2017. P 222. 
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O direito geral da personalidade fundamenta, informa e serve de princípio geral 

mesmo aos direitos especiais da personalidade, uma vez que é visto como um 

direito-mãe ou um direito-fonte. No entanto, sua aplicação se dá de forma 

subsidiária aos direitos especiais da personalidade, sendo englobante dos mesmos, 

que, por seu turno, não esgotam o bem geral da personalidade. Assim, pode-se dizer 

que os direitos típicos seriam manifestações parciais da tutela globalmente conferida 

pelo direito geral da personalidade112. 

Nos dizeres de Bittar, o direito geral da personalidade serviria como um direito mãe, 

apto para tutelar bens da personalidade que não possuam tutela específica, de modo que a sua 

aplicação ocorreria de forma subsidiária e ajudaria a suprir as brechas existentes no direito 

positivo.  

Destaque-se, entretanto, que, embora defendido por muitos autores brasileiros, o Código 

Civil de 2002 não trouxe previsão expressa de um direito geral da personalidade, firmando-se 

o entendimento de que tal direito encontra-se implícito, como decorrência do principio da 

dignidade humana. Neste sentido, afirma Bittar que a moderna doutrina brasileira entende que 

o direito geral da personalidade encontra-se implícito no ordenamento jurídico, e fundamenta-

se “no princípio da dignidade da pessoa humana (art.1º,III, da CF), na permissão 

constitucional do reconhecimento de outros direitos e garantias (art.5º, §2º, da CF), bem como 

no art. 12 do Código Civil de 2002, que funcionará como cláusula de abertura formal do 

sistema” 113. 

Em que pese a divergência acerca da existência ou não de direito geral da personalidade 

no direito brasileiro, prevalece o entendimento de que o rol de direitos da personalidade 

previsto no Código Civil não é taxativo, mas meramente exemplificativo. Nesse sentido, 

Carlos Alberto Bittar afirma que “os direitos da personalidade são muitos e de várias 

categorias; por isso, o Novo Código Civil preferiu apresentar um rol meramente residual, uma 

vez que boa parte dos direitos da personalidade vem inserida na Constituição Federal como 

direitos fundamentais”.114 

No mesmo sentido, o enunciado 274 do Conselho da Justiça Federal, aprovado na IV 

Jornada de Direito Civil também afirma que o rol dos direitos da personalidade previsto no 

Código Civil não é taxativo:  

Os direitos da personalidade, regulados de maneira não exaustiva pelo Código Civil, 

são expressões da cláusula geral de tutela da pessoa humana, contida no art. 1º, III, 

da Constituição (principio da dignidade da pessoa humana). Em caso de colisão 

entre eles, como nenhum pode sobrelevar os demais, deve-se aplicar a técnica da 

ponderação. 
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Esses direitos da personalidade, cujo rol é exemplificativo, costumam ser classificados 

no Brasil de forma tripartida, referentes aos aspectos físicos, psíquicos e morais, destaque-se, 

entretanto, que essa classificação poderá variar de acordo com a metodologia adotada por 

cada autor. 

Carlos Alberto Bittar divide os direitos da personalidade em físicos “referentes a 

componentes materiais da estrutura humana (a integridade corporal, compreendendo: o corpo, 

como um todo; os órgãos; os membros; a imagem, ou efígie)”, psíquicos, “relativos a 

elementos intrínsecos à personalidade (integridade psíquica, compreendendo: a liberdade; a 

intimidade; o sigilo)” e morais “respeitantes a atributos valorativos (ou virtudes) da pessoa na 

sociedade (o patrimônio moral, compreendendo: a identidade; a honra; as manifestações do 

intelecto)”.115  

Classificação semelhante é a adotada por Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona, que 

classificam os direitos da personalidade de acordo com a proteção à vida e integridade física, 

integridade psíquica e criações intelectuais, e integridade moral.116 

Outra classificação bastante conhecida é a de Heinrich Hubmann, apontada por 

Leonardo Zanini, que traz a distinção entre o direito à personalidade (referente à “toda 

equipagem do individuo” incidindo sobre a existência, o espírito e a vontade) , o direito ao 

desenvolvimento da personalidade (a exemplo das liberdades) e o direito à individualidade 

(referente ao caráter próprio do homem).117 

Como salientado, tem prevalecido no Brasil a divisão dos direitos da personalidade em 

direitos de ordem física, psíquica e moral. Esses direitos possuem como principais 

características o fato de serem direitos subjetivos; não patrimoniais, eis que não possuem 

conteúdo patrimonial e econômico; intransmissíveis, não podendo ser transferidos a outrem; 

irrenunciáveis, não podendo abrir mão deles; vitalícios, eis que vigoram durante toda a 

existência da pessoa; e oponível erga omnes. Tais atributos sofrem uma pequena variação de 

acordo com entendimento de cada autor. 

Carlos Alberto Bittar caracteriza os direitos da personalidade como “inatos 

(originários), absolutos, extrapatrimoniais, intransmissíveis, imprescritíveis, impenhoráveis, 

vitalícios, necessários e oponíveis erga omnes” 118. 
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Quanto à indisponibilidade, cumpre destacar que alguns direitos da personalidade 

podem ser relativizados. Nesse sentido, Cristiano Farias e Nelson Rosenvald afirmam que 

“muito embora os direitos da personalidade sejam indisponíveis ao seu titular, admite-se, 

eventualmente, uma cessão do seu exercício, em determinadas situações e dentro de certos 

limites”. Admite-se, portanto, a disponibilidade relativa dos direitos da personalidade, desde 

que não seja sacrificada a dignidade do titular.119   

Nessa linha de entendimento, o enunciado 4 da 1ª Jornada de Direito Civil dispôs que 

“o exercício dos direitos da personalidade pode sofrer limitação voluntária, desde que não seja 

permanente nem geral”. 

De igual modo, em relação à extrapatrimonialidade, em que pese os direitos da 

personalidade não possuam valor econômico, alguns deles podem ser cedidos de forma 

onerosa, assim como a ofensa aos direitos da personalidade pode ter reflexos patrimoniais. 

Destacado o conceito e as principais características dos direitos da personalidade, e com 

o objetivo de não se desviar do foco do presente trabalho, que aborda as fake news, passa-se a 

analisar os principais direitos da personalidade afetados pelas falaciosas notícias. 

 

3.2 Direitos da personalidade mais afetados pelas fake news 

São diversas as espécies dos direitos da personalidade, não se resumindo àqueles 

estabelecidos no Código Civil de 2002, que traz um rol exemplificativo. Entretanto, não se 

pretende aqui esgotar as suas espécies, mas abordar os direitos da personalidade mais afetados 

pela proliferação das fake news. 

Dentre os direitos da personalidade que mais são violados em decorrência da divulgação 

de fake news, destacam-se a imagem, a honra, a intimidade e a privacidade. 

 

3.2.1 Direito à honra 

O direito à honra é uma proteção ao aspecto moral da pessoa, relacionado à sua 

reputação e boa fama. Definida como direito da personalidade, a honra vem tutelada no 

âmbito das relações privadas pelo Código Civil, mas também encontra tutela na Constituição 

Federal, na condição de direito fundamental, e em legislações esparsas, a exemplo do Código 

Penal, que define os crimes contra a honra (calúnia, injúria e difamação).  
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Para Carlos Alberto Bittar, a honra é elemento de cunho moral e indispensável à 

composição da personalidade, prendendo-se à necessidade de proteção da reputação da 

pessoa, bem como ao sentimento pessoal de estima e a consciência da própria dignidade120. 

Há uma tendência da doutrina em analisar a honra sob dois aspectos: objetivo e 

subjetivo. A honra subjetiva refere-se à opinião que a pessoa faz de si mesmo, ao passo que a 

honra objetiva faz referência à reputação na visão da sociedade. Entretanto, a honra é tutela 

pelo direito tanto diante da perspectiva objetiva quanto da perspectiva subjetiva. 

É de se ressaltar que além das pessoas naturais, as pessoas jurídicas também podem ter 

sua honra violada. Nesse sentido, afirma Luiz Antonio Freitas de Almeida que “reconhece-se 

um direito à honra também a entes morais, entes coletivos ou pessoas jurídicas, em função de 

proteção ao aspecto econômico que poderia ser diretamente afetado pelo desprestígio social 

que possa pairar por alguma ação lesiva”. Segundo o autor, embora a honra seja um bem 

extrapatrimonial, o abalo ao bom nome da pessoa jurídica pode gerar dano patrimonial.121  

Esse entendimento é compartilhado por Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona que afirmam 

que a CF/88, ao tutelar os direitos à honra, imagem, intimidade e vida privada, não fez 

qualquer acepção em relação às pessoas, não podendo, portanto, ser interpretado de maneira a 

se restringir as pessoas físicas. Salientam ainda que uma publicidade negativa ou informação 

falsa em relação a um produto pode afetar a reputação de uma empresa e destruir-lhe a 

credibilidade, inclusive gerando sérios reflexos patrimoniais.122 

O novo CC dirimiu as dúvidas porventura existentes ao estabelecer, em seu art. 52, que 

“aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção aos direitos da personalidade”. 

É comum a veiculação de fake news com violações à honra tanto de pessoas físicas 

como de pessoas jurídicas. Tais conteúdos, que se caracterizam pelo seu teor falso ou 

manipulado, em regra objetivam afetar a credibilidade dessas pessoas, trazendo como 

consequências prejuízos de ordem moral e até patrimonial, neste último caso, mais comum em 

relação às pessoas jurídicas, em razão da má fama do estabelecimento poder afetar a venda de 

seus produtos. 

A proteção à honra também se estende ao morto, conforme preceitua o parágrafo único 

dos artigos 12 e 20 do Código Civil. Sobre o assunto, Luiz Antonio Freitas de Almeida afirma 
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que mesmo após a morte a honra do de cujus pode ser tutelada, principalmente porque a 

agressão à honra do morto “repercute na esfera pessoal dos parentes e sucessores diretos, 

como direito de personalidade próprio do familiar sobrevivente referente ao seu sentimento 

psíquico, que sofre com a lesão da reputação do parente falecido”.123 

No mesmo sentido, Nelson Rosenvald e Cristiano Farias afirmam: 

Não se esqueça, de qualquer forma, que se reconhece, como um direito da 

personalidade da pessoa humana (viva), a proteção aos valores jurídicos da 

personalidade de algum familiar que já morreu como assinala o parágrafo único do 

art.12 do Estatuto Substantivo. São os chamados lesados indiretos, que estão 

legitimados para reclamar, em nome próprio, a proteção aos seus direitos da 

personalidade (próprios), consubstanciados na defesa de valores personalíssimos do 

seu cônjuge ou companheiro falecido, bem como de seus parentes (mortos), em 

linha reta ou colateral ate o quarto grau. Nesse caso, o dano ocorre depois da morte 

da pessoa, atingindo, diretamente, ao morto (que não mais tem personalidade), e, por 

igual, indiretamente aos seus parentes e cônjuge ou companheiro vivos. Por isso, são 

designados lesados indiretos
124

. 

Verifica-se, portanto, que a tutela à honra pode ser requerida ainda que se trate de 

pessoa falecida, isso porque a ofensa honra, ainda que prolatada em relação ao morto pode 

gerar danos em seus parentes vivos. É o que a doutrina tem chamado de dano reflexo ou em 

ricochete. 

Cite-se como exemplo, a decisão do STJ envolvendo o jogador Garrincha. A quarta 

turma do STJ, ao julgar o Resp 521697/RJ, deferiu parcialmente o recurso pleiteado pelas 

filhas de Garrincha a fim de lhes conceder indenização por danos morais e materiais em 

decorrência da publicação do livro “Estrela Solitária – um brasileiro chamado Garrincha”, 

ocorrida sem autorização das herdeiras. 

As filhas de Garrincha pleitearam indenização por danos morais e materiais em virtude 

de ofensa à honra, imagem intimidade e vida privada, ao argumento de que o livro trouxe a 

figura do ídolo (já falecido) de modo chulo e depreciativo. De acordo com o STJ, “não se 

pode subtrair dos filhos o direito de defender a imagem e a honra de seu falecido pai, pois 

eles, em linha de normalidade, são os que mais se desvanecem com a exaltação feita à sua 

memória, como são os que mais se abatem e se deprimem por qualquer agressão que lhe possa 

trazer mácula”.125 
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No caso das fake news, embora mais frequentes em relação às pessoas vivas, também 

podem envolver os falecidos e, geralmente, possuem finalidades escusas em sua divulgação. 

Cite-se como exemplo o caso da vereadora Marielle Franco, que após a sua morte/execução, 

teve seu nome envolvido em uma grande quantidade de notícias com conteúdos duvidosos e 

não comprovados a respeito da sua vida pessoal e política, com intenções nitidamente 

difamatórias.126  

Por fim, deve-se destacar que, quanto ao âmbito de proteção do direito à honra, é 

possível que este seja reduzido em razão da conduta adotada pela pessoa. Se a própria pessoa 

se expõe, pratica condutas reprováveis e não zela por sua honra, é possível que seu âmbito de 

proteção seja inferior ao da pessoa que tem essa cautela, entretanto, a diminuição no âmbito 

de proteção não pode desaguar na perda da honra, eis que é um atributo inerente à dignidade 

humana que deverá ser tutelado, ainda que em grau menor. 

 

3.2.2 Direito à imagem 

A imagem é atributo referente à representação da pessoa e encontra proteção específica 

no art. 20 do Código Civil. Segundo Carlos Alberto Bittar, o direito à imagem “consiste no 

direito que a pessoa tem sobre a sua forma plástica e respectivos componentes distintos (rosto, 

olhos, perfil, busto) que a individualizam no seio da coletividade”.127 

O autor refere-se aos aspectos físicos da imagem. Entretanto, alguns autores vêm 

atribuindo à imagem, além do aspecto físico, o aspecto moral. Nesse contexto, a imagem é 

dividida por parte da doutrina em imagem retrato, referente às características físicas da 

pessoa, a exemplo de uma foto, e imagem atributo, relacionada a aspectos morais, à 

reputação.  Nesse sentido, afirma Marcelo Malizia Cabral: 

A doutrina distingue, igualmente, a imagem-retrato da imagem atributo, ainda que 

reconheça a proteção de ambas enquanto bens de personalidade: a primeira 
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encontra-se relacionada estritamente à imagem como reflexo da identidade física e 

suas características, como a fotografia, o desenho, o retrato, a filmagem, enquanto a 

segunda refere-se ao caráter ou ao “retrato moral” do indivíduo, ao conjunto de 

atributos identificados no meio social relativamente a uma determinada pessoa.
128

 

Cristiano Farias e Nelson Rosenvald acrescentam, ainda, além da imagem-retrato e 

imagem-atributo, a imagem-voz, referente “à identificação de uma pessoa através de seu 

timbre sonoro” Entretanto, destacam que o direito à imagem é um só, embora dividido três 

dimensões (imagem-retrato e imagem-atributo, a imagem-voz), de sorte que a tutela a imagem 

protege todas as suas dimensões.129 

Como direito da personalidade que é, o direito à imagem possui as mesmas 

características que os demais direitos da personalidade, já citados anteriormente, todavia, 

quanto à indisponibilidade e a extrapatrimonialidade, é de se ressaltar que é admitida a 

disponibilização da imagem por meio de publicidade, participação em programas de televisão, 

etc, geralmente feita por meio contrato, mediante compensação financeira. 

Contudo, se a utilização da imagem extrapolar os limites do contrato, poderá 

caracterizar ato ilícito do mesmo modo que o seu uso não consentido. Nesse sentido, afirma 

Bittar que “constituem, assim, atos ilícitos, não só o uso não consentido, como também o uso 

que extrapole os limites contratuais (em finalidade diversa, ou não expressamente ajustada), 

em qualquer situação que seja colhida, ou fixada à pessoa, para posterior divulgação, com ou 

sem finalidade econômica” 130. 

Uma questão muito debatida refere-se à tutela da imagem de pessoas públicas, se essa 

tutela pode ou não ser reduzida. Para Cristiano Farias e Nelson Rosenvald, a imagem das 

pessoas públicas sofre flexibilização diante de legítimo interesse na sua divulgação “por força 

de seu ofício, profissão ou situação que se encontre”, o que não significa a perda da proteção 

constitucional da imagem.131 

É possível, portanto, afirmar que a notoriedade da pessoa pode ser fator que leve à 

redução do âmbito de proteção do direito à imagem, considerado o interesse público presente, 

sendo, inclusive, fator a ser levado em consideração diante de casos de colisão de direitos, 

entendimento esposado pelo enunciado CJF nº 279, da IV Jornada de Direito Civil, que 

disciplina: 
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A proteção à imagem deve ser ponderada com outros interesses constitucionalmente 

tutelados, especialmente em face do direito de amplo acesso à informação e da 

liberdade de imprensa. Em caso de colisão, levar-se-á em conta a notoriedade do 

retratado e dos fatos abordados, bem como a veracidade destes e, ainda, as 

características de sua utilização (comercial, informativa, biográfica), privilegiando-

se medidas que não restrinjam a divulgação de informações. 

No Brasil, um importante julgado sobre o tema foi o caso Cássia Kiss, em que a autora 

teve sua ação contra a Editora Ediouro julgada procedente pela segunda turma do STF (RE 

215984) em virtude da publicação de fotos suas, sem a devida autorização.132 

A atriz havia dado uma entrevista a uma revista de propriedade da editora Ediouro, mas 

não autorizou a publicação de sua fotografia, no entanto, a editora adquiriu uma fotografia da 

atriz e publicou na capa da revista, pôsteres, em páginas de publicidade e até em filmes 

publicitários. 

Chegado o processo ao STF, o ministro Carlos Veloso entendeu que o art.5º inciso X da 

Constituição Federal estabelece o direito à indenização por danos decorrentes de violação da 

honra, imagem, intimidade e vida privada da pessoa, sendo cumuláveis os danos morais e 

patrimoniais. Os danos morais, no caso, decorreriam do desconforto, aborrecimento e 

constrangimento causados pela publicação de foto não autorizada. Todos os ministros 

acompanharam o voto do relator, tendo sido a decisão unânime. 

Sobre o dano à imagem o STJ, inclusive, já sumulou a questão (sumula 403) 

estabelecendo que “independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não 

autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais”. 

Além do uso não autorizado e inadvertido da imagem, já passível de indenização, tem se 

tornado cada vez mais comum o seu uso de forma maldosa, com edição e manipulação vídeos 

e fotografias, por exemplo, a fim de envolver a imagem de determinada pessoa em fake news. 

Tais conteúdos são veiculados como se fossem verdadeiros e possuem alto potencial de lesar 

a imagem das pessoas envolvidas, mostrando-se patente a necessidade de proteção da imagem 

diante de sua violação em decorrência das fake news.  

 

3.2.3 Direito à intimidade e vida privada 

A privacidade e a intimidade são direitos da personalidade muito semelhantes, o que 

leva, por vezes, a serem tratados em conjunto ou até mesmo como sinônimos.  Nesse sentido, 

                                                 
132 Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=58833>. Acesso em 

05.ago.2019. 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=58833
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Fabio Ulhoa Coelho afirma que não vê utilidade na distinção entre os termos diante da 

existência do regime geral da proteção da vida privada.133 

Para Carlos Alberto Bittar o direito à intimidade “consubstancia-se em mecanismos de 

defesa da personalidade humana contra injunções, indiscrições ou intromissões alheias, 

conferindo traçado personalíssimo à sua tutela”. De acordo com o autor, o direito à intimidade 

está inserido nos direitos da personalidade de cunho psíquico e visa proteger “aspectos 

particulares ou íntimos da vida da pessoa, nele compreendidos sua família e seu lar. Trata-se 

de direito negativo, que visa a não exposição da pessoa tutelada, bem como a não intromissão 

de outrem em sua particularidade”. 134 

O objetivo deste direito é proteger informações da vida e intimidade da pessoa que não 

se quer seja conhecido por outros. Busca, portanto, evitar que estranhos tenham conhecimento 

de informações que não se quer compartilhar, a exemplo de relações de família, vida conjugal, 

etc. 

Para Maria Helena Diniz, privacidade e intimidade não se confundem, embora a 

intimidade possa ser incluída na privacidade. Segundo a autora, enquanto a privacidade volta-

se para aspectos externos da vida humana (hábitos, escolha do modo de viver, etc), a 

intimidade volta-se para aspectos internos do modo de vida da pessoa (relacionamentos 

amorosos, segredos pessoais, etc).135 

Claudio Luiz Bueno de Godoy afirma que, quando a doutrina distingue a privacidade da 

intimidade, é para trata-las como gênero e espécie, sendo a privacidade mais ampla e a 

intimidade mais restrita.136  

Nesse sentido, Cristiano Farias e Nelson Rosenvald afirmam que “sob o ponto de vista 

estrutural, estão contidos no direito à vida privada, o direito à intimidade e o direito ao 

segredo (sigilo), compondo diferentes aspectos de um mesmo bem jurídico 

personalíssimo”.137 

Fato é que dada a semelhança entre os direitos à privacidade e intimidade, esta 

integrante daquela, o ideal é que sejam tratadas em conjunto. É de se ressaltar que como 

direito da personalidade que são, gozam de todos os seus atributos, entretanto, assim como o 

                                                 
133 COELHO, Fabio Ulhoa. Curso de direito civil, v1: parte geral.8.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. 

P202. 
134 BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. 8.ed.São Paulo:Saraiva, 2015.P.172. 
135 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: teoria geral do direito civil, v1. 34.ed. São Paulo: 

Saraiva, 2017. P149-150. 
136 GODOY, Claudio Luiz Bueno de. A liberdade de imprensa e os direitos da personalidade. 3.ed. São 

Paulo: Atlas, 2015. P. 41. 
137 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil, v1: parte geral e 

lindb.15.ed.Salvador: Podivm, 2017. P.269. 
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direito à imagem, a sua indisponibilidade pode ser relativizada. Nesse sentido, Bittar afirma 

que em relação ao direito à intimidade, “é possível a sua disposição, devendo o consentimento 

para a divulgação ser explicitado em documento hábil, com as delimitações próprias, e, em 

caso de grupo (como o familiar), envolver todos os interessados”.138 

Ocorre disposição da privacidade/intimidade, por exemplo, quando o titular do direito, 

divulga sua intimidade em redes sociais ou participa de programas de confinamento (reality 

shows). 

Uma questão importante quanto o direito à intimidade diz respeito ao âmbito de 

proteção desse direito para as pessoas públicas, que gozam de notoriedade. É de se destacar 

que, em se tratando de pessoas públicas, é possível que sua esfera de privacidade e intimidade 

venha a ser reduzida. É que algumas informações relativas às pessoas públicas podem ser 

dotadas de interesse público o que faz com que este prevaleça em detrimento da privacidade e 

intimidade, tornando menor o âmbito de proteção desse direito da personalidade em razão do 

interesse público que a informação possa se revestir. 

Entretanto, conforme leciona Paulo José da Costa Junior, essa diminuição na esfera de 

proteção do direito à intimidade de pessoas célebres (a exemplo de atores, músicos, políticos, 

atletas) não implica a sua supressão, devendo ser preservada parte de sua intimidade “à qual 

só terão acesso aqueles a quem for consentido nelas penetrarem”. Segundo o autor, por serem 

objeto de interesse público, eles “perdem a crosta exterior da sua intimidade (Privatsphare), 

conservam, porém, o seu direito à intimidade, embora mais restrito, reduzido às manifestações 

essenciais da soledade”.139” 

Sendo assim, tem prevalecido o entendimento de que se o conteúdo for de interesse 

público deverá prevalecer em detrimento da privacidade/intimidade, o que faz com que as 

pessoas públicas acabem por ter essa esfera um pouco reduzida, entretanto deve permanecer 

preservada a esfera mais íntima.  

Cite-se como exemplo o caso da princesa Caroline de Hannover. A princesa ingressou 

com ação judicial, no ano de 1999, em face das revistas alemãs Neus Post, Freizeit Revue e 

Bunte, em virtude de terem publicado fotos suas em situações privadas (de férias, fazendo 

compras, etc). As revistas argumentaram que as imagem publicadas eram de pessoa pública, 

em local público e revestida de interesse público, estando publicação protegida pela liberdade 

de imprensa. Seguidos os trâmites processuais e respectivos recursos, o caso Chegou à Corte 

                                                 
138 BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. 8.ed.São Paulo:Saraiva, 2015.P.174. 
139 COSTA JUNIOR, Paulo Jose da. O direito de estar só: a tutela penal do direito à intimidade. 3ed. São 

Paulo:Siciliano Juridico, 2004. P.37. 
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Constitucional Alemã que entendeu que a liberdade de imprensa deveria prevalecer. Não 

conformada a princesa levou a situação para a Corte Europeia de Direitos Humanos que 

acabou decidindo em seu favor. Para a CEDH, o simples fato de tratar-se de pessoa pública, 

em local público, não afasta o seu direito de imagem e privacidade, devendo ser levado em 

conta fatores como o interesse público do conteúdo, notoriedade do envolvido, as 

circunstâncias em que a fotografia foi tirada e as consequências da publicação140. 

Posteriormente, em 2012 e 2013, a princesa levou para a CEDH mais dois casos 

envolvendo a divulgação não autorizada de imagens e violação de privacidade. No primeiro 

deles (2012) foram veiculadas fotos da princesa esquiando como ilustração para reportagem 

sobre a saúde do Príncipe Ranier III. Já no segundo caso (2013), foram utilizadas fotos da 

princesa curtindo férias para ilustrar reportagem sobre o aluguel de mansões no Kênia. A 

Corte Européia de Direitos Humanos, em ambos os casos, decidiu pela prevalência da 

liberdade de imprensa, uma vez que nas questões em comento as publicações contribuíam 

para o debate público, vez que na primeira matéria (2012) havia uma crítica social ao 

comportamento da princesa e, a segunda matéria (2013) trazia notícia sobre o mercado 

imobiliário de luxo.141. 

Percebe-se, portanto, que em se tratando de pessoas públicas o ponto chave para a 

diminuição da esfera de privacidade é a existência ou não de interesse público no conteúdo 

divulgado.  

É de se destacar ainda que no campo da privacidade e intimidade, existem várias 

esferas, com maior ou menor abrangência, de modo que quanto mais íntima e restrita for a 

informação ou conteúdo, maior tutela deverá receber. 

Delineando a questão, Heinrich Hubmann, citado por Eduardo Zanini, desenvolveu a 

teoria dos círculos concêntricos trazendo uma subdivisão da individualidade em três esferas, 

quais sejam: a privacidade, o segredo e a intimidade. De acordo com o pensamento de 

Hubman, a teoria dos círculos concêntricos consiste em três círculos, posicionados cada um 

dentro do outro, onde a camada mais externa seria referente à privacidade, a camada 

intermediária seria referente ao segredo e a camada mais interna seria a referente à 

intimidade.142 

                                                 
140 MARMELSTEIN, George. Princesa: o caso Caroline de Hannover I(CEDH, 2004). Disponível em: 

<https://www.instagram.com/p/Bm-zYLNHVmd/>. Acesso em 13 jan.2020. 
141 MARMELSTEIN, George. Princesa II: o caso Caroline de Hannover II e II (CEDH, 2012 e 2013). Disponível 

em: <https://www.instagram.com/p/BnBV6RXnKe8/>. Acesso em 13 jan.2020. 
142 ZANINI, Leonardo Estevam de Assis. Direitos da personalidade: aspectos essenciais. São Paulo: Saraiva, 

2011. p.115. 

https://www.instagram.com/p/Bm-zYLNHVmd/
https://www.instagram.com/p/BnBV6RXnKe8/
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Segundo Zanini, tal teoria foi posteriormente aprimorada por Heinrich Henkel que, 

embora também tenha dividido a individualidade em três círculos concêntricos, colocou o 

segredo na camada mais profunda, a intimidade na esfera intermediária e a privacidade na 

camada externa. 

Pela teoria de Heinrich Henkel, a privacidade, referente à esfera mais externa, 

representaria as relações mais superficiais, acessíveis aos demais mediante interesse público. 

Já a intimidade, situada na camada intermediária, gozaria de uma proteção maior do que a 

privacidade, pois referente às informações e relações mais íntimas, que não sejam secretas.  

Seriam as relações de conhecimento de poucas pessoas; de um grupo mais fechado como 

família e amigos íntimos. Por fim, o segredo, trata-se da esfera mais secreta, geralmente de 

informações que não se quer compartilhar com os demais.   

A teoria dos círculos concêntricos aprimorada por Heinrich Henkel tem sido acolhida 

pela maioria doutrina brasileira, sendo essa divisão de esferas de extrema relevância para 

aferição do grau de violação da privacidade e mensuração do dano ocorrido. 

Pode-se afirmar, portanto, que, quanto à privacidade e intimidade, devem ser 

preservadas as informações mais íntimas das pessoas, aquelas que são destituídas de interesse 

público, necessitado, portanto, de consentimento de seu titular para sua divulgação. 

Ocorre que, assim como a honra e a imagem, a privacidade e intimidade, também são 

comumente violadas pelas fake news. É comum a veiculação de notícias fraudulentas 

envolvendo aspectos íntimos das pessoas, especialmente as públicas. Tal fato geralmente 

costuma causar danos para os ofendidos. Entretanto, visando aferir aspecto legal para as fake 

news divulgadas, seus propagadores argumentam que a divulgação encontra respaldo na 

liberdade de expressão, para eximirem-se de responsabilização.  

Desta forma, é muito comum a divulgação de fake news com graves ofensas à honra, 

imagem, intimidade e vida privada ao argumento de tratar-se de ato legítimo, por estar 

tutelado pela liberdade de expressão. A questão, portanto, é saber quais os limites de cada um 

desses direitos bem como se a propagação de fake news estaria de fato tutelada pela liberdade 

de expressão. 
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3.3 Tutela jurídica dos direitos de personalidade violados em decorrência 

das fake news 

Conforme observado no tópico anterior, os direitos da personalidade mais afetados 

pelas fake news são a honra, imagem, intimidade e privacidade, isso porque, em regra, essas 

“notícias” objetivam trazer algum prejuízo a esses aspectos da personalidade. 

É que, embora os direitos da personalidade gozem de tutela legal e constitucional, 

frequentemente eles são violados por terceiros, que buscam respaldo na liberdade de 

manifestação, para expressarem o que quiserem, sem mensurar os prejuízos que possam 

causar aos demais. 

Ocorre que a Constituição Federal, ao estabelecer, em seu art. 5º, X, que “são 

invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito 

a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”, possibilitou que esses 

direitos da personalidade pudessem funcionar como limites à liberdade de expressão.  

Acrescente-se que o art. 12 do Código Civil possibilita que o ofendido exija que se 

cesse a ameaça ou a lesão ao direito da personalidade, podendo pleitear também a reparação 

por perdas e danos, além de outras sanções legais, reforçando a ideia de que os direitos da 

personalidade podem, por vezes, limitar exercício da liberdade de expressão. 

 De igual modo, o artigo 20 do Código Civil assegura a proteção à imagem admitindo, 

inclusive, a proibição de divulgação de escritos e exposição da imagem da pessoa, mediante 

seu requerimento, estabelecendo ainda o direito à indenização em caso de ofensa à honra: 

Art. 20. Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à 

manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou 

a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser 

proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe 

atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se se destinarem a fins 

comerciais.  

Parágrafo único. Em se tratando de morto ou de ausente, são partes legítimas para 

requerer essa proteção o cônjuge, os ascendentes ou os descendentes. 

Também o artigo 21 do Código Civil traz a tutela à privacidade da pessoa e possibilita 

ao juiz, mediante requerimento do interessado, a adoção de medidas aptas a impedir ou cessar 

atos que violem a privacidade:  

Art. 21. A vida privada da pessoa natural é inviolável, e o juiz, a requerimento do 

interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato 

contrário a esta norma.  

Verifica-se, portanto, que a lei civil tratou de tutelar os direitos da personalidade, 

admitindo a possibilidade de limitação da liberdade de expressão em caso de violação desses 

direitos. Entretanto, deve-se destacar que os artigos 20 e 21 foram objeto de Ação direta de 
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inconstitucionalidade (ADIN 4815), a qual foi julgada procedente e deu interpretação 

conforme a Constituição aos referidos artigos a fim de liberar a publicação de biografias não 

autorizadas, entendendo o STF que eventuais os danos aos direitos da personalidade, 

deveriam ser resolvidos em perdas e danos. A referida ADIN será melhor abordada no tópico 

subsequente. 

No âmbito do direito privado, os artigos supracitados são os principais fundamentos 

legais para a tutela dos direitos da personalidade, sendo certo que a violações desses direitos 

também podem repercutir em outras esferas, a exemplo dos crimes de calúnia, injúria e 

difamação, previstos na lei penal e de tutelas específicas previstas na seara eleitoral. 

Um dos critérios a ser observado no caso da violação dos direitos da personalidade e sua 

tutela é em relação ao grau de notoriedade do ofendido, se são pessoas públicas ou não, pois 

conforme já salientado outrora, os direitos à imagem, intimidade e vida privada de pessoas 

públicas sofrem uma redução no seu âmbito de proteção, dada a sua publicidade e o possível 

interesse público que as informações relativas a essas pessoas possam se revestir. 

Sendo assim, é possível afirmar que as pessoas públicas, dado o alto grau de 

notoriedade e do interesse que sociedade possui sobre suas vidas, possuem maior 

probabilidade de terem violadas esferas da sua personalidade bem como de serem alvos de 

fake news, sendo provável que tais conteúdos tenham repercussão muito maior do que se 

relativos a pessoas não públicas. 

É sabido que as fake news se destacaram em um contexto eleitoral, sendo muito comum, 

especialmente em período de campanha, a veiculação de fake news com graves ofensas aos 

direitos da personalidade de candidatos, podendo trazer-lhes inúmeros prejuízo, inclusive com 

capacidade de ensejar uma derrota eleitoral.  

No âmbito do direito eleitoral, existem várias medidas aptas a tutelar o candidato vítima 

de fake news, entretanto, por se tratar de matéria específica, vigente apenas no âmbito 

eleitoral, será abordada em momento oportuno. No presente capítulo, será abordada a tutela 

jurídica no âmbito dos direitos privados, tendo como base a lei civil e processual civil. 

Como informado anteriormente, as fake news se manifestam como conteúdos criados, 

distorcidos ou manipulados com intuito de obter vantagem ou trazer prejuízos para terceiros. 

Geralmente essas fake news trazem ofensas aos direitos da personalidade o que faz com que o 

ofendido busque a tutela desses direitos. 

Como bem afirmou Jorge de Miranda, “a primeira forma de defesa dos direitos é a que 

consiste no seu conhecimento. Só quem tem consciência dos seus direitos consegue usufruir 
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os bens a que eles correspondem e sabe avaliar as desvantagens e os prejuízos que sofre 

quando não os pode exercer ou efectivar ou quando eles são violados ou restringidos” 143. 

Portanto, conhecer as formas de tutela dos direitos da personalidade é muito importante 

para que se consiga efetivá-las diante de sua ofensa. Em regra, a tutela dos direitos da 

personalidade pode ser preventiva ou repressiva, conforme consagra o art.12 do CC, ao 

possibilitar tanto a exigência de que se cesse a lesão constatada, como perdas e danos, além de 

outras sanções previstas em lei.  

Quanto a tutela preventiva, Pablo Stolze e Rodrigo Pamplona afirmam que se dá 

“principalmente por meio do ajuizamento de ação cautelar ou ordinária com multa 

cominatória, objetivando evitar a concretização da ameaça de lesão ao direito da 

personalidade”, já a repressiva se dá “por meio de imposição de sanção civil (pagamento de 

indenização) ou penal (persecução criminal) em caso de a lesão já haver se efetivado”.144 

Percebe-se, portanto, que enquanto na tutela preventiva (prevista no artigo 12 do 

Código Civil) objetiva-se impedir a efetivação do dano, possibilitando ao ofendido exigir que 

se cesse a ameaça ou lesão ao direito da personalidade, na tutela repressiva (prevista no artigo 

12 do CC c/c art.186 e seguintes) o intuito é reparar o dano já ocorrido. 

Cristiano Farias e Nelson Rosenvald acrescentam ainda a tutela privada ou autotutela da 

personalidade, a ser exercida por meio da legitima defesa ou do exercício regular de um 

direito “desde que tal ato não ultrapasse o necessário à autotutela da personalidade”.145 

No tocante aos bens da personalidade abordados no presente trabalho (honra, imagem, 

intimidade e vida privada) a tutela dos direitos da personalidade é exercida, em regra, pela via 

judicial, onde se possibilita requerer a tutela preventiva ou repressiva, visando impedir/cessar 

a ofensa ou reintegrar o bem agredido, além da reparação de danos, quando cabível. 

São vários os diplomas legais que podem ser utilizados para embasar o pedido, uma vez 

que os direitos da personalidade recebem tutela de diversos diplomas, a exemplo do Código 

Civil, do Código Penal, da Lei de Direitos Autorais, do Estatuto do Idoso, Marco Civil da 

Internet, lei eleitoral e da própria Constituição Federal, de modo que, de acordo com a 

violação ocorrida verificar-se-á a legislação aplicável e as medidas que podem ser adotadas. 

                                                 
143 MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional: direitos fundamentais, tomo IV, 3.ed. Coimbra, 2000. 

P.62. 
144 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo.  Novo curso de direito civil, v1: parte geral. 19. 

ed,. São Paulo: Saraiva, 2017. P.239. 
145 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil, v1: parte geral e lindb. 

15.ed.Salvador: Podivm, 2017. P210. 
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Ocorrida, portanto, a violação dos direitos da personalidade é possível que ofendido 

busque o Judiciário para pleitear que se faça cessar o dano bem como a reparação cabível. 

Entretanto, em se tratando de violação decorrente das fake news, é comum o argumento 

de que as fake news decorrem do direito de se manifestar e expressar, e que, portanto, seriam 

legítimas. 

No caso, em se admitindo a possibilidade das fake news serem tuteladas pela liberdade 

de expressão, tem-se o conflito entre dois direitos de mesma hierarquia, tendo em vista que 

são dois direitos fundamentais, onde o exercício de um gera ofensa ao outro. Nesses casos, a 

melhor doutrina tem apontado a ponderação de valores como forma de resolução do conflito. 

 

3.4 A ponderação como forma de solução de conflito 

Diante da constate colisão entre a imagem, honra, intimidade e vida privada versus a 

liberdade de expressão, tem-se aplicado, no âmbito do poder judiciário, a ponderação de 

valores como técnica de resolução desses conflitos.  Tal técnica tem sido apontada pela maior 

parte da doutrina como a melhor solução para resolver o conflito. Nesse sentido, Cristiano 

Chaves de Farias e Nelson Rosenvald reconhecem a técnica da ponderação como meio eficaz 

de solução de conflitos de normas-princípios no âmbito privado.146 

Mauricio Mazur, ao tratar sobre o tema no direito português, afirma que a legislação 

portuguesa previu regra específica. Segundo o autor, se o conflito for entre direitos 

fundamentais constitucionais, concebidos como princípios, a solução deverá ocorrer por meio 

da ponderação de bens e interesses.  Entretanto, se o conflito ocorrer entre direitos da 

personalidade, que são tratados como regras e não princípios, a solução se estabelecerá 

através da aplicação do art. 335º, nº 1 e 2, do Código Civil Português, que estabelece 

procedimento específico para tratamento da colisão de direitos civis em geral.147 

 Afirma Mazur que, em se tratando de conflitos entre direitos da personalidade e 

direitos fundamentais, a resolução também se dará pelo método civilista e não pelo método 

constitucional, pois tal conflito “só é possível quando os direitos fundamentais são aplicados 

                                                 
146 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil, v1: parte geral e 

lindb.15ed.Salvador: Podivm, 2017, p.98. 
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nas relações privadas e, geralmente, como direito subjetivos, na qualidade de regras, o que 

impede o recurso de ponderação publicista e principalista”.148 

 Já no Brasil, não há regra específica para a solução de conflito entre os direitos 

fundamentais, bem como entre direitos da personalidade e direitos fundamentais, de modo 

que a doutrina e a jurisprudência tem apontado a técnica da ponderação como a mais 

adequada. 

 Desta forma, considerando que não há uma hierarquia entre o direito à liberdade de 

expressão, e o direito à imagem, honra, intimidade e vida privada, a atribuição de prevalência 

de um deles em detrimento do outro dependerá das circunstâncias no caso concreto. É o que 

afirmam Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald: 

Em tais casos (colisão de direitos da personalidade e liberdade de imprensa), é certa 

e incontroversa a inexistência de qualquer hierarquia, merecendo, ambas as figuras, 

uma proteção constitucional, como direito fundamental. Impõe-se, então, o uso da 

técnica da ponderação dos interesses, buscando averiguar, no caso concreto, qual o 

interesse que sobrepuja, na proteção da dignidade humana. Impõe-se investigar qual 

o direito que possui maior amplitude casuisticamente.
149

 

Verifica-se, portanto, que diante da técnica de ponderação de valores, é possível que, 

em determinados casos, a liberdade de expressão mereça prevalecer, especialmente diante de 

informações verídicas e de interesse público. Entretanto, diante de outras situações, será mais 

adequado tutelar a honra, imagem, intimidade e vida privada. 

Contudo, tem se observado que diante de julgamentos de casos concretos pelos tribunais 

pátrios, há uma tendência pela priorização dos demais bens da personalidade em detrimento 

da liberdade de expressão. É o que afirma Rodrigo Gaspar de Mello em sua tese de doutorado 

Liberdade de Expressão, Honra e Responsabilidade Civil: 

Ao contrário do que ocorre no direito norte-americano, no direito brasileiro, um 

conflito entre os direitos à liberdade de expressão e à honra tende a ser solucionado 

em favor deste último direito, não importando se o conflito envolve assunto de 

interesse público ou agentes públicos, candidatos a cargos eletivos ou também 

figuras públicas. Quando, em um determinado caso, se confrontam liberdade de 

expressão e honra, é muito provável (probabilidade de 60% a 70%, como se verá a 

seguir) que, no direito brasileiro, a expressão do pensamento se veja punida e até 

censurada para a proteção do direito à honra.150 
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Afirma o autor que, após ter estudado várias decisões de diversos tribunais (TJMG, 

TAMG, TJRJ, TJSP, TJRS, TJPR, TJDFT e STJ), chegou à conclusão de que quando o 

conflito entre a liberdade de expressão e os demais direitos da personalidade ocorrer de forma 

prévia, visando a proibir previamente a divulgação de determinado conteúdo, a liberdade de 

expressão tem prevalecido no Brasil ao argumento da proibição da censura prévia. Entretanto, 

afirma que o problema ocorre quando o conflito entre a liberdade de expressão e os demais 

direitos da personalidade é posterior. Argumenta o autor que, nesses casos, “a maioria 

esmagadora dos tribunais”, embora justifiquem suas decisões com base na ponderação, “têm 

adotado uma premissa completamente falsa – a premissa de que a liberdade de expressão só 

pode ser exercida se não atingir, em qualquer grau, os direitos da personalidade”.151 

Dessa forma, afirma o autor que, no caso de conflitos posteriores, as decisões são, na 

maioria das vezes, em favor da honra e demais direitos da personalidade e desfavoráveis à 

liberdade de expressão. Para Rodrigo Gaspar de Melo, adotar a premissa de que o exercício da 

liberdade de expressão não pode atingir os direitos da personalidade, em qualquer grau, 

coloca a liberdade de expressão como letra morta.152  

Do mesmo modo, tem se observado que no STJ, diante de conflitos concretos, vem 

prevalecendo decisões favoráveis à honra, imagem, intimidade e privacidade em detrimento 

da liberdade de expressão. 

De acordo com Fabio Leite Carvalho, em uma pesquisa por ele coordenada para analisar 

decisões do STJ sobre a questão, foi realizado um levantando de decisões em sede de 

Recursos Especiais na esfera cível sobre os conflitos entre liberdade de expressão e direitos da 

personalidade em geral, abrangendo o período de 2002 a 2010, em que se constatou que, de 

um total de 57 acórdãos, somente 12 foram favoráveis ao prevalecimento da liberdade de 

expressão. Nos demais, prevaleceram os direitos da personalidade.153 

Rodrigo Gaspar Mello, a fim de buscar dados atuais, realizou nova pesquisa no âmbito 

do STJ, valendo-se dos mesmos critérios de busca da pesquisa coordenada por Fabio 
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Carvalho, entretanto, abrangendo o período de 01/01/2011 à 31/12/2015, tendo se verificado 

os seguintes resultados: “(a) total de acórdãos – 34 (trinta e quatro); (b) acórdãos proferidos 

em favor da liberdade de expressão – 12 (doze), o que corresponde a 35,30% do total; (c) 

acórdãos proferidos em favor dos demais direitos da personalidade – 22 (vinte e dois), o que 

corresponde a 64,70% do total”.154 

Já o STF, em suas decisões, tem adotado, embora de forma acanhada, a doutrina da 

posição preferencial da liberdade de expressão. Isso se dá, especialmente diante do controle 

concentrado de constitucionalidade, uma vez que os casos concretos, em regra não chegam ao 

STF, que não vem admitido os recursos extraordinários ante a ausência de repercussão geral.  

A posição preferencial da liberdade de expressão foi adotada pelo STF no julgamento 

da ADIN 4815, em que foi pleiteada a interpretação conforme a Constituição aos artigos 20 e 

21 do Código Civil, a fim de que fosse permitida a divulgação de biografias não autorizadas.  

O artigo 20, em síntese, admite a proibição de divulgação de escritos, a transmissão da 

palavra, utilização da imagem de outrem, quando ofensivas à honra, respeitabilidade, boa 

fama ou possuíssem fins comerciais, sem prejuízo da indenização cabível. Quanto ao artigo 

21, traz o direito da pessoa requerer a adoção de providências para impedir ou fazer cessar 

atos que violem a privacidade. 

Por unanimidade o STF deu interpretação conforme a Constituição permitindo a 

divulgação das biografias não autorizadas, ao argumento de que eventuais danos ao direito à 

honra e demais direitos da personalidade poderiam ser resolvidos com indenização por perdas 

e danos. 

Outras decisões importantes do STF, em que foi priorizada a liberdade de expressão, 

foram os julgamentos da ADPF 130 que declarou a total incompatibilidade da lei de imprensa 

com a atual Constituição Brasileira, da ADPF 187, onde o STF, por unanimidade, liberou a 

marcha da maconha, bem como da ADIN 4451, em que os ministros, por unanimidade 

“declararam inconstitucionais dispositivos da Lei das Eleições (Lei 9.504/1997) que 

impediam emissoras de rádio e televisão de veicularem programas de humor envolvendo 

candidatos, partidos e coligações nos três meses anteriores ao pleito, como forma de evitar 

que sejam ridicularizados ou satirizados”.155 
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Ainda em sede de controle concentrado, o STF julgou a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade por Omissão nº 26, ocasião em que reconheceu, por maioria, a mora do 

Congresso Nacional para incriminar os atos de homofobia e transfobia contra os integrantes 

da comunidade LGBT, votando pelo seu enquadramento como tipo penal definido na Lei de 

Racismo até que o Congresso Nacional edite lei sobre o assunto, prevalecendo, no caso, os 

direitos da personalidade em detrimento da liberdade de expressão.156  

Já em controle difuso, pode-se citar emblemática decisão do STF em que os direitos da 

personalidade prevaleceram em detrimento da liberdade de expressão. Trata-se do caso 

Ellwanger, em que a celeuma girava em torno de livros escritos e publicados pelo editor 

Siegfried Ellwanger, que pregava a discriminação racial e o ódio aos judeus. Nesse caso 

prevaleceu no STF o entendimento de que os escritos não estariam abrangidos pela liberdade 

de expressão, vez que esta deve encontrar limites, especialmente se as manifestações 

estiverem revestidas de ilicitude penal.   

Outro caso julgado em controle difuso pelo STF em que houve prevalência dos direitos 

da personalidade em detrimento da liberdade de expressão foi o Recurso Ordinário em Habeas 

Corpus (RHC) 146303, em que foi negado o pedido de trancamento de ação penal pleiteado 

pela defesa do pastor Tupirani da Hora Lores, condenado nas instâncias inferiores pela prática 

e incitação de discriminação religiosa (artigo 20, parágrafo 2º, da Lei 7.716/1989). 

Tupirani Lores, na condição de pastor, publicou na internet vídeos e postagens com 

conteúdos ofensivos a autoridades públicas e aos seguidores de outras religiões (católica, 

islâmica, etc) atribuindo fatos ofensivos aos seus sacerdotes e devotos. Condenado nas 

instâncias inferiores, Tupirani Lores recorreu ao STF requerendo o trancamento da ação penal 

por atipicidade da conduta, ao argumento de que “a condenação ideológica de outras crenças é 

inerente à prática religiosa, e se trataria de exercício de uma garantia constitucionalmente 

assegurada”. O STF, por maioria, decidiu que a incitação ao ódio é abuso que não está 

amparado pela liberdade de expressão.157 

 Como visto, a resolução de conflitos entre a liberdade de expressão e os direitos da 

personalidade não é assunto pacífico, gerando muitas discussões, uma vez que, havendo 

amparo legal para os dois direitos, que possuem a mesma hierarquia, e diante da ausência de 

legislação específica disciplinando a questão, tem sido aplicado a ponderação dos valores no 
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caso concreto, que embora pareça ser o meio mais adequado para a resolução do conflito, 

poderá não ser justo, vez que a decisão pode vir carregada de valores pré-concebidos do 

julgador, ainda que não intencional. 

Em que pese ser a técnica mais utilizada atualmente, George Marmelstein esclarece que 

a técnica da ponderação apresenta algumas falhas, especialmente porque, considerando que é 

possível dar amparo legal para ambos os direitos em colisão, a decisão será dotada de grande 

subjetividade, correndo o risco, inclusive de ser arbitrária, além do fato de que a prevalência 

de um direito implicará no descumprimento, ao menos em parte, do outro. Nesse sentido, o 

autor traz como críticas à ponderação a questão da subjetividade dos valores; o problema da 

incomensurabilidade; o decisionismo e o enfraquecimento dos direitos.158 

Rodrigo Gaspar de Mello, valendo-se das ideias de Sagüés, afirma que o problema da 

colisão (no caso referindo-se à colisão entre a honra e a liberdade de expressão) é enfrentado 

de forma diferente pelos constitucionalistas e os civilistas, onde os primeiros destacam a 

posição preferencial da liberdade de expressão e os últimos trazem uma maior valorização ao 

direito à honra, por ser um direito caro à personalidade, o que para os civilistas poderia 

justificar, inclusive, a censura prévia pelo o judiciário, em determinadas situações. Para o 

autor, essa divergência de posicionamentos é prejudicial na busca de uma solução 

uniforme.159 

É que a existência de entendimentos divergentes pode acarretar em situações 

semelhantes com julgados diferentes e conflitantes, o que pode levar a uma grande 

insegurança jurídica. Tal divergência ocorre, também, em virtude da ausência de critérios 

específicos para a solução do conflito. 

Nesse sentido, Rodrigo Gaspar de Mello afirma que um dos problemas que leva à 

liberdade de expressão a não receber a proteção adequada é a ausência de critérios mínimos 

objetivamente estabelecidos e previamente definidos, ao argumento de que apenas o uso da 

ponderação e proporcionalidade pode levar a decisões com base em ideias preconcebidas do 
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juiz, além de revelar uma “cultura jurídica que não conhece o conteúdo da liberdade de 

expressão”. 160  

Diante das dificuldades que se tem para dirimir de forma justa a colisão entre o direito à 

honra e à liberdade de expressão, uma possibilidade é a edição de lei regulamentando os 

limites objetivos à liberdade de expressão e critérios de resolução de conflitos, a exemplo dos 

previstos no direito português. Destaque-se que por tratar-se de direitos também previstos na 

Constituição, a regulamentação deve respeitar os limites ali impostos. Nesse sentido, Rodrigo 

Gaspar Melo traz como proposta, a edição legislativa com estabelecimento de critérios 

mínimos visando a proteção da liberdade de expressão e de imprensa, inclusive com previsão 

de regulação de conflitos entre a honra e a liberdade de expressão.161 

Entretanto, enquanto permanecer a omissão legislativa em relação ao conflito entre os 

direitos da personalidade e a liberdade de expressão, entende-se que a melhor solução para a 

resolução do conflito é a ponderação no caso concreto, sem estabelecimento, em abstrato, de 

prevalência de qualquer direito de mesma hierarquia. Somente diante do caso concreto será 

possível aferir qual direito será mais afetado e merece maior proteção, sendo certo que, em 

qualquer caso, o abuso de direito poderá dar ensejo à reparação civil. 

 

3.5 Responsabilidade civil decorrente da divulgação de fake news na 

internet 

Como vem sendo demonstrado, a ofensa aos direitos da personalidade pode acarretar a 

responsabilidade civil de quem praticou o ato. Na legislação civil brasileira, a regra geral da 

responsabilidade vem insculpida nos artigos 186,187 e 927 do Código Civil. 

Questões como ocorrência de dano e verificação de dolo ou culpa são uma constante na 

análise da responsabilidade civil. Entretanto existem situações que fogem a essa regra. 

Deste modo, para que se chegue à responsabilidade civil decorrente das fake news, 

necessário se faz um breve estudo sobre o instituto da responsabilidade civil. 
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3.5.1 Noções gerais de responsabilidade civil 

A responsabilidade civil é instituto que visa a reparação de dano e, em regra, decorre da 

prática de ato ilícito.  

O professor Bruno Carrá define a responsabilidade civil como o dever de indenizar. 

Segundo o autor, ela se destina a reagir contra um dano contrário ao ordenamento jurídico.162 

A responsabilidade civil costuma ser dividida em responsabilidade civil contratual (ou 

negocial) e extracontratual, também conhecida como responsabilidade civil aquiliana. Será 

contratual quando houver descumprimento de uma regra estabelecida em contrato entre as 

partes e será extracontratual diante da inobservância legal. 

Nos dizeres de Carlos Roberto Gonçalves, “na responsabilidade extracontratual o agente 

infringe um dever legal e, na contratual, descumpre o avençado, tornando-se inadimplente”. 

Segundo o autor, enquanto na responsabilidade contratual descumpre-se uma convenção 

prévia, na extracontratual não há qualquer vínculo jurídico entre o causador do dano e a 

vítima, quando aquele pratica o ato ilícito.163 

No caso da responsabilidade civil decorrente das fake news a responsabilidade, em 

regra, será extracontratual, uma vez que a violação não decorre de quebra contratual, mas sim 

de ofensa a direitos previstos em lei, como ocorre com direitos da personalidade, 

frequentemente afetados pelas fake news. 

A regra geral da responsabilidade extracontratual pode ser extraída da análise dos 

artigos 186 e 187 em conjunto com art. 927 do Código Civil, segundo o qual se extrai que 

aquele que, por conduta ilícita causar dano a outrem, deve repará-lo, entendendo-se como 

conduta ilícita o ato comissivo ou omissivo, voluntário, negligente ou imprudente que cause 

dano a outro (art.186), bem como o exercício de um direito que exceda os limites impostos 

pelo seu fim econômico ou social, pela boa fé ou pelos bons costumes (art.187). 

Entretanto, para que se possa constatar a responsabilidade civil, deve-se verificar se 

estão presentes os seus pressupostos. 

 

3.5.2 Pressupostos da responsabilidade civil  

Para que se configure a responsabilidade civil, alguns requisitos deverão estar presentes. 

Em regra, a doutrina aponta como pressupostos da responsabilidade civil a conduta ofensiva, 
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a ocorrência de dano, o nexo causal e o dolo ou culpa (este último com algumas divergências, 

ante a possibilidade de responsabilização civil independentemente da culpa lato senso).  

a) Conduta ofensiva 

Quanto à conduta ofensiva, pode decorrer de uma ação ou omissão e, via de regra, deve 

ser tida por ilícita, entendimento extraído da leitura do artigo 186 do Código Civil e 

compartilhado por autores como Silvio de Salvo Venosa e Caio Mario da Silva. Entretanto, o 

próprio Código Civil traz a possibilidade de responsabilização decorrente de ato lícito (a 

exemplo dos artigos 1313,§3º e 1285), razão pela qual Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona 

afirmam a possibilidade de responsabilização civil sem que necessariamente ocorra 

antijuridicidade, contudo, a responsabilização decorrente de ato lícito deve sempre estar 

prevista em lei.164  

b) Culpa lato sensu 

Em relação à culpa lato sensu (dolo ou culpa em sentido estrito), cumpre inicialmente 

destacar que há divergência quanto a sua aceitação como pressuposto da responsabilidade 

civil. Embora alguns autores, a exemplo de Flavio Tartuce, apontem a culpa como 

pressuposto geral da responsabilidade civil, outros, a exemplo de Pablo Stolze e Rodrigo 

Pamplona, entendem que se trata de elemento acidental, ante a existência de modalidade de 

responsabilidade que dispensa o elemento culpa para fins de responsabilização 

(responsabilidade objetiva) 

 É que a responsabilidade civil poderá ser objetiva ou subjetiva. Na responsabilidade 

subjetiva, deverá ser demonstrada a ocorrência de dolo ou culpa, já na responsabilidade 

objetiva não há necessidade de demonstração de dolo ou culpa, ela ocorrerá 

independentemente disto.  

Nesse sentido, Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona afirmam que a responsabilidade 

subjetiva rege-se pela noção de que cada um responde pela própria culpa, ao passo que a 

responsabilidade objetiva é encarada mais como uma obrigação de reparar o dano baseada no 

risco da atividade exercida pelo autor do dano.165 

No mesmo sentido, afirma Flavio Tartuce: 

Na responsabilidade subjetiva o nexo de causalidade é formado pela culpa genérica 

ou lato senso, que inclui o dolo e a culpa estrita (art. 186 do CC), ao passo que na 
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responsabilidade objetiva, o nexo de causalidade é formado pela conduta, cumulada 

com a previsão legal de responsabilização sem culpa ou pela atividade de risco.
166

 

Verifica-se, portanto, que a presença do elemento dolo ou culpa só é exigida na 

responsabilidade subjetiva, sendo dispensada na responsabilidade objetiva.  A distinção entre 

o dolo e a culpa reside no elemento intencional, pois enquanto no dolo há a intenção de 

praticar a conduta lesiva, na culpa não há essa intenção. Nesse sentido, Carlos Roberto 

Gonçalves afirma que “o dolo consiste na vontade de cometer uma violação de direito, e a 

culpa, na falta de diligência”.167 

A culpa, em sentido estrito, pode se manifestar pela negligência (conduta omissiva, em 

que o agente deixa de praticar algum ato que sabe que deveria ter feito), imprudência (o 

agente age de forma precipitada, não tem a devida cautela) ou imperícia (relacionada à falta 

de conhecimento técnico e habilidade necessária). 

Pela redação do artigo 186 do Código Civil Brasileiro, verifica-se que foi adotada como 

regra a responsabilidade subjetiva, somente cabendo a responsabilidade objetiva se houver 

previsão em lei ou quando a atividade normalmente exercida pelo agente causador do dano 

tratar-se de atividade de risco para os direitos de outrem (art. 927, parágrafo único). 

 Entretanto, são vários os dispositivos previstos na lei civil com atribuição de 

responsabilidade objetiva, o que se leva a crer que o Código Civil também trouxe enfoque 

sobre a responsabilidade objetiva. Coadunando com esse entendimento, Pablo Stolze e 

Rodrigo Pamplona afirmam que a responsabilidade objetiva ganhou destaque no novo Código 

Civil vigente, priorizando a ideia de responsabilidade baseada na atividade de risco (objetiva). 

Segundo os autores, o risco, em especial, decorrente do avanço tecnológico, trouxe a 

necessidade de mudança dos antigos paradigmas da lei anterior.168 

Sobre a abrangência da atividade de risco, o enunciado 38 da 1ª Jornada de Direito Civil 

disciplina que “a responsabilidade fundada no risco da atividade, como prevista na segunda 

parte do parágrafo único do art. 927 do novo Código Civil, configura-se quando a atividade 

normalmente desenvolvida pelo autor do dano causar a pessoa determinada um ônus maior do 

que aos demais membros da coletividade”. 

Deste modo, verifica-se que em pese o Código Civil tenha estabelecido como regra a 

responsabilidade subjetiva, são diversas as hipóteses em que se aplicará a responsabilidade 

                                                 
166 TARTUCE, Flavio. Direito Civil. v.2: direito das obrigações e responsabilidade civil. 13. ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2018. P. 380. 
167 GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade civil. 13 ed. São Paulo: Saraiva, 2011. P.66. 
168 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo.  Novo curso de direito civil, v3: 

responsabilidade civil. 13. ed,. São Paulo: Saraiva, 2015. P.17. 
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objetiva, a exemplo do que se dá nos artigos 929, 930, 936, 937, 938, 939 e 940 do Código 

Civil, além de outras leis esparsas que também possuem previsão nesse sentido, como ocorre 

com o CDC, com a lei 6453/77 (que traz a responsabilidade civil por danos nucleares), com a 

lei 6938/81 (que trata dos danos ao meio ambiente); dentre outras.  

c) Relação de causalidade 

Quanto à relação de causalidade, diz respeito à necessidade de nexo entre a conduta do 

agente e o evento danoso. Trata-se de elemento necessário para a configuração da 

responsabilidade. Nesse sentido, afirma Carlos Roberto Gonçalves que sem a relação de 

causalidade inexiste o dever de indenizar.169 

d) Dano 

Por fim, o dano também é pressuposto para configuração da responsabilidade civil. 

Carlos Roberto Gonçalves destaca que a ocorrência do dano é essencial para a 

responsabilização civil ao argumento de que ainda que ocorra violação de um dever jurídico 

decorrente de dolo ou culpa do infrator, se não houver prejuízo, nenhuma indenização será 

devida.170 

O professor Bruno Carrá também se filia ao entendimento da necessidade de ocorrência 

de dano para configuração de responsabilidade civil, não se podendo descartá-lo. Afirma o 

autor: 

O dano é entendido como a própria matéria de que é feita a Responsabilidade Civil, 

em sentido obviamente metafísico. É seu substrato e base fenomênica, razão pela 

qual não se pode descartá-lo. Já a reparação, seu escopo natural, é o fim a que tende, 

transformando o dano sofrido na nova substância em que se transforma a 

Responsabilidade Civil. Mesmo quando se fala de uma responsabilidade “por mera 

conduta”, deve-se ter em conta que ela apenas será relevante para fins de uma 

responsabilização civil quando capaz de, por si somente, causar uma dano.
171

 

Para o autor, ainda que se fale de responsabilidade decorrente da mera lesão de direitos, 

ela somente terá importância em sede de responsabilidade civil se, por si só, for capaz de 

gerar dano. 

Entretanto, tem crescido a discussão acerca da possibilidade de responsabilização civil 

sem dano, decorrente da simples lesão de direitos. Tratar-se-ia de uma responsabilidade civil 

preventiva. Bruno Carrá escreveu livro tecendo uma analise crítica à responsabilidade civil 

sem dano, citando como principais expoentes da responsabilidade civil sem dano autores 

                                                 
169 GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade civil. 13 ed. São Paulo: Saraiva, 2011.  
170 GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade civil. 13 ed. São Paulo: Saraiva, 2011. P.67. 
171 CARRÁ, Bruno Leonardo Câmara. Responsabilidade civil sem dano: uma análise crítica: limites 

epistêmicos a uma responsabilidade civil preventiva ou por simples conduta. São Paulo: Atlas, 2015. P.15. 
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como Mathilde Boutonnet, Catherine Thibierge, Cyril Sintez, Suzanne Carval, Daphné 

Tapinos. 

Entretanto, para Bruno Carrá, a possibilidade de responsabilização civil sem ocorrência 

de dano, preocupando-se com a mera ilicitude/antijuridicidade, chega ao “limite do 

impossível”.  

O entendimento pela essencialidade do dano na responsabilidade civil é compartilhado 

pela ampla doutrina brasileira, até mesmo porque a finalidade da responsabilidade civil é 

sancionar condutas danosas. 

O dano consubstancia-se na lesão ao bem jurídico e, em regra, é classificado pela 

doutrina como de ordem material ou patrimonial e de ordem moral, mas vem se admitindo 

também o dano estético como uma modalidade própria de dano. Tais danos são espécies 

autônomas e podem ser aplicadas cumulativamente, entendimento sumulado pelo STJ que na 

súmula 37 disciplina que “são cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral 

oriundos do mesmo fato” e na súmula 387 estabelece que “é licita a cumulação das 

indenizações de dano estético e dano moral. 

O dano patrimonial costuma ser dividido em dano emergente, referente ao efetivo 

prejuízo sofrido pela vítima e lucros cessantes, relativo ao que a vítima deixou de ganhar em 

decorrência do dano. Entretanto, Cristiano Farias, Nelson Rosenvald e Felipe Peixoto 

acrescentam também a perda de uma chance, que “consiste em uma oportunidade dissipada de 

obter futura vantagem ou de evitar um prejuízo em razão da prática de um dano injusto”.172 

Quanto ao dano moral refere-se aos prejuízos de ordem moral suportados pela vítima. 

No entendimento de Flavio Tartuce, o dano moral configura-se pela lesão aos direitos da 

personalidade, sendo a sua reparação uma maneira de amenizar as consequências do prejuízo 

imaterial. Nele não há finalidade de acréscimo patrimonial ao ofendido, mas sim uma 

compensação pelos prejuízos morais causados.173  

Pablo Stolze e Roldofo Pamplona conceituam o dano moral como “aquele que lesiona a 

esfera personalíssima da pessoa (seus direitos da personalidade), violando, por exemplo, sua 

intimidade, vida privada, honra e imagem, bens jurídicos tutelados constitucionalmente”.174 

                                                 
172 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson; BRAGA NETTO,  Felipe Peixoto. Curso de direito 

civil:  Responsabilidade civil.  4.ed. Salvador: Juspodivm, 2017. 
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Forense, 2018, p. 417-420. 
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Segundo os autores, no direito brasileiro, prevaleceu em um primeiro momento a tese de 

proibição de ressarcimento do dano moral, que era admitido somente nos casos legalmente 

previstos, e somente com a Constituição Federal de 1988 é que foi possível afirmar a vasta 

reparabilidade do dano moral no direito brasileiro, uma vez que a matéria foi “elevada ao 

status dos direitos e garantias fundamentais” 

Desta forma, após o advento da Constituição de 1988 foram superadas as objeções à 

reparabilidade do dano moral, sendo, nos dias atuais, plenamente aceitável e amplamente 

aplicada a reparação por dano moral. 

É comum que se associe o dano moral, à dor e abalo sofridos pelo ofendido, entretanto, 

tais sentimentos não são indispensáveis para a caracterização do dano moral. Segundo Flávio 

Tartuce, o dano moral divide-se, em uma primeira classificação, em sentido próprio e em 

sentido impróprio. Para o autor, o dano moral em sentido próprio refere-se àquele que gera 

dor, angústia, sofrimentos, o qual Tartuce denomina de dano moral in natura. Já o dano moral 

em sentido impróprio é configurado em razão de “qualquer lesão aos direitos da 

personalidade, como, por exemplo, à liberdade, à opção sexual, à opção religiosa, entre 

outros. Trata-se de dano moral em sentido amplo ou lato senso, que não necessita de prova do 

sofrimento em si para a sua caracterização”.175 

Em verdade, essas sensações de dor, decepção, desprazer, desgosto, etc, são eventuais 

consequências do dano moral, entendimento esposado por Cristiano Chaves, Nelson 

Rosenvald e Felipe Peixoto que acrescentam: 

Ocorre que o dano moral nada tem a ver com a dor, mágoa ou sofrimento da vítima 

ou de seus familiares. O pesar e a consternação daqueles que sofrem um dano 

extrapatrimonial não passam de sensações subjetivas, ou seja, sentimentos e 

vivências eminentemente pessoais e intransferíveis, pois cada ser humano recebe os 

golpes da vida de forma única, conforme o seu temperamento e condicionamentos. 

Tal entendimento também foi firmado pelo Conselho da Justiça Federal, que por meio 

do enunciado 445 da V Jornada de Direito Civil estabeleceu que “o dano moral indenizável 

não pressupõe necessariamente a verificação de sentimentos humanos desagradáveis como 

dor ou sofrimento”. 

Deste modo, pode-se afirmar que a violação da esfera personalíssima da pessoa, por si 

só, é capaz de gerar dano moral, não sendo imprescindível a ocorrência de dor ou sofrimento 

(embora geralmente se verifique a presença desses sentimentos), tanto é assim que se admite 

que pessoas jurídicas, que não experimentam tais sensações, possam sofrer dano moral.  Tal 
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entendimento foi sumulado pelo STJ: “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral” (súmula 

227), e posteriormente, confirmado pelo Código Civil que em seu artigo 52, firmou que a 

proteção dos direitos da personalidade aplica-se, no que couber, as pessoas jurídicas. 

Por fim, é de se destacar que o instituto da reparação civil tem como objetivos 

compensar o dano sofrido pela vítima, punir o ofensor, desestimulando-o a praticar novas 

condutas lesivas, e desmotivar que sociedade pratique condutas semelhantes. Ressalte-se que, 

embora a compensação pecuniária seja a maneira mais utilizada de reparação do dano, não é a 

única, podendo ocorrer a reparação por meio de direito de resposta, retratação pública, dentre 

outros, entendimento também firmado no enunciado 589 da VII Jornada de Direito Civil: “a 

compensação pecuniária não é o único modo de reparar o dano extrapatrimonial, sendo 

admitida a reparação in natura, na forma de retratação pública ou outro meio” 176.  

 

3.5.3 Responsabilidade civil dos usuários e provedores quanto às fake news 

divulgadas na internet. 

 Conforme discutido ao longo do presente trabalho, é comum que existam dúvidas 

acerca da possibilidade de responsabilização civil em decorrência da divulgação de fake news 

tendo em vista a garantia constitucional à liberdade de expressão. Entretanto, conforme 

mencionado anteriormente, mesmo a liberdade de expressão possui limites ao seu exercício, 

sendo um deles os direitos da personalidade. 

A crescente inovação tecnológica, bem como o surgimento de novas formas de 

comunicação no ambiente virtual, tem possibilitado uma ampla liberdade aos usuários de 

internet na criação e divulgação de conteúdos. A internet é um meio bastante atraente por 

vários fatores, especialmente em virtude de seus baixos custos, da possibilidade de fazer o 

conteúdo publicado alcançar um número inimaginável de usuários, bem como da rapidez com 

que se consegue propagar esse conteúdo. 

 Não há como negar que, embora o avanço tecnológico traga inúmeros benefícios para a 

liberdade de expressão, direito fundamental tão almejado pela sociedade, acaba por facilitar e 

dar maior amplitude aos abusos ocorridos no exercício dessa liberdade e aos danos daí 

decorrentes. 

É que paralelamente as notícias e informações sérias veiculadas na internet, vivencia-se 

uma grande disseminação de fake news, que se alastram rapidamente, gerando danos a 
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terceiros, especialmente porque muitas vezes as fake news são compostas de fatos injuriosos, 

caluniosos e difamatórios, trazendo um enorme prejuízo à pessoa objeto da notícia.   

É de se ressaltar que os danos decorrentes das fake news são potencializados na internet, 

dada a sua velocidade e alcance, além da possibilidade do conteúdo ser repassado e 

compartilhado pelos usuários, aumentando em demasia o prejuízo sofrido pela vítima. 

Diante dessa realidade, bem como considerando que além da divulgação maliciosa das 

fake news, podem ocorrer divulgações sem malícia, realizadas por usuários que, dada a 

aparência de verdade da notícia, acreditam no conteúdo e o repassam adiante, e, levando-se 

em consideração que é comum que a notícia divulgada gere dano a terceiros, faz-se necessária 

a análise da responsabilidade civil dos agentes que tem participação na veiculação das fake 

news na internet. 

 

3.5.3.1 Responsabilidade do usuário que cria, divulga, compartilha, comenta ou 

curte fake news 

Atualmente existe uma tendência de se gerar, compartilhar, curtir ou comentar 

conteúdos sem qualquer preocupação com os reflexos que eles poderão ter para terceiros. É 

que, além daqueles que maliciosamente criam fake news, no intuito de obter vantagens ou 

gerar prejuízos a outrem, verifica-se um alto índice de replicação do conteúdo por pessoas 

que, na ânsia de passar a notícia adiante, não têm a devida cautela de averiguar a sua 

veracidade.  

Diante disso, tem-se uma crescente publicação e compartilhamento de conteúdos 

falaciosos, que geralmente acarretam danos para a pessoa objeto da notícia veiculada.  Mas 

será que essas pessoas, ao curtirem, compartilharem ou comentarem fake news poderão ser 

responsabilizadas? 

Respondendo a questão, Diogo Rais afirma que não é só quem produz o conteúdo que 

gera ofensa, quem o propaga e o difunde, também gera.  Segundo o autor, o usuário que 

escreve ou compartilha algo na internet possui a mesma responsabilidade de quando fala algo 

em qualquer outro lugar, sendo que a facilidade, no meio virtual, de se enviar a comunicação 

com apenas um clique acaba trazendo a ideia de que não se tem responsabilidade sobre o 

conteúdo.177 
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É de se observar que, para que se possam responsabilizar civilmente as pessoas que 

curtem, compartilham ou comentam fake news, deve ser verificada a presença dos elementos 

caracterizadores da responsabilidade civil. 

A esse respeito, a lei 12.965/2014 veio para regular os direitos e deveres quanto ao uso 

da internet no Brasil, disciplinando, dentre outras matérias, a responsabilidade dos provedores 

por dano decorrente de conteúdos postados por terceiros. Entretanto, não especificou a 

responsabilidade civil dos usuários de internet e tampouco daqueles que curtem, comentam ou 

compartilham conteúdos nas redes sociais. 

Deste modo, diante da inexistência de lei específica regulando o assunto, bem como 

considerando que responsabilidade em virtude da divulgação de fake news, em regra, será 

extracontratual (ante a ausência de relação contratual entre o causador do dano e a vítima), 

recorre-se à regra geral da responsabilidade civil extracontratual, prevista nos art. 186 e 187 

c/c 927 do Código Civil, de sorte que, para configuração da responsabilidade, devem estar 

presentes a conduta (omissiva ou omissiva), o dano e o nexo causal.  

Acrescente-se que, considerando que a responsabilidade objetiva é pautada na teoria do 

risco, o que, em regra, não se aplica ao caso das fake news, a responsabilidade a ser apurada 

será subjetiva, devendo estar presente também, o dolo ou a culpa do agente. 

Verifica-se, portanto, que a legislação em vigor acerca da responsabilidade civil pode 

ser aplicada, sem problemas, às fake news disseminadas na internet, havendo possibilidade de 

se responsabilizar não só o criador do conteúdo, como aqueles que contribuíram para a sua 

propagação.  

Alguns doutrinadores já se manifestaram sobre o assunto, entendendo pela possibilidade 

de se responsabilizar civilmente o usuário de internet que divulgar conteúdos que gerem dano. 

Nesse sentido, afirmam Cristiano Farias, Felipe Netto e Nelson Rosenvald: 

É sempre possível que a vítima que teve a imagem agredida por ação ou omissão 

relacionada a outrem busque indenização perante o ofensor. Não importa se a 

agressão foi no mundo físico ou virtual. Atualmente, as agressões no mundo virtual 

são inegavelmente mais graves dado o potencial de atingir, em segundos, milhares 

de pessoas. É possível, inclusive, responsabilizar civilmente amigos ou conhecidos 

que divulguem – de modo um tanto quanto irreversível – informações 

constrangedoras ou ofensivas relativas a alguém. O Código Civil, artigo 186, pode 

ser invocado, e a conduta culposa parece clara; o mais difícil é identificar, 

concretamente, o autor do dano178. 
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No mesmo sentido, Carlos Roberto Gonçalves afirma que “havendo ofensa à 

intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas, podem ser responsabilizados não 

somente os autores da ofensa como também os que contribuíram para a sua divulgação”.179 

Em harmonia com o entendimento esposado, o Tribunal de Justiça de São Paulo, ao 

julgar apelação nº 4000515-21.2013.8.26.0451 entendeu que aquele que compartilha o 

conteúdo também deve ser responsabilizado.180 

O processo em questão é uma ação de reparação por danos morais ajuizada por um 

veterinário em face de duas rés, Monique e Mônica, em virtude de danos causados em 

decorrência de publicação ofensiva no Facebook.  Monique publicou fotos de uma cadela com 

as vísceras expostas, afirmando que ela havia sido castrada pelo veterinário, o qual chamou de 

açougueiro e acusou de ter feito um serviço porco. Já Mônica, compartilhou o conteúdo, sem 

ter certeza da veracidade dos fatos.  Não foi comprovada a negligência veterinária. No 

julgamento de 1º grau, as rés foram condenadas a pagar indenização do valor de cem mil reais 

ao autor da ação. Após apelação, o Tribunal de Justiça de São Paulo reformou a decisão 

reduzindo o valor da indenização para vinte mil reais a ser dividido entre as duas rés.  

Segundo o entendimento do Desembargador Neves Amorim, relator do acórdão, “há 

responsabilidade dos que compartilham mensagens e dos que nelas opinam de forma ofensiva, 

pelos desdobramentos das publicações, devendo ser encarado o uso deste meio de 

comunicação com mais seriedade [...]”.181 

Entretanto, Neves Amorim destaca que embora o “compartilhamento” possa gerar 

responsabilidade civil, eis que com essa conduta se continua a fazer divulgação do fato 

danoso, o mesmo não deve ocorrer com o curtir: “É importante que fique claro que apenas o 

fato de “curtir” não gera motivo de indenização. Curtir um conteúdo na internet é apenas uma 

leitura e um conhecimento de um fato”.182 
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É que, ao se compartilhar um conteúdo na rede social, o texto passa a ser divulgado na 

página da pessoa que compartilhou, podendo ser visto por todos os seus amigos da rede 

social, e, a depender das configurações adotadas pelo usuário, pode ser visualizada também 

por terceiros, tais como amigos de amigos, dando maior publicidade e propagação ao 

conteúdo. Já o curtir, embora traga consigo uma manifestação de concordância, não influencia 

diretamente na propagação do conteúdo, apesar de influir de forma indireta, uma vez que 

quanto mais curtido for o conteúdo, maior a probabilidade de se entendido pelos algoritmos 

como relevante e ser replicado de forma automática nos feeds de notícias dos usuários. 

Ainda sobre a possibilidade de responsabilização civil de quem compartilha conteúdo 

ilícito, em janeiro de 2018, a 2ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São 

Paulo, nos autos da Apelação nº 1024293-40.2016.8.26.0007, decidiu quem compartilha 

conteúdo danoso deve responder civilmente por ele. Para o relator designado Alcides 

Leopoldo e Silva Júnior, “o compartilhamento obriga à reparação do dano da mesma forma 

que o responsável pela publicação”.183 

No mesmo sentido, decidiu o Tribunal de Minas Gerais, nos autos da apelação cível nº 

1.0701.12.000579-1/001, argumentando que tanto o autor do conteúdo como aquele que 

transmite, circula ou encaminha e-mail difamatório responde civilmente pelo dano causado.184 

Verifica-se, portanto, que é possível a responsabilização não só daquele que gerou o 

conteúdo ofensivo, mas também daqueles que compartilharam ou passaram adiante o 

conteúdo, uma vez que contribuem para a massificação do conteúdo ilícito, o mesmo se 

aplicando para as fake news. É que ao se compartilhar tais conteúdos, aumenta-se a 
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devendo, portanto, responder pelos danos causados – Dano moral caracterizado – Responsabilidade solidária de 

quem publicou e compartilhou a matéria, com exclusão da provedora de hospedagem, que responde apenas pela 

obrigação de fazer – Recurso provido em relação à Empresa Bahiana de Jornalismo, RBS – Zero Hora e Globo 

Comunicações e Participações e provido em parte no tocante à Universo On-line. 
184EMENTA: apelação. ação de indenização por danos morais e materiais. divulgação de mensagem eletrônica 

difamatória. colocação do autor como ladrão de carga. efeito negativo em seu campo de atuação profissional. 

responsabilidade civil extracontratual caracterizada. cadeia de e-mails. solidariedade passiva. dano emergente. 

lucro cessante. violação a direito da personalidade. dano moral. 

- Responde civilmente pelo dano causado aquele que transmite, circula ou encaminha mensagem eletrônica (e-

mail) difamatória, ainda que não seja seu autor ou quem a tenha disparado no âmbito virtual. Hipótese de 

responsabilidade solidária apta a autorizar a vítima a acionar judicialmente qualquer um dos integrantes da 

cadeia de redirecionamento da mensagem.  

[...] 

- O arbitramento do dano moral deve ser realizado com moderação, em atenção à realidade da vida e às 

peculiaridades de cada caso, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, sem se 

descurar do sentido punitivo da condenação. 
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quantidade de pessoas que tiveram acesso a essas fake news, contribuindo para intensificação 

da lesão aos bens da personalidade. 

O fato do teor do conteúdo não ser de autoria daquele que compartilhou ou ajudou a 

propagar não exime, por si só, a responsabilidade civil, vez que a contribuição para a 

divulgação também pode dar ensejo à responsabilização. 

Quanto aos comentários realizados em publicações falsas, entende-se que a 

responsabilização civil irá depender do conteúdo do comentário, de modo que se gerar dano e 

estiverem presentes os demais pressupostos da responsabilidade civil, será possível buscar a 

reparação daquele que comentou. 

Em relação ao “curtir”, entende-se que, em princípio, não induz à responsabilização 

civil, uma vez que embora haja uma manifestação de concordância com o conteúdo, aquele 

que “curtiu” não criou o conteúdo fake e também não contribuiu diretamente para a sua 

propagação. 

Deste modo, pode-se concluir que o ponto chave para a caracterização da 

responsabilidade civil do usuário é a verificação da presença de seus elementos (ação ou 

omissão, dano, nexo causal entre a conduta e o dano, e a culpa lato senso). Entretanto, 

considerando que as fake news são publicadas na internet em páginas disponibilizadas por 

provedores de internet, surge a necessidade de averiguar a responsabilidade civil destes 

provedores. 

 

3.5.3.2 Responsabilidade civil dos provedores e o Marco Civil da Internet 

Diante do crescente avanço tecnológico e da necessidade de regulação das atividades 

realizadas na internet, foi editada a lei 12.965/2014, considerada como o Marco Civil da 

Internet, regulamentando o uso da internet no Brasil, e regulando, dentre outras questões, a 

responsabilidade civil por danos que decorram de conteúdo veiculado por terceiros.  

O Marco Civil da Internet deu grande atenção para a proteção da liberdade de 

expressão, em que pese os direitos da personalidade também tenham sido objeto de tutela. Em 

seu artigo 2º, caput, trouxe, dentre outros, a liberdade de expressão e o desenvolvimento da 

personalidade como fundamentos da regulamentação do uso da internet. 

Já no art. 3º foram elencados os princípios que regem a disciplina do uso da internet no 

Brasil, tendo sido incluídos a garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação 

de pensamento, a proteção da privacidade e a proteção dos dados pessoais.  

A promoção ao acesso à informação também aparece como objetivo da lei.  
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Entretanto, no que concerne à responsabilidade civil dos provedores, o art.18 da lei 

12.965/2014 trouxe a isenção de responsabilidade civil dos provedores de conexão à internet 

por danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros (art.18). 

De acordo com a referida lei, a responsabilidade civil do provedor somente pode ser 

suscitada diante de omissão de cumprimento de determinação judicial. É que de acordo com o 

artigo 19 da Lei 12965/2014, o provedor de conteúdo só pode ser civilmente responsabilizado 

pelos danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiro se, após ordem judicial específica e 

dentro do prazo assinalado, não indisponibilizar o conteúdo determinado, ressalvados os casos 

de impossibilidade técnica.185  

Desta sorte, extrai-se do referido artigo que para que se retire da rede mundial de 

computadores conteúdos que gerem danos aos direitos da personalidade, inclusive fake news, 

se faz necessário o ajuizamento de ação judicial, situação que, considerando a morosidade do 

Poder Judiciário, poderá aumentar o dano, uma vez que o conteúdo impugnado permanecerá 

disponível na internet por um tempo maior, aumentando ainda a possibilidade de replicação 

do conteúdo por terceiros. 

Nesse sentido, Auriney Brito e João Victor Rozzati Longhi afirmam que, pela dicção 

dos artigos 18 a 20 da lei 12965/2014, houve uma aparente preocupação do legislador na 

proteção da liberdade de expressão, ainda que diante do sacrifício de outros direitos 

fundamentais tão importantes quanto a liberdade de expressão.186 

Para os autores, “criar um sistema de responsabilidade civil que parte do pressuposto da 

irresponsabilidade por todo e qualquer conteúdo, fazendo depender, o dever de retirá-lo do ar, 

de provimento judicial específico sobre o exato local da informação, pode deixar sem 

proteção o elo mais fraco dessa corrente: o usuário”.187 

Sabe-se que as regras estabelecidas nos artigos 18 a 20 objetivam evitar a censura, 

entretanto, acabam por deixar mais vulneráveis as pessoas que sofrem ofensas aos seus 

direitos da personalidade, que precisarão demandar o judiciário pleiteando a proteção dos 

bens da personalidade e a suspensão do conteúdo ofensivo, se for o caso.  

                                                 
185 Art. 19.  Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de 

internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros 

se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu 

serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as 

disposições legais em contrário. 
186 BRITO, Auriney; LONGHI, João Victor Rozatti. Propaganda Eleitoral na Internet. São Paulo: Saraiva, 

2014, p. 89. 
187 BRITO, Auriney; LONGHI, João Victor Rozatti. Propaganda Eleitoral na Internet. São Paulo: Saraiva, 

2014, p 89. 
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É de se ressaltar que antes do Marco Civil da Internet, o STJ havia firmado o 

entendimento de que o provedor deveria retirar o conteúdo ofensivo de circulação no prazo de 

24 horas contados a partir da notificação do ofendido, posicionamento que foi modificado 

após a vigência da Lei 12965/2014, por força do artigo 19, caput, conforme relata a Ministra 

Nancy Andrigh, no Recurso Especial nº1501603/RN188. 

Verifica-se, portanto, que o STJ adotava a teoria da responsabilidade subjetiva para fins 

de responsabilização civil do provedor em relação aos conteúdos postados por terceiros. Com 

o advento do Marco Civil da Internet, o provedor passou a ser isento de responsabilidade por 

tais conteúdos, somente podendo ser responsabilizado, se, após notificação judicial, não 

cumprir a determinação no prazo estipulado. 

Entretanto, o Marco Civil da Internet trouxe uma exceção no que se refere a conteúdos 

que envolvam nudez ou atos sexuais. É que, nesses casos, o artigo 21 estabeleceu a 

responsabilidade subsidiária do provedor de conteúdo que se omita em face de notificação 

extrajudicial acerca de conteúdos envolvendo nudez ou atos sexuais, sem autorização dos 

participantes. 

Perceba-se, portanto, que, enquanto em relação aos conteúdos de uma forma geral 

somente poderá haver responsabilização civil se o provedor de conexão não cumprir a 

determinação judicial no prazo estipulado (permanecendo, nesse caso, a responsabilidade 

solidária), se a violação ocorrer pela veiculação de conteúdos envolvendo nudez ou ato 

sexual, a suspensão do conteúdo não dependerá de determinação judicial, podendo ser 

requerida diretamente pelo ofendido ao provedor, que deverá, de forma diligente e dentro de 

seus limites técnicos, indisponilizar o conteúdo, sob pena de responsabilização subsidiária. 

Entretanto, o dispositivo que prevê a responsabilidade subsidiária dos provedores por 

conteúdos que envolvam nudez ou ato sexual (art.21) tem recebido muitas críticas da doutrina 

ao argumento de que afronta o artigo 7º, parágrafo único, do CDC, que estabelece a 

responsabilidade solidária de todos que participem da ofensa. Para Landolfo Andrade de 

Souza essa regra do artigo 21 prejudicou a defesa do consumidor, tendo em vista que impede 

                                                 
188 Recurso Especial nº1501603/RN [...] No entanto, essa teoria subdivide-se em duas vertentes a depender do 

termo inicial para se considerar o provedor de aplicação responsável por conteúdo gerado por terceiro. Esse 

termo a quo pode ser: (i) a notificação do próprio usuário, pelos meios oferecidos pelo provedor; ou (ii) a 

notificação judicial, após a provocação do Poder Judiciário por aquele que se considera ofendido. A 

jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça adotava a primeira vertente, ao afirmar que bastaria a 

ciência inequívoca do conteúdo ofensivo, sem sua retirada em prazo razoável, para que o provedor se 

tornasse responsável, conforme se verifica no julgado mencionado acima (REsp 1.406.448/RJ, Terceira 

Turma, DJe 21/10/2013).  No entanto, o Marco Civil da Internet expressamente adota a segunda vertente, 

determinando a responsabilidade do provedor de aplicação somente em caso de descumprimento de 

ordem judicial, conforme disposto no art. 19, caput, da mencionada lei. 
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que o provedor omisso seja acionado diretamente, o que vai de encontro à regra da 

responsabilidade solidária estabelecida no CDC.189 

No mesmo sentido, Carlos Eduardo Elias de Oliveira afirma que no caso do art.19, “a 

responsabilidade civil do provedor de aplicação continuará sendo solidária, por força do art. 

7º, parágrafo único, do CDC e do art. 942, parágrafo único, do CC (tendo em vista que, ao 

não acatar a ordem judicial, o provedor de aplicação pode ser havido como coautor do ato 

ofensivo)”. Contudo, em relação ao art. 21, afirma que “aparentemente, o Marco Civil pecou 

ao estabelecer que, nesse caso, a responsabilidade do provedor de aplicação em razão da não 

retirada do conteúdo obsceno é subsidiária, na contramão da tendência normativa da 

atualidade de, em proteção ao consumidor, contemplar a solidariedade” 190. 

Verifica-se, portanto, uma tendência da doutrina de criticar a atribuição de 

responsabilidade subsidiária dos provedores, em virtude de conteúdos que envolvam nudez ou 

atos sexuais, eis que caminha em sentido contrário ao estabelecido no CDC (responsabilidade 

solidária, artigo 7º). Não é demais lembrar que a doutrina e a jurisprudência têm entendido 

que a relação envolvendo os usuários de internet e seus provedores, ainda que não onerosa, é 

considerada relação de consumo191.  

Já adotando o Marco Civil da Internet, o STJ tem entendido que a responsabilidade do 

provedor por conteúdos gerados por terceiros será subjetiva e solidária, desde que 

descumprida a ordem judicial, conforme o estabelecido no art. 19, caput, da Lei 

12.965/2014.192  

                                                 
189 ANDRADE DE SOUZA, Landolfo. O Marco Civil da Internet e o retrocesso na responsabilização dos 

provedores de sites de relacionamento por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros. Disponível em: 

<http://midia.apmp.com.br/arquivos/pdf/artigos/2014_marco_civil_internet.pdf>. Acesso em 20 dez.2018. 
190 OLIVEIRA, Carlos Eduardo Elias de. Aspectos principais da lei 12.965, de 2014, o marco civil da internet: 

subsídios à comunidade jurídica. Disponível em: 

<http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/502899/Textos%20para%20discuss%C3%A3o%20148.pdf

?sequence=1>. Acesso em 20 dez. 2018. 
191 EMENTA. CIVIL E CONSUMIDOR. INTERNET. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO CDC. 

GRATUIDADE DO SERVIÇO. INDIFERENÇA. PROVEDOR DE CONTEÚDO. FISCALIZAÇÃO PRÉVIA 

DO TEOR DAS INFORMAÇÕES POSTADAS NO SITE PELOS USUÁRIOS. DESNECESSIDADE. 

MENSAGEM DE CONTEÚDO OFENSIVO. DANO MORAL. RISCO INERENTE AO NEGÓCIO. 

INEXISTÊNCIA. CIÊNCIA DA EXISTÊNCIA DE CONTEÚDO ILÍCITO. RETIRADA IMEDIATA DO AR. 

DEVER. DISPONIBILIZAÇÃO DE MEIOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE CADA USUÁRIO. DEVER. 

REGISTRO DO NÚMERO DE IP. SUFICIÊNCIA. 1. A exploração comercial da internet sujeita as relações 

de consumo daí advindas à Lei nº 8.078/90. 2. O fato de o serviço prestado pelo provedor de serviço de 

internet ser gratuito não desvirtua a relação de consumo, pois o termo mediante remuneração, contido no 

art. 3º, § 2º, do CDC, deve ser interpretado de forma ampla, de modo a incluir o ganho indireto do 

fornecedor. [...]  (REsp 1308830/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 

08/05/2012, DJe 19/06/2012) 
192 EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. GOOGLE. BLOGGER. AÇÃO DE 

REPARAÇÃO    POR   DANOS   MORAIS.   CONTEÚDO   REPUTADO   OFENSIVO. 

MONITORAMENTO    PRÉVIO.    AUSÊNCIA.   RESPONSABILIDADE   OBJETIVA. AFASTAMENTO. 

1.  Ação  ajuizada  em  09/07/2010.  Recurso  especial interposto em 08/08/2014 e distribuído a este gabinete em 
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Para o STJ, não pode ser aplicada ao provedor a responsabilidade objetiva, tendo em 

vista que não está inserida nas atividades dos provedores de aplicação a necessidade de 

análise prévia do que é publicado em meio virtual.193 

Percebe-se, portanto, que de acordo com o disciplinado na lei 12.965/2014 e 

entendimento jurisprudencial do STJ, os provedores de aplicação devem responder de forma 

subjetiva pelos conteúdos postados por terceiros que gerem danos a outrem se depois de 

notificados judicialmente não tornarem indisponível o conteúdo danoso, exceto nos casos que 

envolvam nudez, em que bastará a notificação do ofendido. 

Entretanto, é de se ressaltar que embora seja possível responsabilizar os usuários e 

provedores de conteúdo nas hipóteses elucidadas acima e desde que presentes os pressupostos 

da responsabilidade civil, existem situações em que mesmo diante da presença dos 

pressupostos, não caberá reparação civil. São as excludentes de responsabilidade. 

 

3.5.4 Excludentes da responsabilidade civil 

As excludentes de responsabilidade são situações que quebram o nexo de causalidade, 

afastando o dever de indenizar. Para Cristiano Farias, Nelson Rosenvald e Felipe Peixoto, na 

causalidade interrompida, há o surgimento de uma nova causa que rompe o nexo causal da 

cadeia originária de modo que não se configura a obrigação de reparar, visto que ausente o 

nexo entre a conduta do agente e o dano ocorrido. Os autores apontam como categorias de 

excludente do nexo causal o caso fortuito ou força maior, o fato exclusivo da vítima e o fato 

de terceiro.194 

Já Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona apontam seis situações que são capazes de excluir 

a responsabilidade do causador do dano: o caso fortuito e a força maior (art.393 do Código 

Civil), a culpa exclusiva da vítima, o fato de terceiro, a legítima defesa e exercício regular de 

                                                                                                                                                         
25/08/2016.  2.  A  verificação do conteúdo das imagens postadas por cada usuário não   constitui  atividade  

intrínseca  ao  serviço  prestado  pelos provedores  de  compartilhamento  de vídeos, de modo que não se pode 

reputar  defeituoso,  nos  termos do art. 14 do CDC, a aplicação que não exerce esse controle. 3.   Aos   

provedores   de   aplicação,   utiliza-se   a   tese   da responsabilidade  subjetiva,  segundo a qual o provedor de 

aplicação torna-se  responsável solidariamente com aquele que gerou o conteúdo ofensivo   se,  ao  tomar  

conhecimento  da  lesão  que  determinada informação  causa,  não tomar as providências necessárias para a sua 

remoção. Precedentes. 4.  Na  hipótese  dos autos, não houve determinação de monitoramento prévio,  mas  de  

retirada  do  conteúdo  de  blog,  nos  termos  da jurisprudência deste STJ. 5. Recurso especial conhecido e não 

provido. 
193 Precedentes: (vide REsp 1.308.830/RS , REsp 1316921/RJ, REsp 1568935/RJ, AgRg no AREsp 614.778/RJ, 

AgRg no AREsp 308.163/RS e AgRg no REsp 1.402.104/RJ). 
194 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson; BRAGA NETTO,  Felipe Peixoto. Curso de direito 

civil: Responsabilidade civil.  4.ed. Salvador: Juspodivm, 2017. P.419. 
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um direito (previstos no artigo 188, I do Código Civil), o estado de necessidade, (art.188, II 

do CC) e o estrito cumprimento de um dever legal195.  

É que os autores acrescentam as excludentes de ilicitude (a legítima defesa e exercício 

regular de um direito, o estado de necessidade e o estrito cumprimento de um dever legal) 

também como causas excludentes de responsabilidade.  Entretanto, tal posicionamento é 

divergente na doutrina. Sobre o assunto, Cristiano Farias, Nelson Rosenvald e Felipe Peixoto 

afirmam que as excludentes de ilicitude não se confundem com as de responsabilidade, uma 

vez que as primeiras, embora afastem a contrariedade ao direito da conduta, não isentam, de 

forma absoluta o responsável pela reparação dos danos, ao passo que nas excludentes de 

responsabilidade o dever de reparar o dano é afastado em virtude do rompimento do nexo de 

causalidade.196 

Percebe-se, portanto, que, embora algumas excludentes de ilicitude possam afastar a 

responsabilidade civil, não o faz de forma absoluta eis que em determinadas situações o dever 

de reparação permanecerá ainda que presente uma excludente de ilicitude. É que a exclusão 

de ilicitude, por si só, não é suficiente para afastar a responsabilidade civil, visto que embora a 

responsabilidade decorra, em regra, de atos ilícitos, também pode decorrer de atos lícitos. É o 

que ocorre, por exemplo, no estado de necessidade. 

O estado de necessidade “consiste na situação de agressão a um direito alheio, de valor 

jurídico igual ou inferior àquele que se pretende proteger, para remover perigo iminente, 

quando as circunstâncias do fato não autorizarem outra forma de atuação”. Ele pode ser 

praticado tanto contra coisas como contra bens da personalidade.197 

De acordo com o artigo 929 do Código Civil, no estado de necessidade, “se a pessoa 

lesada, ou o dono da coisa, no caso do inciso II do art. 188 , não forem culpados do perigo, 

assistir-lhes-á direito à indenização do prejuízo que sofreram”.  

Verifica-se, portanto, que a ação praticada em estado de necessidade, sem que o lesado 

tenha culpa do perigo existente, apesar de lícito, gera o dever de indenizar. Entretanto, em 

interpretação do art.929 a contrario senso, tem-se que se o lesado tiver culpa pelo perigo que 

se buscava evitar, não haverá o dever de indenizar. 

                                                 
195 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo.  Novo curso de direito civil, v3: 

responsabilidade civil. 13. ed,. São Paulo: Saraiva, 2015. 
196 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson; BRAGA NETTO,  Felipe Peixoto. Curso de direito 

civil: Responsabilidade civil.  4.ed. Salvador: Juspodivm, 2017. P.420. 
197 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo.  Novo curso de direito civil, v3: 

responsabilidade civil. 13. ed,. São Paulo: Saraiva, 2015. P158. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm#art188
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Já a legítima defesa, também excludente de ilicitude, consiste na prática de ato visando 

repelir agressão injusta atual ou iminente. Para Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona, na legítima 

defesa “o indivíduo encontra-se diante de uma situação atual ou iminente de injusta agressão, 

dirigida a si ou a terceiro, que não é obrigado a suportar”.198 

Desta sorte, se o causador do dano age em legítima defesa, tem consigo uma excludente 

de ilicitude apta a afastar a responsabilidade civil, nesse caso a legítima defesa servirá 

também como excludente de responsabilidade. Nesse sentido, afirmam Cristiano Farias, 

Nelson Rosenvald e Felipe Peixoto: “quem, defendendo-se de injusta agressão, causa danos 

ao agressor, sem que tais danos resultem de excessos ou danos a terceiros inocentes, não 

responderá por eles. O ato lícito será aferido como excludente de responsabilidade civil”.199  

Segundo os autores, se a legítima defesa é praticada contra o agressor, causando-lhe 

dano, este não terá direito de ser indenizado. Entretanto, se a vítima, ao agir em legítima 

defesa, causa danos a terceiros, responderá por eles. 

Ressalte-se ainda que essa repulsa à uma agressão injusta deve ser de forma moderada, 

pois, se houver excesso, ele pode ser punível, uma vez que caracterizar-se-á como abuso de 

direito. 

Quanto à legítima defesa, é oportuno destacar ainda a figura da legítima defesa putativa, 

onde a injusta agressão é apenas imaginária, a situação, na verdade, não existe. Pablo Stolze e 

Rodolfo Pamplona conceituam a legítima defesa putativa como aquela praticada pelo agente 

que, diante de uma suposta ou imaginária agressão, afasta-a, valendo-se, de forma moderada, 

dos meios necessários para defender seu direito que está sobre ameaça. Nesse caso, não há 

excludente de ilicitude, permanecendo, portanto, a obrigação de reparar o dano. Nesse 

sentido, afirmam os autores: 

Na mesma linha, anote-se que a legítima defesa putativa não isenta o seu autor da 

obrigação de indenizar. Nesse caso, mesmo em face do próprio sujeito que suporta a 

agressão – não apenas do terceiro inocente – o agente deverá ressarcir o dano, pois 

essa espécie de legítima defesa não exclui o caráter ilícito da conduta, interferindo 

apenas na culpabilidade penal.200 

Verifica-se, portanto, que, embora a legítima defesa putativa possa servir como 

excludente de culpabilidade na esfera penal, não tem o condão de, no âmbito civil, afastar a 

responsabilidade e o dever de reparar o dano. 

                                                 
198 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo.  Novo curso de direito civil, v3: 

responsabilidade civil. 13. ed,. São Paulo: Saraiva, 2015. P160. 
199 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson; BRAGA NETTO,  Felipe Peixoto. Curso de direito 

civil: Responsabilidade civil.  4.ed. Salvador: Juspodivm, 2017. P.179. 
200 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo.  Novo curso de direito civil, v3: 

responsabilidade civil. 13. ed,. São Paulo: Saraiva, 2015. P161. 
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Quanto ao exercício regular de um direito, se a ofensa ao direito decorrer da prática de 

outro direito, em princípio, estar-se-á diante de uma excludente de ilicitude apta a afastar o 

dever de indenizar. É que, se o exercício do direito é legítimo, seria incompatível considerá-lo 

ilícito.  

Entretanto, os excessos praticados no exercício desse direito não são acobertados pela 

referida excludente. Para ser legítimo, o exercício do direito deve ocorrer dentro dos limites 

previstos no ordenamento jurídico. Nesse sentido, Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona afirmam 

que “se o sujeito extrapola os limites racionais do lídimo exercício do seu direito, fala-se em 

abuso de direito, situação desautorizada pela ordem jurídica, que poderá repercutir inclusive 

na seara criminal (excesso punível)”.201 

Quanto ao estrito cumprimento de um dever legal, a doutrina tem entendido que é 

abrangido pelo exercício regular de um direito. É de se afirmar que se a conduta ofensiva foi 

praticada em estrito cumprimento a um dever legal, não haverá ilícito, pois a lei não pode 

punir uma conduta por ela imposta. Registre-se, entretanto, que se a atuação se afastar dos 

limites legais, a conduta pode ser caracterizada como abusiva, e ensejar a obrigação de reparar 

o dano. 

Em relação às excludentes de responsabilidade propriamente ditas, aquelas que quebram 

o nexo causal e, portanto, afastam o dever de reparar, inserem-se o caso fortuito e a força 

maior, o fato exclusivo da vítima e o fato de terceiro. 

O caso fortuito e a força maior estão previstos no artigo 393 do Código Civil que 

estabelece que “o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força 

maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado”. Entretanto, não trouxe uma 

distinção entre as duas figuras, afirmando que tais excludentes verificam-se “no fato 

necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir”.  

A distinção entre caso fortuito e força maior é feita pela doutrina que argumenta que 

enquanto o caso fortuito decorre de um evento imprevisível e inevitável proveniente de um 

ato humano, a força maior ocorre em decorrência de forças da natureza. 

Fato é que, se o prejuízo decorrer de caso fortuito ou força maior, não caberá 

responsabilização civil. 

Quanto à culpa exclusiva da vítima, tem-se que se o dano decorreu em virtude 

unicamente de conduta da vítima, não caberá responsabilização civil. Para Pablo Stolze e 

                                                 
201 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo.  Novo curso de direito civil, v3: 

responsabilidade civil. 13. ed,. São Paulo: Saraiva, 2015. P163 
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Rodolfo Pamplona, nesses casos, há quebra do nexo de causalidade, o que exime o agente da 

responsabilidade civil.202 

Por fim, o fato de terceiro.  No fato de terceiro não há voluntariedade na conduta do 

agente, que ocorre em decorrência da conduta de terceiro. De acordo com Cristiano Farias, 

Nelson Rosenvald e Felipe Peixoto, “para ser considerado excludente de causalidade o fato de 

terceiro deve se manifestar como causa única de explicação dos danos, além de refletir 

comportamento completamente estranho ao aparente responsável”.203 

Desta forma, o agente somente poderá ser eximido total de responsabilidade se a 

atuação do terceiro foi a única causa para a ocorrência do dano, de modo contrário, se a 

atitude do agente também tiver interferido na ocorrência do dano, haverá dever de reparar, 

que deverá ser calculado de acordo com a participação que cada um teve na produção do 

resultado. 

Dentre todas as causas aptas a afastar a responsabilidade civil, a mais frequente, em se 

tratando de fake news, é o exercício regular de um direito. É que muitas das fakes news 

propaladas possuem como “justificativa” o amparo no exercício regular de um direito, qual 

seja, a liberdade de expressão. Entretanto, como salientado em outros momentos, a liberdade 

de expressão não é um direito absoluto e, tampouco, suporta um exercício abusivo. Se o 

exercício da liberdade de expressão for abusivo, afasta-se a excludente de responsabilidade 

civil. 

A dificuldade, entretanto, reside justamente em identificar o exercício do direito como 

regular ou irregular. Se verificada a sua regularidade, trata-se de excludente de ilicitude apta a 

afastar a responsabilização civil. Caso contrário, não há que se falar em excludente de 

responsabilidade. Verifica-se, portanto, que em se tratando de exercício regular de um direito, 

a aferição da regularidade da conduta, que não pode ser abusiva, é essencial para afastar a 

responsabilidade civil, devendo ser verificada de acordo com as regras de ponderação. 

 

 

 

 

 

                                                 
202 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo.  Novo curso de direito civil, v3: 

responsabilidade civil. 13. ed,. São Paulo: Saraiva, 2015. 
203 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson; BRAGA NETTO,  Felipe Peixoto. Curso de direito 

civil: Responsabilidade civil.  4.ed. Salvador: Juspodivm, 2017.P.432. 
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4  MEDIDAS DE COMBATE ÀS FAKE NEWS E A ATUAÇÃO DO 

JUDICIÁRIO BRASILEIRO. 

Como visto ao longo dos capítulos anteriores, as fake news podem trazer graves danos a 

terceiros, em especial, danos relativos aos direitos da personalidade. Muitos são os esforços 

na busca de meios para enfrentar e minimizar os efeitos dessas “notícias”. Neste capítulo, 

buscar-se-á demonstrar que além dos danos aos direitos da personalidade, as fake news podem 

influenciar negativamente uma eleição, trazendo prejuízo direto para a democracia. Nessa 

toada, serão analisados os principais caminhos indicados para combater as fake news. 

 

4.1 Fake news: por que combatê-las? 

Foi afirmado ao longo do presente trabalho que as fake news podem gerar graves 

ofensas aos direitos da personalidade daqueles que forem envolvidos em tais notícias, 

trazendo prejuízos de ordem moral e também patrimonial ao indivíduo. Afirmou-se também a 

possibilidade de responsabilização civil daqueles que criam e ajudam a difundir as fake news.  

Ocorre que, além dos danos aos direitos da personalidade, as fake news tem se 

manifestado prejudiciais e com alto potencial lesivo também na seara Eleitoral, tendo sido no 

meio político que o termo fake news surgiu, ganhando destaque e evidência. Nesse ponto, 

argumenta-se que as fake news podem trazer graves prejuízos à democracia. 

Sabe-se que as fake news podem repercutir em diversas áreas do direito, entretanto, 

neste capítulo serão abordadas as fake news em prejuízo aos direitos da personalidade e à 

democracia, uma vez que são os direitos mais afetados em decorrência das fake news e se 

apresentam como os principais motivos para combate a essas notícias fraudulentas. 

 

4.1.1 Fake news em prejuízo aos direitos da personalidade 

Conforme abordado no capítulo anterior, é muito comum a criação e disseminação de 

fake news que gerem danos aos direitos da personalidade de terceiros. É que essas falaciosas 

notícias geralmente trazem consigo aspectos negativos e ofensivos à honra, à imagem, à 

privacidade e à intimidade, atributos essenciais para a formação da personalidade humana.  

Em que pese essas fake news possam ser divulgadas em ofensa à personalidade de 

pessoas não públicas, é muito mais frequente a sua divulgação em detrimento de pessoas 

públicas, dado o interesse da sociedade em relação a assuntos envolvendo as pessoas notórias. 
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Levando-se em consideração que as fake news são conteúdos fraudulentos, divulgados 

intencionalmente com intuito de obter vantagem ou gerar dano a terceiros, elas se tornaram 

muito comum no meio eleitoral, tendo em vista que candidatos, partidos e até apoiadores tem 

se valido de tais “notícias” para obter vantagem ou prejudicar os adversários políticos. Daí ser 

muito comum a proliferação de fake news com danos aos direitos da personalidade de 

políticos e candidatos. 

Nesse ponto, cabe analisar se os partidos, os candidatos e os políticos, em razão da sua 

publicidade, devem suportar esses prejuízos ou se há medidas assecuratórias dos seus direitos 

que possam ser invocadas para fazer cessar os danos ocasionados. Aqui, faz-se a ressalva que, 

embora se trate de danos aos direitos da personalidade, há legislação eleitoral específica sobre 

o tema. 

Considerando que os direitos da personalidade já foram objeto de análise no capítulo 

anterior, neste tópico será dada ênfase aos direitos da personalidade do candidato, não 

abordado anteriormente, em razão da aplicação de legislação específica (lei eleitoral). 

Como abordado ao longo do presente trabalho, é sabido que a liberdade de expressão 

tutela o direito de manifestar, opinar, informar e ser informado, e que esse direito é válido 

tanto para as manifestações neutras, não ofensivas, como também para aquelas manifestações 

críticas e incômodas. Em verdade, a doutrina tem se posicionado no sentido de afirmar que a 

liberdade de expressão é essencial, especialmente, para essas opiniões mais ofensivas e 

negativas, eis que são essas que geralmente se tenta calar. Entretanto, a liberdade de expressão 

não é absoluta e deve encontrar limites, especialmente, diante de excessos. Os limites mais 

comuns são os direitos da personalidade. 

No caso das pessoas públicas, em que se enquadram também os políticos e os 

candidatos, tem se entendido que devem estar mais abertos a suportar as críticas e eventuais 

prejuízos decorrentes da liberdade de manifestação. Nesse sentido, afirma Aline Osório: 

Candidatos a cargos políticos e figuras políticas, quando decidem ingressar na vida 

pública, sabem de antemão que isso significa necessariamente a submissão ao 

escrutínio público. Assim, devem se sujeitar ao debate e as críticas a respeito de suas 

figuras, trajetória e da forma como exerceram ou exercem seus cargos, sejam eles 

veiculados pelos meios de comunicação, pelos seus oponentes ou pelos próprios 

cidadãos.204 

Tal afirmativa não significa que os políticos e candidatos não possuam proteção aos 

direitos da personalidade, mas que essa proteção deve ser limitada, justificando-se diante de 

agressões graves e injustas a esses direitos, e deverá ocorrer de forma proporcional aos danos 

                                                 
204 OSÓRIO, Aline. Direito eleitoral e liberdade de expressão, Belo Horizonte: Fórum, 2017. P.110. 
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causados, pois, caso contrário, poderia gerar uma inibição ao direito de expressão e, 

consequentemente, ao debate público. 

Nesse sentido, afirma Aline Osório que “a tutela mais robusta dos discursos sobre temas 

de interesse público e sobre os agentes estatais, ainda que sejam ofensivos, contenham 

incorreções e eventualmente causem danos a alguma reputação, representa uma garantia 

institucional da democracia, encorajando e não reprimindo a deliberação”.205 

Segundo a autora, críticas e opiniões negativas, ainda que em tom exaltado jocoso ou 

irônico merecem ser tuteladas pela liberdade de expressão. Para Osório, algumas violações 

aos direitos da personalidade são inerentes à própria vida em sociedade, e podem não ser 

ilícitas ou indenizáveis, razão pela qual devem ser suportadas, especialmente pelos homens 

públicos.  Para a autora, a responsabilização do emissor da mensagem só será possível se a 

informação gerar dano grave e injusto à reputação, não bastando incômodo.206 

Entretanto, Osório afirma que no Brasil não existem parâmetros fixados para resolução 

de conflito entre a liberdade de expressão e a reputação das pessoas públicas, argumentando 

ainda que “políticos e agentes públicos têm a ‘pele mais fina’ do que os cidadãos comuns, 

sendo frequentes as condenações de jornalistas e cidadãos a pagarem altas indenizações a 

autoridades e figuras públicas por meras críticas”, quando na verdade, o que deveria ocorrer 

era o contrário, os funcionários públicos deveriam ter sua proteção à honra e reputação 

reduzidas. Eis suas palavras: 

É inerente à democracia a possibilidade de criticar os funcionários públicos, que 

devem, por isso, ter uma menor proteção de sua honra e reputação: devem ter uma 

pele ‘mais espessa’ para tolerar as críticas a respeito de suas figuras, trajetória e da 

forma como exerceram, exercem ou mesmo pensam que irão exercer seus cargos, 

ainda que sejam ofensivas, agressivas, em tom exaltado e danosas à sua reputação207. 

Nesse sentido, a autora vem afirmando que o direito eleitoral tanto em teoria como em 

prática, tem dado um peso desproporcional aos valores em conflito, tal como ocorre na 

proteção à honra e demais direitos da personalidade dos políticos em sacrifício de outros 

valores também tutelados pela Constituição brasileira, principalmente, à liberdade de 

expressão. 

A autora critica a visão paternalista de que tem se valido o direito eleitoral para embasar 

suas decisões, pressupondo uma deficiência de capacidade de discernimento dos cidadãos e 

tratando-os como “eternas crianças imaturas”. Afirma Aline Osório: 

                                                 
205 OSÓRIO, Aline. Direito eleitoral e liberdade de expressão, Belo Horizonte: Fórum, 2017. P.115. 
206 OSÓRIO, Aline. Direito eleitoral e liberdade de expressão, Belo Horizonte: Fórum, 2017. P.125-126. 
207 OSÓRIO, Aline. Direito eleitoral e liberdade de expressão, Belo Horizonte: Fórum, 2017. P.237. 
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a premissa de que o povo seria ignorante e facilmente manipulável em questões 

políticas tem servido de justificativa para a constante interferência estatal no jogo 

eleitoral, no sentido de restringir a liberdade de expressão, inibindo tanto o 

engajamento e a participação popular no pleito, quanto a divulgação de informações 

importantes para a decisão de voto208. 

Para a autora há uma excessiva proteção conferida pela lei eleitoral e jurisprudência 

contra ofensas à honra e reputação dos candidatos e políticos, quando em verdade a justiça 

eleitoral somente deveria atuar nos casos mais graves, e de forma excepcional, diante de 

abusos e danos injustos à honra dos candidatos. 

Na legislação eleitoral, a honra e imagem dos candidatos são tuteladas pelos artigos 51, 

IV da lei 9504/97, que veda, na veiculação de propaganda eleitoral gratuita, a divulgação de 

mensagens que degradem ou ridicularizem candidato, partido ou coligação e art.53 § 1º e 2º 

da referida lei que, embora inadmita qualquer forma de censura prévia nos programas 

eleitorais gratuitos, veda a veiculação de propaganda que possa degradar candidatos, 

sujeitando o infrator à perda do direito à veiculação de propaganda no horário eleitoral 

gratuito do dia seguinte, bem como admitindo que, a requerimento de partido, coligação ou 

candidato, a Justiça Eleitoral impeça a reapresentação de propaganda ofensiva à honra de 

candidato, à moral e aos bons costumes. 

De igual modo, o artigo 243, inciso IX Código Eleitoral disciplina que não será tolerada 

propaganda que calunie, difame ou injurie quaisquer pessoas, órgãos ou entidades que 

exerçam autoridade pública. Os artigos 324,325 e 326 do Código Eleitoral ainda criminalizam 

as condutas de calúnia, injúria e difamação. 

Em se tratando de internet, o artigo 57, H, §1º da lei 9.504/97 define como crime a 

“contratação direta ou indireta de grupo de pessoas com a finalidade específica de emitir 

mensagens ou comentários na internet para ofender a honra ou denegrir a imagem de 

candidato, partido ou coligação”. 

Já o artigo 58 da mencionada lei assegura o direito de resposta a candidato, partido ou 

coligação que forem atingidos por afirmações ou imagens caluniosas, difamatórias, injuriosas 

ou sabidamente inverídicas, exibidos por qualquer meio de comunicação social. 

Verifica-se, portanto, que a legislação tutela os direitos da personalidade dos candidatos, 

estabelecendo punições aos ofensores, bem como assegurando outras medidas, como o direito 

de resposta e a suspensão de veiculação do conteúdo a fim de resguardar a sua honra e 

reputação diante de uma ofensa injusta. 
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É de se perceber que a lei eleitoral é bem firme em relação à propaganda negativa (que 

visa desqualificar os candidatos adversários, dando ênfase aos seus defeitos, escândalos que 

se envolveram, etc) trazendo regras bem restritivas a elas. É que, embora as propagandas 

negativas possam viabilizar ao eleitor um cenário mais completo dos candidatos, o grande 

enfoque apenas nesse tipo de propaganda, pode trazer grandes distorções e diminuir a 

qualidade do debate público.  

Discordando do rigor excessivo existente em relação as propagandas negativas, Aline 

Osório afirma que a propaganda negativa estimula o debate público, ajudando a combater as 

demagogias das propagandas eleitorais; “estimula a contraposição de pontos de vista; atrai a 

atenção dos cidadãos para a política e aumenta o controle social e a responsabilização dos 

detentores de poder” 209. 

Entretanto, em se tratando de fake news, verifica-se que mesmo os autores que não 

coadunam com o rigor excessivo em relações às propagandas negativas, manifestam-se pela 

inadmissibilidade de notícias falsas e fraudulentas, criadas com intuito de prejudicar o 

adversário. Nesse sentido, afirma Aline Osório: 

Por tudo isso, a vedação à propaganda negativa, ainda que supostamente destinada a 

aumentar a qualidade do debate e instaurar um clima de maior lealdade entre os 

oponentes, introduz uma limitação inconstitucional à liberdade de expressão. Aqui, 

por óbvio, não se está falando de táticas fraudulentas e sujas de campanha, como a 

fabricação de noticias falsas com o deliberado intuito de prejudicar um candidato 

oponente. Esse fenômeno, que não está necessariamente associado às campanhas 

negativas, deve ser coibido por meio da responsabilização dos envolvidos.210 

Verifica-se, portanto, que as fake news, enquanto fenômeno que causa dano injusto à 

reputação dos candidatos, eis que decorrentes de notícias fabricadas ou manipuladas, devem 

ser coibidas, com a consequente responsabilização dos envolvidos. 

Não se pode olvidar que a imagem do candidato é essencial para a formação do voto do 

eleitor, de modo que a divulgação de inverdades que possam degradar a imagem do candidato 

deve ser combatida para que a vontade do eleitor não seja formada com fundamento em um 

conhecimento falso, viciado. É de se ressaltar que um dos princípios que regem a propaganda 

eleitoral é o princípio da veracidade, que veda a divulgação de fatos inverídicos na 

propaganda (artigo 323 do Código Eleitoral).   

Outro dispositivo eleitoral que privilegiava a honra e imagem do candidato em 

detrimento da liberdade de expressão era o art.45 incisos II e III da Lei 9.504/1997.211 

                                                 
209 OSÓRIO, Aline. Direito eleitoral e liberdade de expressão, Belo Horizonte: Fórum, 2017. P.237. 
210 OSÓRIO, Aline. Direito eleitoral e liberdade de expressão, Belo Horizonte: Fórum, 2017. P.231. 
211 Art. 45.  Encerrado o prazo para a realização das convenções no ano das eleições, é vedado às emissoras de 

rádio e televisão, em sua programação normal e em seu noticiário:   



111 

 

Entretanto, tais dispositivos foram declarados inconstitucionais pelo STF nos autos da ADIN 

4451, ajuizada pela Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (ABERT). 

De acordo com a argumentação da autora da ação, os dispositivos impugnados 

configuravam ofensa à liberdade de expressão e de imprensa e ao direito à informação. 

Segundo a ABERT, as normas impugnadas acabavam por silenciar as emissoras de rádio e 

TV, uma vez que não poderiam divulgar temas políticos polêmicos, para não infringir a 

disposição legal, bem como, tais dispositivos acabavam por proibir a veiculação de humor 

envolvendo políticos durante o período eleitoral.212 

Os dispositivos impugnados na ADIN 4451 foram declarados inconstitucionais pelo 

STF, que entendeu que o humor que degrada e ridiculariza os candidatos é protegido pela 

liberdade de expressão e que a manutenção dos artigos impugnados importava em grave 

violação a essa liberdade. 

Nesse ponto, é importante diferenciar as caricaturas, charges e sátiras, inerentes ao 

humor, das fake news. É que, quanto a essas figuras humorísticas, a deformação excessiva da 

realidade é própria do humor, estando, justamente, nessa deformação e exagero o 

distanciamento da realidade. O conteúdo ali divulgado não tem o condão de enganar ou 

ludibriar o receptor da notícia, vez que visivelmente deturpado na intenção de obter risos, 

embora também possam ser dotados de crítica social. Já nas fake news, verifica-se a existência 

de uma falsidade em uma notícia que se quer pareça verdadeira, a fim causar prejuízos a 

outrem ou obter vantagem indevida. 

Em relação às fake news, por se tratar de tema relativamente recente, não há muita 

previsão específica sobre a questão, embora a lei eleitoral já vede a veiculação de propaganda 

sabidamente inverídica. Entretanto, considerando que seu conceito abrange a o conteúdo falso 

ou manipulado criado no intuito de obter vantagem ou gerar prejuízo a outrem, 

caracterizando-se pelo seu aspecto fraudulento, tendem a ser rechaçadas pela Justiça Eleitoral, 

                                                                                                                                                         
[...] 

II - usar trucagem, montagem ou outro recurso de áudio ou vídeo que, de qualquer forma, degradem ou 

ridicularizem candidato, partido ou coligação, ou produzir ou veicular programa com esse efeito;  

III - veicular propaganda política ou difundir opinião favorável ou contrária a candidato, partido, coligação, a 

seus órgãos ou representantes; 

[...] 

§ 4º  Entende-se por trucagem todo e qualquer efeito realizado em áudio ou vídeo que degradar ou ridicularizar 

candidato, partido político ou coligação, ou que desvirtuar a realidade e beneficiar ou prejudicar qualquer 

candidato, partido político ou coligação. 

§ 5º  Entende-se por montagem toda e qualquer junção de registros de áudio ou vídeo que degradar ou 

ridicularizar candidato, partido político ou coligação, ou que desvirtuar a realidade e beneficiar ou prejudicar 

qualquer candidato, partido político ou coligação.  
212Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcesso 

Eletronico.jsf?seqobjetoincidente=3938343>. Acesso em  05 jul. 2018. 
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especialmente diante do seu alto potencial lesivo e da possibilidade de interferências 

indevidas no pleito eleitoral. 

Já em 2019, foi aprovada a Lei 13.834/2019, que acrescenta o art.326-A ao Código 

Eleitoral, que estabelece a pena de reclusão e multa para aquele que der causa “à instauração 

de investigação policial, de processo judicial, de investigação administrativa, de inquérito 

civil ou ação de improbidade administrativa, atribuindo a alguém a prática de crime ou ato 

infracional de que o sabe inocente, com finalidade eleitoral”. 

Também em 2019 foi aprovada a Resolução TSE nº. 23.610/2019, que estabelece as 

regras da propaganda eleitoral para o pleito eleitoral de 2020. Em seu artigo 9º, a resolução 

aborda a desinformação na propaganda eleitoral, estabelecendo que: 

Art. 9º. A utilização, na propaganda eleitoral, de qualquer modalidade de conteúdo, 

inclusive veiculado por terceiros, pressupõe que o candidato, o partido ou a 

coligação tenha verificado a presença de elementos que permitam concluir, com 

razoável segurança, pela fidedignidade da informação, sujeitando-se os responsáveis 

ao disposto no  art.  58  da  Lei  nº  9.504/1997,  sem  prejuízo de eventual 

responsabilidade penal. 

Verifica-se que, de acordo com o referido artigo, os candidatos, partidos ou coligação 

devem fazer a verificação da veracidade dos conteúdos que irão utilizar em sua propaganda 

eleitoral, inclusive os veiculados por terceiros. Tal norma visa o combate às fake news.  

Constata-se, portanto, que um dos prejuízos decorrentes das fake news é a violação aos 

direitos da personalidade tanto de pessoas particulares quanto de pessoas públicas, sendo um 

dos motivos pelo qual tem se encampado o combate a essas notícias. Além dos danos aos 

direitos da personalidade, verifica-se ainda a possibilidade de que as fake news tragam 

prejuízos para a democracia. 

 

4.1.2 Fake news em prejuízo à democracia  

Como mencionado anteriormente, o termo fake news ficou mais conhecido em 2016, 

diante de seu uso massivo nas eleições americanas. Desde então, passou-se a perceber a 

disseminação dessas notícias pelo mundo, especialmente em contextos políticos, a exemplo 

do escândalo envolvendo a Cambridge Analytica, durante as próprias eleições americanas de 

2016, em que se comprovou que a referida empresa manipulou de forma ilegal dados de 

milhões de usuários de Facebook visando interferir nas eleições.  

A Cambridge Analytica, de posse de dados pessoais e psicológicos dos usuários do 

Facebook, traçava o perfil desses usuários e depois os bombardeava com mensagens 

específicas, inclusive fake news, “personalizadas” de acordo com o perfil do usuário, a fim de 
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demonstrar que as propostas do candidato Donald Trump coadunavam com os interesses do 

usuário.  

As fake news também receberam destaque pela sua numerosa divulgação no Brexit 

(british exit), quando os britânicos escolheram, por plebiscito, que o Reino Unido deveria sair 

da União Européia. 

 No Brasil, as fake news foram destaque no ano de 2018, por conta da realização das 

eleições gerais, tendo sido objeto de grande preocupação da Justiça Eleitoral, fato que levou o 

TSE a buscar a implementação de diversos meios de combate a essas notícias, criando, 

inclusive, um Conselho Consultivo sobre internet e eleições.213 

Contudo, a preocupação permanece mesmo após a realização das eleições, tendo sido 

criada no Congresso Nacional a CPI das fake news, para apurar a influência destas nas 

eleições brasileiras de 2018.  

O argumento mais utilizado para o combate as fake news é de que a sua proliferação em 

alto índice pode interferir e prejudicar a manutenção de um ambiente democrático. Entretanto, 

o que se tem visto é que tanto a veiculação de fake news quanto o seu combate tem sido 

apontados como prejudiciais para a democracia. É que, enquanto alguns afirmam que a 

divulgação de fake news pode prejudicar o processo eleitoral igualitário, o que desaguaria em 

prejuízo à democracia, outros afirmam que o seu cerceamento interfere na liberdade de 

expressão, instrumento essencial à democracia. Nesse sentido, afirma Clarissa Piterman 

Gross: 

[...] Sintomático, nesse sentido, é o fato de que muito do temor perante as fake news 

e da urgência que se manifesta em torno da sua proibição tem como pano de fundo o 

argumento de que essa forma de discurso é maléfica para a democracia. Por outro 

lado, muitos dos que reagem com hesitação acerca das propostas de proibição e de 

punição das fake news afirmam justamente que essas proibições e punições 

apresentam riscos para a mesma democracia, porque ameaçam a liberdade de 

expressão. Ou seja, a democracia é utilizada como justificativa tanto para promover 

a proibição e punição das fake news quanto para expressar ceticismo e hesitação em 

torno dessa mesma estratégia de proibição e punição214. 

Para que se possa chegar a um melhor entendimento sobre a interferência das fake news 

na democracia, necessário se faz um maior aprofundamento sobre o tema, começando pela 

noção de democracia.  

                                                 
213TSE. Portaria nº. 949, de 07 de dezembro de 2017. Institui o Conselho Consultivo sobre Internet e Eleições.. 

Disponível em < http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/tse-portaria-no-949-de-07-de-dezembro-de-

2017/view>. Acesso em: 04.fev.2019. 
214 GROSS, Clarissa Piterman. Fake news e democracia: discutindo o status normativo do falso e a liberdade de 

expressão. In: RAIS, Diogo (Coord.). Fake news: a conexão entre a desinformação e o direito. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2018. 
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A palavra democracia é de origem Grega e tem como tradução “governo do povo”. Para 

Aline de Osório, ultrapassando a definição etimológica, não há muito consenso acerca da 

definição de democracia, que pode ser vista sob uma concepção clássica, elitista, agregativa, 

participativa, ou agonística.215  

Embora afirme não haver consenso acerca da definição de democracia, que pode ser 

vista sob várias concepções, admite Osório que é premissa comum a quase todos os modelos 

contemporâneos de que a democracia “é governo segundo a vontade do povo”, é autogoverno. 

Para Osório, as diversas concepções de democracia podem até divergir acerca da forma como 

o povo pode se autogovernar, mas não pode fugir da premissa de autogoverno, sob o risco de 

se incorrer para o autoritarismo.  

Percebe-se, portanto, que a democracia abrange uma série de conceitos e ideais que 

giram em torno do interesse do povo e de fazer prevalecer a sua vontade, sendo essencial em 

um regime democrático a liberdade de expressão. 

Robert Dahl, ao tratar sobre a democracia, afirma serem necessários cinco critérios para 

que se tenha uma democracia ideal, quais sejam: participação efetiva (todos devem ter 

igualdade de oportunidades para participar suas opiniões); igualdade de voto (“todos os 

membros devem ter oportunidades iguais e efetivas de voto e todos os votos devem ser 

contados como iguais”); entendimento esclarecido (“cada membro deve ter oportunidades 

iguais e efetivas de aprender sobre as políticas alternativas importantes e suas prováveis 

consequências”); controle do programa de planejamento (“os membros devem ter a 

oportunidade exclusiva para decidir como e, se preferirem, quais as questões que devem ser 

colocadas no planejamento”) e inclusão dos adultos (todos os adultos deveriam ter plenos 

direitos de cidadãos).216 

É possível perceber que, na definição de democracia adotada por Robert Dahl, a 

liberdade de expressão se mostra essencial para que se atinja os critérios estabelecidos. 

Percebe-se, portanto, que a liberdade de expressão é essência da democracia. 

É de se ressaltar que democracia foi adotada como princípio pela Constituição brasileira 

e se encontra inscrita logo em seu preâmbulo que fala da instituição do Estado Democrático. 

Para Clarissa Piterman Gross a democracia pode ser vista sob diversas concepções. A 

autora, em sua obra que aborda fake news e democracia, traz duas concepções de democracia: 

a concepção de democracia como instrumento para a liberdade de expressão e a concepção de 

                                                 
215 OSÓRIO, Aline. Direito eleitoral e liberdade de expressão. Belo Horizonte: Fórum, 2017. P.67. 
216 DAHL, Robert.A. Sobre a democracia.Tradução de Beatriz Sidou. Brasília: Editora Universidade de 

Brasília, 2001. P.49-50. 
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democracia como elemento constitutivo da liberdade de expressão. Nesta última, a 

democracia tem o dever de reconhecer e proteger a liberdade de expressão como um direito 

individual inviolável. 

De acordo com a autora, na concepção de democracia como instrumento para a 

liberdade de expressão, objetiva-se a promoção de um debate plural, que possa contribuir para 

a formação da opinião do eleitor e do voto informado. Aqui o objeto de proteção é a qualidade 

do debate público. 

Analisando as fake news sob essa ótica de democracia, pode-se afirmar que as notícias 

fraudulentas não contribuem para um debate público rico, de qualidade, pois ao invés de 

informar, as fake news trazem desinformação. Para Clarissa Gross, “a partir da perspectiva 

instrumental da liberdade de expressão, não há, a princípio, razões para a proteção da 

liberdade de expressão de falsidades”. Contudo, autora defende a proteção da liberdade de 

expressão de falsidades mesmo diante da relação instrumental da liberdade de expressão com 

a democracia, ao argumento de que o livre confronto de ideias é a melhor forma de chegar a 

verdade.217  

Gross afirma que existe certa dificuldade em se distinguir com precisão o conteúdo 

falso do verdadeiro de modo que o excesso na punição pode gerar o chilling effect (efeito 

silenciador), fazendo com que, diante da dúvida acerca da veracidade do conteúdo e do receio 

de punição, o cidadão se cale. Outro risco alertado pela autora é a possibilidade de se 

concentrar nas mãos das autoridades públicas o poder de decidir o que é verdadeiro ou falso. 

Quanto à concepção de democracia como elemento constitutivo da liberdade de 

expressão, Clarissa Gross afirma que a liberdade de expressão nessa concepção seria condição 

para a existência da democracia, com “possibilidade de participação livre no debate público e 

na troca de ideias”. Nesse sentido, a autora destaca que: 

A democracia não significa direito de participação no debate público se apenas há 

esclarecimento ou se as idéias defendidas correspondem à verdade científica ou 

moral. A democracia é mais do que isso, é um direito universal de todos de trazer 

para a esfera pública as suas convicções, ainda que possamos considerá-las muito 

equivocadas.218 

                                                 
217 GROSS, Clarissa Piterman. Fake news e democracia: discutindo o status normativo do falso e a liberdade de 

expressão. In: RAIS, Diogo (Coord.). Fake news: a conexão entre a desinformação e o direito. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2018. P.162. 
218 GROSS, Clarissa Piterman. Fake news e democracia: discutindo o status normativo do falso e a liberdade de 

expressão. In: RAIS, Diogo (Coord.). Fake news: a conexão entre a desinformação e o direito. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2018. P.170. 
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Nessa concepção tem-se uma maior aceitação do conteúdo equivocado e até mesmo 

falso, mas, ainda assim, não se pode afirmar que a concepção constitutiva da liberdade de 

expressão protege qualquer forma de falsidade.  

Segundo Clarissa Gross, “a proteção está sempre atrelada ao exercício genuíno da 

liberdade individual de expressão” 219. Para a autora, o engajamento malicioso, de má-fé, no 

intuito de fraudar o debate público, para fins de obtenção de vantagens políticas ou 

econômicas não está protegido pela igualdade política: 

A concepção de democracia que toma a liberdade de expressão como elemento 

constitutivo não protegeria o conteúdo fraudulento. Apesar de esse conteúdo ser 

expressivo, ele não revela engajamento genuíno de crenças no debate público. De 

forma que em nada contribui, e muito menos é exigido, pelo valor da igualdade 

política.220 

A autora defende, inclusive, a possibilidade de restrição de conteúdos falsos 

expressados de boa-fé, quando o conteúdo puder gerar consequências muito danosas. 

Percebe-se, portanto, que independentemente da perspectiva de democracia que se 

tenha, seja atrelando a liberdade de expressão como instrumento para a democracia 

(defendendo-se um sistema mais punitivo diante das falsidades) ou como elemento 

constitutivo da democracia (defendendo-se um sistema mais liberal diante das falsidades), 

quando se trata de fake news, que não são conteúdos falsos pura e simplesmente, mas 

fraudulentos, com objetivo de manipular e induzir a erro, ambas as perspectivas admite-se a 

possibilidade de se restringir a liberdade de expressão. 

É que considerando a importância que a liberdade de expressão possui tanto como 

direito fundamental como no contexto democrático propriamente dito, tem-se que as fake 

news podem interferir de forma prejudicial para a democracia tanto diante da possibilidade de 

os conteúdos fraudulentos prejudicarem o debate público de qualidade, influenciando 

indevidamente na autonomia do eleitor e no nível de liberdade para a formação de seu voto, 

quanto diante da possibilidade de censura diante de grandes limitações à liberdade de 

expressão, elemento necessário para a democracia. 

Percebe-se, portanto, que as fake news podem representar prejuízo para a democracia 

seja pela possibilidade de influenciar na formação do voto do eleitor, que será baseado em 
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informações tendenciosas, falsas ou manipuladas, seja pela possibilidade de cerceamento da 

liberdade de expressão, um dos pilares da democracia. 

Atentos a esse conflito, que traz a democracia como fundamento tanto para resguardar a 

liberdade de expressão, ainda que diante das fake news, como para restringir a liberdade de 

expressão em detrimento das fake news, e considerando que o vigor no combate às fake news 

pode desaguar em censura, faz-se necessária a compreensão de como o direito brasileiro tem 

se apresentado diante das fake news e seu contexto desinformacional. 

 

4.2 Alternativas de combate às fake news 

Diante da grande disseminação de fake news e do seu alto potencial lesivo, muito se tem 

discutido e pesquisado acerca de medidas efetivas para o seu combate. Dentre as principais 

medidas de combate às fake news que se tem discutido, merecem destaque a criação das 

agências de checagem de fatos, a possibilidade de autorregulação regulada das empresas, a 

alfabetização digital, a atuação legislativa e o controle judicial. 

 

4.2.1 Agências de fact checking 

Dentre as alternativas de combate as fake news, a checagem de fatos tem ganhado 

destaque. Fernando Neisser define a atividade como “uma forma de jornalismo de prestação 

de contas, dedicada a dar publicidade a erros factuais, independentemente de sua fonte”. 221 

Trata-se de uma atividade que visa avaliar o grau de veracidade e confiabilidade da 

informação, a fim de trazer-lhe clareza e fornecer à população uma informação com maior 

precisão e assim possibilitar a tomada de decisões esclarecidas.  

Para Fernando Neisser, o surgimento das atividades de fact checking se deu no contexto 

político. Segundo o autor, a alteração na forma de cobertura pelos meios de comunicação na 

disputa política (decorrente do crescimento dos canais de mídia e aumento da concorrência 

por audiência), saindo-se de uma cobertura que possuía caráter crítico e analítico, para uma 

disputa travada com base em busca de escândalos e acusações, fez com que as empresas de 

mídia, diante dos benefícios financeiros que vinham obtendo, deixassem em segundo plano a 
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busca pela verdade fática e adotassem uma postura mais neutra, disponibilizando os dois 

lados de cada história, a denominada cobertura “he said-she said”.222 

Neisser afirma que, na década de 90 do século XX, começou a surgir uma pequena 

reação por parte da imprensa, que passou a fazer uso do ad-watch, um espaço em que a mídia 

televisiva e a impressa analisavam alguns conteúdos veiculados em propaganda eleitoral, 

surgindo ali uma abordagem crítica ao conteúdo divulgado, início do caminho para o 

surgimento da primeira agência de checagem de fatos, o site FactCheck.org, do Annenberg 

Public Policy Center da Universidade da Pensilvânia, em 2003.  

Atualmente, existem inúmeras agências de checagem espalhadas por todo o mundo, 

além de uma organização internacional que fornece selo garantidor do comprometimento, 

imparcialidade e transparência dos certificadores, a International Fact-Checking Network – 

IFCN, que estabelece um código de princípios a serem observados na atividade de checagem, 

a fim de dar maior credibilidade à atividade.223 

 No Brasil, estão dentre as agências de checagem que possuem a certificação do IFCN 

as agências Aos Fatos, Pública, Lupa e o Estadão Verifica. 

As agências de checagem de fatos realizam a verificação de fatos declarados 

publicamente, visando oferecer uma informação mais precisa e confiável. Entretanto, para que 

tenham credibilidade, se faz necessário que sejam independentes e apartidárias, visto que para 

que se confie em uma entidade checadora de fatos faz toda a diferença saber que ela não será 

tendenciosa. Nesse sentido, afirma Neisser: 

Entidades dispostas a realizar fact-checking precisam ser e parecer independentes 

em relação às forças político-partidárias, nesta ordem. Este é, fora de qualquer 

dúvida, o mais essencial requisito para que a atividade alcance a respeitabilidade que 

dará segurança aos seus usuários quanto à confiabilidade das verificações 

produzidas224.  

A fim de dar embasamento à necessidade de imparcialidade e transparência na atividade 

de checagem de fatos, Neisser faz referência a uma pesquisa conduzida por Lucas Graves e 

Tom Glaisyer, onde se constatou que entidades de fact-checking independentes atingem 

públicos maiores, pois recebem confiança e são visualizados pelos lados opostos em uma 
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disputa, recebendo audiência de todos os lados, e consequentemente, conseguindo uma maior 

repercussão.225 

Verifica-se, portanto, ser requisito essencial das agências de checagem a sua 

imparcialidade e transparência, com a adoção de um mesmo padrão para verificação de 

qualquer conteúdo, independentemente de sua origem, bem como informação das fontes e 

metodologias utilizadas para checagem.  

Outro requisito apontado por Fernando Neisser é a necessidade de amparo científico na 

formulação e condução das agências de checagem de fatos. Para o autor, o ideal é que elas 

sejam vinculadas a uma instituição científica, sob a justificativa de necessidade de uma 

metodologia rigorosa para a condução das atividades, bem como diante da maior facilidade de 

se ter, no ambiente universitário, acesso rápido e quiçá gratuito a especialistas sobre as mais 

distintas áreas. 

Quanto ao vínculo das agências de fact-checking com os meios de imprensa tradicional, 

entende Fernando Neisser que, embora a relação deva ser ampla e constante, não deve haver 

vinculação institucional, eis que, na imprensa tradicional, além de não se ter os mesmos meios 

técnicos e agilidade que a instituição científica, a possibilidade de parcialidade na condução 

das atividades é maior, dada a grande detenção de poder da mídia em nome de poucos.  

A averiguação da informação pelas agências de checagem vai além da afirmação de ser 

o conteúdo verdadeiro ou falso. Em regra, as agências possuem vários tipos de classificação. 

A agência brasileira Lupa, por exemplo, traz a seguinte classificação para os conteúdos: 

- falso: a informação está comprovadamente incorreta. 

- contraditório: a informação contradiz outra difundida pela mesma fonte antes. 

- verdadeiro: a informação está comprovadamente correta. 

- ainda é cedo para dizer: a informação pode vir a ser verdadeira. Ainda não é. 

- exagerado: a informação está no caminho correto, mas houve exagero de mais de 

10% e de menos de 100% frente ao total real. 

- subestimado: os dados reais são ainda mais graves dos que o mencionado. A 

informação foi minimizada de 10% a 100%. 

-  insustentável: não há dados públicos que comprovem a informação. 

- verdadeiro, mas: a informação está correta, mas o leitor merece um detalhamento. 

- de olho: etiqueta de monitoramento.
 226

 

Há, entretanto, quem discorde da utilização das agências de fact-checking no combate às 

fake news. Nesse sentido, a jornalista Renata Mielle afirma que, embora as agências de 

checagem de fatos possam ser úteis ao cidadão na busca de maiores informações sobre 
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determinado assunto, causa preocupação a tentativa de transformar as referidas agências em 

certificadora de notícias.227  

Segundo Renata Mielle, embora as agências de checagem de fatos afirmem possuir um 

sistema de avaliação e classificação neutro e imparcial, seus critérios não são imparciais, ao 

contrário, são muito subjetivos, passíveis de interpretação de acordo com os valores e viés 

editorial. 

Para Mielle, as agências de fact-checking acabam por prejudicar “o que a internet 

produziu de melhor” que seria a descentralização das fontes de informação. Nesse sentido, 

afirma: 

As experiências internacionais e nacionais já existentes nesse campo mostram que 

essas agências e suas alianças com as plataformas têm atingido exatamente o que a 

internet produziu de melhor – a possibilidade da existência de outras fontes de 

informação, independentes e alternativas, e que tem dado visibilidade para setores 

historicamente silenciados pela mídia hegemônica se expressarem. O alcance de 

páginas da mídia alternativa e independente tem sido afetado negativamente por 

estas classificações. 

Por tudo isso é preciso ter muita cautela ao propor medidas. Conferir ao Estado ou 

ao setor privado a prerrogativa de ser o Supremo Tribunal da Verdade pode levar a 

um cenário de graves violações à liberdade de expressão, de restrição da diversidade 

e pluralidade, e até de censura.228  

Em que pese os argumentos de Renata Mielli acerca dos possíveis prejuízos decorrente 

das agências de checagem de fatos, entende-se que tais efeitos negativos podem ser 

minimizados com a adoção de algumas medidas, como os critérios apontados por Fernando 

Neisser, que abrangem a vinculação a uma instituição científica, ausência de vinculação 

institucional com os meios de comunicação tradicional, adoção de um mesmo padrão de 

verificação para os conteúdos que serão analisados, utilização de metodologia rigorosa para 

condução dos trabalhos, além de transparência em relação às fontes e metodologias utilizadas. 

Em tempos de fake news, a atuação de agências idôneas e imparciais de checagem de 

fatos em muito contribui para elucidar ao cidadão questões dúbias e obscuras, possibilitando a 

formação de decisões mais esclarecidas seja no meio político ou em qualquer outro meio, 

além de contribuir para a diminuição da disseminação de fake news, visto que as pessoas terão 

mais cuidado com o que vão divulgar se souberem que terão suas informações avaliadas e 

checadas. 
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4.2.2 Autorregulação regulada 

Outra possibilidade que vem sendo discutida no combate às fake news tem sido a 

autorregulação regulada, onde se teria uma regulamentação realizada pelas próprias 

plataformas e empresas de tecnologia, com base em diretrizes do Governo Federal. 

Para se falar em autorregulação regulada, inicialmente se faz necessário conceituar a 

autorregulação.  André Saddy define a autorregulação privada como conjunto de normas e 

condutas de comportamentos estabelecidos por entes extraestatais ou não, que deverão ser 

cumpridas por aqueles que aderirem à autorregulação.229  

Na autorregulação, as partes estabelecem para si as normas para que irão reger o 

exercício de sua atividade. Nesse sentido, Saddy traz como vantagem da autorregulação 

privada a maior eficácia dessa forma de regulação, em virtude da detenção de um maior 

conhecimento técnico. Afirma o autor: 

A primeira e, talvez, a principal vantagem da autorregulação privada é a eficácia e a 

eficiência que esta forma de regulação pode trazer. Por ser realizada pelos próprios 

agentes, a autorregulação possui como vantagem o conhecimento técnico que muitas 

vezes a Administração não possui, o que lhe confere a capacidade de produção de 

normas com maior eficácia e eficiência. Assim o é porque quem elabora as normas 

são pessoas capacitadas, que conhecem o objeto da regulação e a vivência do 

mercado230. 

Em se tratando de autorregulação regulada, essa autorregulação seguiria diretrizes 

estabelecidas pelo Governo Federal de modo que na autorregulação regulada seria possível 

contar com a expertise e o conhecimento técnico das empresas que comporiam a 

autorregulação, aos olhos atentos do governo a fim de assegurar a perquirição do interesse 

público. 

Outro ponto positivo da autorregulação regulada seria a maior flexibilidade em relação à 

regulação estatal, pois, considerando que as normas estabelecidas por meio da autorregulação 

podem ser alteradas com menor burocracia em relação à regulação estatal, seria possível uma 

resposta mais rápida às necessidades apresentadas diante constantes mudanças ocorridas no 

meio digital.  

Juliano Maranhão e Ricardo Campos, ao abordarem a questão argumentam que a 

autorregulação regulada concilia as vantagens tanto da regulação quanto da autorregulação. 

Nesse sentido, afirmam:  

                                                 
229 SADDY, André. Regulação Estatal, Autorregulação Privada e Códigos de Conduta e Boas Práticas. Rio 
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Foca-se no importante momento de auto-organização conforme expertise e dinâmica 

própria da indústria, estimulando-se, porém, alguns parâmetros gerais de interesses 

públicos caros ao Estado e sociedade. Nesse sentido a autorregulação regulada 

consegue “induzir” o setor privado a contribuir para o cumprimento de tarefas 

publicas.
231

 

Trazendo esse contexto para aplicação no combate às fake news, o Estado estabeleceria 

os parâmetros gerais, cabendo as plataformas de internet se organizarem para cumpri-los de 

acordo com suas tecnologias disponíveis. Por essa perspectiva, o Estado regulamentaria e 

chancelaria a autorregulação das plataformas de internet na tratativa de combater as fake 

news, por meio de mecanismos que auxiliem na identificação e combate a essas notícias. 

 A vantagem da autorregulação regulada em relação à regulação estatal se dá porque a 

regulação estatal poderia rapidamente se tornar insuficiente e obsoleta, uma vez que o mundo 

digital está em constante inovação. Já na autorregulação regulada o Estado faria a regulação 

geral, visando o interesse público, deixando a cargo das empresas a regulação específica, com 

base nas regras gerais de interesse público. Trata-se de um trabalho com cooperação. Nesse 

sentido, afirmam Juliano Maranhão e Ricardo Campos: 

Resumidamente, pode-se afirmar que, diante da complexidade e incertezas advindas 

do mundo digital, as opções de regulação estatal ficam bem restritas. Porém, a opção 

do instituto da autorregulação regulada apresenta-se como viável em lidar com os 

desafios das notícias fraudulentas nos meios eletrônicos visto que ela reúne duas 

características importantes que uma regulação deve ter: (1) a participação do objeto 

da regulação na implementação dos objetivos públicos, visto que o Estado não 

possui conhecimento técnico para suprir tal demanda; (2) o estabelecimento de 

determinados parâmetros a serem seguidos pela instituição da autorregulação 

regulada, parâmetros esses advindos do interesse publico.232 

Os autores defendem a autorregulação regulada a fim de induzir as provedoras de redes 

sociais a criarem mecanismos capazes de mostrar ao usuário o teor fraudulento da notícia, 

dando prioridade para disponibilização de conteúdos com informações corretas, diminuindo 

os efeitos da desinformação decorrentes das notícias falsas. Argumentam ainda que em que 

pese poder tratar-se de uma chancela do Estado aos provedores de redes sociais ao embaraço à 

comunicação de informação, esses embaraços seriam adequados uma vez que forneceriam aos 

usuários informação e possibilidade de se defender das fake news. 

Entretanto, embora a autorregulação possa parecer vantajosa em alguns aspectos, sua 

fiscalização deve ser frequente, eis que haverá uma grande atribuição de poder regulamentar 

nas mãos de empresas que poderão usá-lo de forma inapropriada, apenas para benefício 
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próprio. Entendimento compartilhado por André Saddy ao afirmar que “caso esteja alheia à 

fiscalização ou supervisão do Estado, e também da sociedade, é possível que seja dirigida por 

agentes econômicos que desvirtuam e fraudam os propósitos positivos da autorregulação para 

satisfação de interesses eminentemente particulares”. Segundo o autor, atuação do Estado é 

importante a fim de assegurar que os atores da autorregulação mantenham sua 

responsabilidade com o interesse público.233 

Entende-se, portanto, que talvez, existam meios mais eficazes de combate às fakes news, 

que não envolvam atribuição de poder regulamentar a empresas que já detém grande poder 

econômico e controle tecnológico. A atuação legislativa tem sido apontada por alguns como 

um dos caminhos, de modo que já são inúmeras as iniciativas de projetos de lei que visam 

combater as fake news. 

 

4.2.3 Atuação legislativa 

Muito se tem discutido sobre a edição de lei para combater as fake news. Como já 

salientado em momentos anteriores, atualmente já existem dispositivos legais constantes no 

Código Civil, Marco Civil da Internet, Código Penal, leis e resoluções eleitorais e até Lei de 

Segurança Nacional que podem ser aplicados às fake news, ainda que na maioria deles não se 

faça menção expressa a elas. 

Entretanto, preocupados com a grande propagação e alcance das fake news e, em 

especial, com as repercussões que elas podem ter no processo e resultado eleitoral, os 

legisladores passaram a criar projetos de lei prevendo punições severas para a questão.  

Em consulta ao site da Câmara dos Deputados, foram encontrados mais de 20 projetos 

de lei em tramitação que tratam direta ou indiretamente sobre a questão.  Em sua maioria, 

esses projetos visam a punição no âmbito penal e eleitoral em virtude da criação ou 

divulgação das referidas notícias. Em tais propostas é possível verificar sugestões de 

alterações e adequações no Código Penal, Código Eleitoral, Marco Civil da Internet, Código 

de Processo Civil, Lei 7170/83, dentre outros.234  

Não se pode olvidar que, embora a legislação seja um meio legal e necessário para 

disciplinar e punir condutas indesejáveis, a sua edição deve ser feita com cautela, observados 
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os direitos e garantias constitucionais, pois caso contrário, já poderá nascer eivada de 

inconstitucionalidade. 

É necessário também que o assunto que será objeto de lei esteja muito bem definido, 

pois uma definição imprecisa pode gerar interpretações dúbias e até punir inocentes. Diogo 

Rais, ao abordar a questão afirma que a inexistência de uma definição precisa do termo fake 

news é um empecilho para edição legislativa sobre a questão. Afirma o autor: 

[...] a vagueza e as múltiplas faces das fake news geram um paradoxo para seu 

enfrentamento em abstrato, impedindo a criação de uma lei federal efetiva sobre o 

tema. 

Por um lado, se a lei não especificar exaustivamente o que é, estará criando uma 

chave-mestra para que os juízes tranquem as mensagens que entenderem terem sido 

enquadradas na expressão fake news, e assim poderão fazê-lo, cada um dos milhares 

de juízes, cada um à sua forma, cada um ao seu estilo, e, por mais respeito que tenho 

ao judiciário, não parece que é mais insegurança e aleatoriedade que o tema exige. 

Por outro lado, se definirmos exaustivamente o que seria fake news, seria a lei, e, 

portanto, o legislativo, que impediria a liberdade criando filtros impossíveis de 

cumprir de modo satisfatório, e uma lei assim ou cairia na ineficácia ou provocaria o 

silencio da sociedade.235 

Em que pese não se tenha uma definição precisa para o termo fake news, muitos já são 

os projetos de lei que tratam sobre a questão, sendo que em alguns deles é possível verificar 

prejuízos diretos para liberdade de expressão, a exemplo do PL 6812/2017, de autoria do 

deputado Luiz Carlos Hauly, que criminaliza a conduta de divulgar notícia falsa ou 

prejudicialmente incompleta, sem sequer trazer uma definição precisa para os termos (o que 

poderia gerar um efeito inibitório) e do PL 7604/2017, de autoria do mesmo deputado, que 

estabelece ao provedor a obrigatoriedade de, no prazo de 24 horas contados do seu 

conhecimento, tornar indisponível o conteúdo “ofensivo”, independentemente de 

determinação judicial, com punição excessivamente rigorosa para o descumprimento. 

Nesse sentido, Ronaldo Porto Macedo Junior afirma que alguns projetos de lei em 

tramitação no Brasil representam ameaça à liberdade de expressão: 

No Brasil, o debate sobre o tema começa a ganhar importância e alguns projetos de 

lei já começam a sugerir soluções pouco democráticas para tratar do tema, impondo 

algum tipo de censura ou dever de falar a verdade, o que pode representar uma nova 

ameaça ao ainda pouco consolidado pensamento nacional sobre a liberdade de 

expressão.
236

 

Percebe-se, portanto, que as fake news estão intrinsecamente relacionadas com a 

liberdade de expressão e que uma legislação descuidada sobre o assunto pode custar esse bem 

tão caro à sociedade brasileira. Embora a existência da legislação e parâmetros legais seja 

                                                 
235 RAIS, Diogo.Desinformação no contexto democrático. In:ABBOUD Georges; NERY JUNIOR, Nelson; 

CAMPOS, Ricardo (Coords.). Fake News e Regulação. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018. P164-165. 
236 Disponível em: <http://dissenso.org/fake-news-liberdade-expressao-ou-dever-de-falar-verdade/>. Acesso em 

09 jul. 2018. 



125 

 

essencial para o convívio em sociedade, a sua edição deve ser muito bem formulada, com 

termos e condutas bem definidas, o que não se verifica em boa parte dos projetos de lei que 

tratam sobre as fake news, que em muito se preocupam com os interesses da classe política. 

Ainda sobre a atuação do poder legislativo, após a realização das eleições de 2018, o 

Congresso Nacional criou Comissão Parlamentar de Inquérito voltada a apurar ataques 

cibernéticos e a utilização de perfis fakes e a disseminação de notícias falsas durante o período 

eleitoral de 2018. Os trabalhos da CPI ainda não foram concluídos, e, poderá continuar em 

andamento até abril de 2020. 

Em que pese a atuação do poder legislativo no combate às fake news, outras medidas 

também precisam ser pensadas, como, por exemplo, a alfabetização digital. 

 

4.2.4 Alfabetização digital 

Embora cada uma das medidas até então citadas detenham sua parcela de utilidade no 

combate as fake news, entende-se que o melhor caminho para enfrentar e desacreditar tais 

notícias seja através da alfabetização digital, por meio do estímulo ao pensamento crítico e 

reflexivo acerca dos conteúdos existentes nos diversos tipos de mídia. 

Renee Hobbs, professora fundadora do Media Education Lab, em entrevista ao correio 

brasiliense, definiu a alfabetização digital como “uma conceituação ampliada de 

alfabetização, que se expande para refletir mudanças em tecnologia, na cultura e na 

sociedade”.  Segundo Hobbs, no contexto da mídia digital, a alfabetização midiática traduz-se 

na capacidade de análise crítica e criação de conteúdos com ferramentas digitais.237 

A alfabetização digital estimula a capacidade de melhor análise e compreensão dos 

conteúdos constantes nas mídias, melhorando a aptidão para mensurar a credibilidade das 

notícias. 

Segundo Marcelo Crespo, a “educação digital é conscientização e treinamento das 

pessoas para o uso das tecnologias, permitindo-lhes atuação correta, ética, livre de riscos ou 

com estes minimizados, de modo a não incorrerem especialmente em práticas danosas e com 

consequências jurídicas não desejadas”.238 
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Para o autor, a educação digital vai além do ensino do uso da tecnologia na prática, 

abrangendo a preparação das pessoas para que possam agir de forma adequada, atendendo aos 

princípios éticos e normas jurídicas, de modo que possui grande importância para o direito na 

medida em que pessoas com educação digital possivelmente se envolverão menos em 

situações capazes de configurar ilícito e causar dano. Nesse sentido, afirma: 

Mas o que importa ao Direito a educação digital? Importa que pessoas digitalmente 

educadas não são afetadas pelo mau uso da tecnologia. Situações nas quais são 

criadas comunidades em redes sociais (como o Orkut, por exemplo) para manifestar 

seu desgosto por um professor ou colega podem facilmente ser vinculadas a crime 

contra a honra, além das consequências civis, como a obrigação de indenizar por 

dano moral. Isso sem se falar nas possíveis punições no âmbito escolar. O mesmo se 

diga para a “moda” do momento: adolescentes tirando fotos em poses sensuais ou 

até com nudez e divulgado por meio de mensagens de texto, inclusive para redes 

sociais. De novo podem se fazer presentes facilmente as indesejáveis consequências 

jurídicas da prática de crime e obrigação de indenizar239. 

A alfabetização digital pode ser estimulada em diversos setores como a escola e os 

meios de comunicação, estimulando a sociedade não só a ter um pensamento crítico sobre os 

diversos conteúdos disponíveis, distinguindo aquilo que é real e o que é falso, como também 

produzir conteúdo de qualidade. 

Para Raquel Machado e Laura Rivera, a alfabetização digital abrange tanto a habilidade 

tecnológica como a compreensão dos conteúdos na internet, e é essencial para o melhor 

aproveitamento das potencialidades tecnológicas.  As autoras esclarecem que: 

[...]  a educação digital demanda não apenas o conhecimento técnico para operar 

meios digitais e ter voz na sociedade, mas também conhecimentos, dentre outros, 

sobre suas potencialidades transformadoras, bem como sobre os direitos políticos e o 

discurso democrático, com o respeito à clareza no diálogo, à pluralidade, ademais do 

incentivo à participação da mulher na política.
240

 

Para as autoras, a educação digital deve abranger também pautas éticas, fornecendo 

esclarecimentos quanto à dignidade humana, ao direito de imagem e à liberdade. Desta forma, 

pode-se afirmar que por meio da alfabetização digital, estimula-se, além do conhecimento e 

uso das novas tecnologias disponíveis, a criação e divulgação de conteúdos de qualidade e 

com responsabilidade, bem como uma melhor leitura e compreensão das informações 

disponíveis na rede, de modo a contribuir para um melhor exercício da democracia.  

A educação digital já é realidade em muitos países. Nuria Fernandez Garcia, integrante 

do comitê organizador e da equipe de pesquisa do Observatório para a Inovação dos 
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Noticiários na Sociedade Digital (OI2), cita algumas iniciativas de educação digital como o 

Project Look Sharp, “criado pela Ithaca College, que desenvolve e fornece planos de estudo, 

materiais, formação e apoio para a integração da alfabetização midiática ao currículo escolar 

em todos os níveis educacionais;” o News Literacy Project (NLP) “que trabalha com 

educadores e jornalistas para ensinar estudantes do ensino médio a diferenciarem fatos de 

ficção na era digital”; o Mind Over Media “que analisa a propaganda e ajuda os cidadãos a 

desenvolverem as competências necessárias para reconhecê-la e resistir a ela, promovendo ao 

mesmo tempo diálogo e debate sobre o que a constitui e como ela pode afetar de forma 

positiva ou negativa os indivíduos e a sociedade como um todo”; e o Student Reporting Labs 

da PBS, “que cria experiências educacionais transformadoras ao conectar estudantes do 

ensino médio com suas emissoras e mentores em suas comunidades”.241 

No Brasil, a lei 12.965/14, também conhecida como o Marco Civil da Internet, nos 

artigos 26 à 28 preocupou-se em incluir a capacitação para uso da internet de forma 

consciente e responsável como dever do Estado de prestar educação242. Resta agora, buscar 

meios para sua implementação. 

No combate às fake news por meio da educação digital, o que se objetiva é o ensino e 

conhecimento das tecnologias disponíveis, bem como a estimulação do senso crítico da 

sociedade para que possam identificar e combater a desinformação. 

 

4.2.5 Controle judicial 

Além das medidas já citadas, tem-se ainda a possibilidade de controle judicial das fake 

news. O art. 5º, inciso XXXV da Constituição Federal, referente ao princípio da 

inafastabilidade da tutela jurisdicional, estabelece que “a lei não excluirá da apreciação do 

Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. O objetivo da norma é garantir a todos o acesso 
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ao Poder Judiciário, de modo que aqueles que se sentirem lesados pela divulgação de fake 

news poderão buscar o Poder Judiciário a fim de que lhes seja dada uma resposta justa e 

efetiva.  

É crescente o número de demandas judiciais envolvendo a violação de direitos em 

decorrência da divulgação de fake news. Em regra, nessas ações judiciais é pleiteada a 

remoção do conteúdo impugnado bem como a reparação pelos danos causados, cabendo ainda 

outras sanções civis, penais e eleitorais, quando for o caso. 

A atual legislação brasileira possui várias normas que podem ser aplicadas as fake news, 

tais como o Código Civil, que nos artigos 186 e 187 e 927 tratam do ato ilícito e da obrigação 

de reparar o dano; o Marco Civil da Internet, que possibilita ao juiz determinar que os 

provedores removam o conteúdo ilícito gerado por terceiros (art.19); o Código Penal, ao tratar 

dos crimes contra a honra, além de diversos dispositivos previstos na legislação eleitoral. 

Entretanto, é de se ressaltar que, embora o Poder Judiciário seja constantemente 

utilizado no combate às fake news, confiar apenas a ele essa tarefa pode ser prejudicial, visto 

que poderia levar a sua exaustão. A internet é um meio acessível à boa parte da população, 

que possui ampla liberdade para produzir e publicar seus próprios conteúdos, e considerando 

que as pessoas muitas vezes não possuem qualquer cautela acerca do material publicado e de 

seus possíveis desdobramentos, acabam auxiliando na viralização de fake news que, em regra, 

trazem graves danos a terceiros, o que acaba por desaguar no crescimento do número de 

demandas judiciais envolvendo a questão. 

Destaque-se que, em se tratando de internet, onde se tem uma rápida propagação do 

conteúdo, a celeridade nas decisões é requisito indispensável para minimizar o dano, fato que 

poderá ser prejudicado com o aumento expressivo de ações judiciais, pois, provavelmente, o 

judiciário não conseguirá dar uma resposta ao problema em tempo hábil, ainda que por meio 

das tutelas de urgência. 

Saliente-se que embora o controle a posteriori, realizado pelo poder judiciário seja 

frequentemente utilizado no combate às fake news, entende-se que só deve ser acionado em 

caso de conflitos que envolvam danos decorrentes da divulgação dessas “notícias”, de modo 

que outras medidas devem ser pensadas para auxiliar no combate às fake news. 
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 4.3 O combate às fake news na legislação eleitoral 

Como salientado em momentos anteriores, as fake news ganharam destaque e 

repercussão no ambiente político e é justamente nesse meio, por intermédio da legislação 

eleitoral, que se encontram medidas mais rigorosas no combate às fake news.  

No âmbito eleitoral, algumas das condutas existentes nas fake news já eram passíveis de 

punição mesmo antes da eclosão do referido termo. Sabe-se que a mentira é assunto antigo, de 

modo que o Código Eleitoral, em seus artigos 323 à 326, já previa a punição pela divulgação 

de fatos sabidamente inverídicos capazes de exercer influência sobre o eleitor, bem como dos 

crimes de calúnia, injúria e difamação ocorridas com finalidades eleitorais.243 

Verifica-se, portanto que a legislação eleitoral prevê, há tempos, a punição pela 

divulgação de algumas mentiras. Entretanto, é de se ressaltar que, no direito eleitoral, nem 

todas as mentiras são puníveis. Algumas mentiras propaladas por partido e candidatos são 

comuns e podem ser toleradas, como ocorre, por exemplo, com determinadas promessas de 

campanha. É o que afirmam Fernando Neisser, Paula Bernadelli e Raquel Machado: 

[...] analisando a realidade judicial brasileira, a jurisprudência do Tribunal Superior 

julga inclusive lícita a qualificação como mentiras de determinada promessa de 

campanha efetuada pelo candidato adversário, ao fundamento de não se considerar 

injuriosos, quando lançados em campanha eleitoral, termos que normalmente 

                                                 
243 Art. 323. Divulgar, na propaganda, fatos que sabe inveridicos, em relação a partidos ou candidatos e capazes 

de exercerem influência perante o eleitorado: 

Pena - detenção de dois meses a um ano, ou pagamento de 120 a 150 dias-multa. 

Parágrafo único. A pena é agravada se o crime é cometido pela imprensa, rádio ou televisão. 

Art. 324. Caluniar alguém, na propaganda eleitoral, ou visando fins de propaganda, imputando-lhe falsamente 

fato definido como crime: 

Pena - detenção de seis meses a dois anos, e pagamento de 10 a 40 dias-multa. 

§ 1° Nas mesmas penas incorre quem, sabendo falsa a imputação, a propala ou divulga. 

§ 2º A prova da verdade do fato imputado exclui o crime, mas não é admitida: 

I - se, constituindo o fato imputado crime de ação privada, o ofendido, não foi condenado por sentença 

irrecorrível; 

II - se o fato é imputado ao Presidente da República ou chefe de governo estrangeiro; 

III - se do crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível. 

Art. 325. Difamar alguém, na propaganda eleitoral, ou visando a fins de propaganda, imputando-lhe fato 

ofensivo à sua reputação: 

Pena - detenção de três meses a um ano, e pagamento de 5 a 30 dias-multa. 

Parágrafo único. A exceção da verdade somente se admite se ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa 

ao exercício de suas funções. 

Art. 326. Injuriar alguém, na propaganda eleitoral, ou visando a fins de propaganda, ofendendo-lhe a dignidade 

ou o decôro: 

Pena - detenção até seis meses, ou pagamento de 30 a 60 dias-multa. 

§ 1º O juiz pode deixar de aplicar a pena: 

I - se o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria; 

II - no caso de retorsão imediata, que consista em outra injúria. 

§ 2º Se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que, por sua natureza ou meio empregado, se considerem 

aviltantes: 

Pena - detenção de três meses a um ano e pagamento de 5 a 20 dias-multa, além das penas correspondentes à 

violência prevista no Código Penal. 
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traduzem ofensa. Apesar de nessas hipóteses não se examinar a validade do ato de 

mentir em campanha, o TSE assenta que a adjetivação de um discurso como 

mentiroso faz parte do cenário político, e assim o é porque a mentira não é 

inadmitida moralmente, como em outros discursos.244  

No entanto, afirmam os autores que essa liberdade para circulação de informações 

falsas, somente possuem sentido quando veiculadas pelos candidatos, sendo importante o 

conhecimento de que a fonte de informação é originária de um candidato. Como justificativa, 

afirmam que o eleitor, via de regra, já recebe o discurso político com certa descrença, sabendo 

que nem tudo o que é falado é verdadeiro. Todavia, quando a informação é trazida por outras 

fontes, muitas vezes com aparência de notícia de imprensa, aumenta-se a confiança no 

conteúdo, ainda que falso. 

E são justamente essas mentiras com aparência de notícia, com finalidade de promover 

a desinformação e com potencial de influenciar no voto do eleitor, as fake news, que tem sido 

objeto de preocupação da Justiça Eleitoral. 

Para Fernando Neisser, Paula Bernadelli e Raquel Machado, o conceito de fake news se 

aproxima à mentira destrutiva, equivalente “ao ataque voltado a um adversário ou a uma 

promoção pessoal exagerada, fundada em situação que se sabe inverídica e arquitetado com 

organização, como uma mentira egoísta de grandes proporções”.245 

A Justiça Eleitoral, ao longo do ano de 2018, muito se empenhou para combater e 

minimizar a interferência das fake news nas eleições brasileiras ocorridas em outubro de 2018, 

adotando medidas como o lançamento de página na internet para esclarecer os eleitores sobre 

informações falsas divulgadas nas redes sociais, a realização de parcerias e associações com o 

setor de comunicação e empresas como o Google e o Facebook para combater as notícias 

fraudulentas, além da criação de um grupo de combate às fake news e de um conselho 

consultivo sobre internet e eleições.246 

A legislação eleitoral também auxilia no combate às fake news, possibilitando, dentre 

outras medidas, a punição dos responsáveis e, caso se demonstre necessário, a suspensão da 

veiculação do conteúdo impugnado. 

                                                 
244 NEISSER, Fernando; BERNADELLI, Paula; MACHADO, Raquel. A mentira no ambiente digital: impactos 

eleitorais e possibilidades de controle. In: FUX, Luiz; CASAGRANDE PEREIRA, Luiz Fernando; AGRA, 

Walber de Moura (Coords); PECCININ, Luiz Eduardo (org). Propaganda Eleitoral: tratado de direito 

eleitoral. Belo Horizonte: Fórum, 2018. P.59. 
245 NEISSER, Fernando; BERNADELLI, Paula; MACHADO, Raquel. A mentira no ambiente digital: impactos 

eleitorais e possibilidades de controle. In: FUX, Luiz; CASAGRANDE PEREIRA, Luiz Fernando; AGRA, 

Walber de Moura (Coords); PECCININ, Luiz Eduardo (org). Propaganda Eleitoral: tratado de direito 

eleitoral. Belo Horizonte: Fórum, 2018. 
246 Disponível em: <http://www.tse.jus.br/@@busca?searchable_text=Fake+News&rotulo_noticia=>.Acesso em 

04.fev.2019. 
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O Código Eleitoral, em seu art.323, criminaliza a divulgação de fato sabidamente 

inverídico capaz de influenciar o eleitorado. Já a lei 9504/97, conhecida como lei das eleições, 

criminaliza algumas condutas praticadas por meio da internet.247 

Dentre os dispositivos legais, é possível verificar que vários podem ser aplicados às fake 

news, a exemplo do art.57-H, § 1º da Lei nº 9.504/97, do art.57-D, § 3º da Lei nº 9.504/97, e 

do art. 57-B, § 2º da lei 9504/97, que serão enfrentados adiante. 

Admite-se também o direito de resposta quanto à veiculação de conteúdo calunioso, 

difamatório, injurioso ou sabidamente inverídico, previsto no art. 58 da Lei 9.504/97. 

O artigo 326-A foi acrescido ao Código Eleitoral pela Lei 13.834/2019, a fim de 

estabelecer punição àquele que, com finalidade eleitoral, atribuir a outro a prática de crime ou 

ato infracional que o sabe inocente.  

Já com foco nas eleições de 2020, a Resolução do TSE Nº 23.610/2019 também 

disciplinou várias questões que podem ser aplicadas às fake news. 

Verifica-se, portanto, que no âmbito eleitoral, muito se tem feito para combater as fake 

news. Dentre as formas de combate às fake news aplicáveis no âmbito eleitoral, Fernando 

Matheus da Silva cita a tutela inibitória, com finalidade preventiva e visando fazer cessar o 

ilícito; a tutela de remoção de ilícito, cuja atuação se dará posteriormente à violação da norma, 

visando evitar a manutenção ou repetição do ilícito e tutela de ressarcimento na forma 

específica que pode ocorrer por meio do direito de resposta, multa sancionatória ou até 

desconstituição de um mandato conquistado de maneira viciada, dentre outros meios.248 

 

4.3.1 Tutelas inibitórias e de remoção de ilícito. 

A tutela inibitória é tutela de natureza preventiva que objetiva impedir a prática de 

ilícito. Possui previsão no artigo 497 caput e parágrafo único do Código de Processo Civil, 

que se aplica de forma subsidiária ao direito eleitoral. 

Para Fernando Matheus da Silva a ação inibitória possui como finalidade prevenir a 

repetição ou continuação de ilícito, não se relacionando com a ocorrência de dano e tampouco 

com a demonstração de dolo ou culpa; tem como finalidade precípua a conservação do direito 

                                                 
247 Art. 323. Divulgar, na propaganda, fatos que sabe inverídicos, em relação a partidos ou candidatos e capazes 

de exercerem influência perante o eleitorado:  

Pena - detenção de dois meses a um ano, ou pagamento de 120 a 150 dias-multa. 

Parágrafo único. A pena é agravada se o crime é cometido pela imprensa, rádio ou televisão. 
248 MATHEUS DA SILVA, Fernando. A tutela específica e a concorrência eleitoral. In: FUX, Luiz; 

CASAGRANDE PEREIRA, Luiz Fernando; AGRA, Walber de Moura (Coords); PECCININ, Luiz Eduardo 

(org). Propaganda Eleitoral: tratado de direito eleitoral. Belo Horizonte: Fórum, 2018.P.299. 
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em discussão. Difere, pois, da tutela ressarcitória, que geralmente se preocupa em identificar 

aquele que gerou o dano e deverá repará-lo.249 

Tem se tornado muito comum, especialmente durante o período eleitoral, a prática de 

ilícito, por meio de disseminação de fake news, para interferir na formação do convencimento 

do eleitor e angariar votos. Diante dessa questão, as tutelas inibitórias e de remoção de ilícito 

têm sido pleiteadas, cada vez mais, para remover ou fazer cessar o ilícito, a exemplo do 

pedido de inibição e suspensão da veiculação de notícias fraudulentas. 

É que com a facilidade que se tem para postagem de conteúdos na internet, somadas à 

permissão legal de impulsionamento pago de conteúdos (contratados exclusivamente por 

partidos, coligações, candidatos e seus representantes), para que estes tenham mais 

visibilidade (art.57-C da Lei 9504/97), a divulgação de fake news e os problemas daí 

decorrentes podem ser potencializados, razão pela qual a legislação eleitoral traz dispositivos 

para combate às propagandas irregulares, dentre as quais podem se incluir as fake news. 

O artigo 57-D, §3º da Lei 9504/97 disciplina que a Justiça Eleitoral, mediante 

solicitação do ofendido, pode determinar a retirada de publicações que contenham agressões 

ou ataques a candidatos em sítios da internet, inclusive redes sociais.  Tem-se aqui um 

exemplo de tutela de remoção de ilícito em que é possibilitada a retirada de conteúdos 

agressivos aos candidatos. 

De igual modo, o artigo 33 da resolução TSE 23.551/2017, aplicável às eleições de 

2018, trata da possibilidade de remoção de conteúdo da internet, quando constatada a violação 

das regras eleitorais ou ofensas a direitos de pessoas que participam do processo eleitoral, 

destacando, entretanto, que a remoção deverá ocorrer com a menor interferência possível ao 

debate democrático. 

A tutela de remoção de ilícito tem, portanto, a finalidade de retirar de circulação um 

ilícito já praticado e com isso prevenir a ocorrência de dano. Difere da tutela inibitória porque 

enquanto nesta o objetivo é impedir a pratica ou repetição de um ilícito, a tutela de remoção 

de ilícito ocorre em momento posterior à infração da norma jurídica, retirando-a de 

circulação. 

Perceba-se que, embora boa parte da legislação não aborde especificamente as fake 

news, pode ser estendida a elas, entretanto, deve-se observar que o foco não deve ser o eleitor 

                                                 
249 MATHEUS DA SILVA, Fernando. A tutela específica e a concorrência eleitoral: a transmissão de 

conhecimento e o combate às fake news. In: FUX, Luiz; PEREIRA, Luiz Fernando Casagrande; AGRA, Walber 

de Moura (Coords.); PECCININ, Luiz Eduardo (Org.). Propaganda Eleitoral: tratado de direito eleitoral. Belo 

Horizonte: Fórum, 2018, v.4.P. 296. 
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e sim as produtoras de fake news e seus contratantes. Nesse sentido, Raquel Machado, 

Fernando Neisser e Paula Bernadelli destacam que, embora seja possível admitir a punição do 

eleitor que impulsione fake news, por meio do art. 57-C, §2 da lei 9504/97, o foco de combate 

não deve ser no eleitor, pois não seria eficiente, dada a dificuldade de se fiscalizar e punir 

cada um dos usuários da rede, o que levaria ainda a à pulverização da atuação do MPE e da 

Justiça Eleitoral, além do risco de se acabar punindo o eleitor que também foi vítima da 

mentira e divulgou conteúdo que acreditava ser verdadeiro. Para os autores, o foco deve ser as 

produtoras de fake news e aqueles que as contrataram, destacando ainda que a solução mais 

madura e transparente em relação às fake news seria a depuração do discurso político por 

meio das agências de fact checking. 

Tem-se ainda a possibilidade de suspensão, por um prazo de até 24 horas, de acesso ao 

conteúdo completo de sites que descumprirem os dispositivos legais, conforme disciplina o 

artigo 57-I da Lei 9.504/97. Nesse caso, o número de horas de suspensão deve ser 

proporcional à gravidade da infração. 

De igual modo, o artigo 53, §2º da lei 9504/97 possibilita o impedimento da 

reapresentação de propaganda ofensiva à honra de candidato, à moral e aos bons costumes. 

Caminhando no mesmo sentido o artigo 55, parágrafo único da lei 9.504/97, estabelece 

a perda ao direito de veicular propaganda eleitoral gratuita no período equivalente ao dobro 

do usado na prática do ilícito, que deverá ser dobrado a cada reincidência. 

Além da possibilidade da retirada e suspensão de conteúdos, a legislação eleitoral 

também disciplina a possibilidade de aplicação de multa em razão da veiculação de 

propaganda irregular, como se verifica, por exemplo, nas previsões dos artigos 57-B, §5º; 57-

C, §2º e 57-D, §2º, todos da Lei 9504/97. Trata-se da tutela sancionatória. 

Sobre a questão, Fernando Matheus da Silva afirma que “a multa coercitiva é a principal 

técnica processual utilizada como meio coercitivo, isto é, para atuar sobre a vontade do 

demandado de modo a fazê-lo cumprir o comando judicial. É espécie de execução forçada 

indireta”. Por meio da multa, obriga-se aquele que está veiculando o conteúdo irregular a 

cessar com a prática e, por vezes, a publicar a retificação ou esclarecimentos devidos.250 

Entretanto, a legislação eleitoral vem recebendo críticas de alguns autores, a exemplo de 

Raquel Machado, Fernando Neisser e Paula Bernadelli, que afirmam que “as alterações na lei 

                                                 
250 MATHEUS DA SILVA, Fernando. A tutela específica e a concorrência eleitoral: a transmissão de 

conhecimento e o combate às fake news. In: FUX, Luiz; PEREIRA, Luiz Fernando Casagrande; AGRA, Walber 
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eleitoral desde o advento da internet demonstram uma linha legislativa mais preocupada em 

punir condutas individuais entendidas como irregularidades do que em criar um ambiente 

virtual mais democrático para todos os usuários” .251 

 

4.3.2 Direito de resposta 

Outra ferramenta que pode ser utilizada no combate às fake news é o direito de resposta, 

que consiste em oportunizar ao ofendido espaço para que exponha os fatos sob sua 

perspectiva e assim assegurar o contraditório no âmbito do direito de comunicação e da 

liberdade de expressão. Tal garantia encontra previsão no artigo 5º, V, da Constituição 

Federal, na Lei 13188/2015, que “dispõe sobre o direito de resposta ou retificação do 

ofendido em matéria divulgada, publicada ou transmitida por veículo de comunicação social” 

e, no âmbito eleitoral, na lei 9504/97 (art.58), bem como no Código Eleitoral (art.243, §3º). 

Assegura o artigo 58 caput da lei 9504/97 o direito de resposta a candidato, partido ou 

coligação que sejam atingidos, mesmo que indiretamente, por “conceito, imagem ou 

afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica, difundidos por 

qualquer veículo de comunicação social” 

Amanda Perli Golombiewski e Lygia Maria Copi definem o direito de resposta como a 

“faculdade que todo aquele que foi acusado ou ofendido em virtude da divulgação de fato 

inverídico ou errôneo de fazer publicar ou transmitir, no mesmo órgão, de modo gratuito, uma 

resposta proporcional à ofensa ou à acusação divulgada”. Para as autoras, o direito de resposta 

tem como objetivo principal “assegurar o contraditório no processo de comunicação, atuando, 

assim, como instrumento de proteção da democracia e do pluralismo de ideias”. Serve, 

portanto, como instrumento para proteger o cidadão contra os abusos praticados no exercício 

da liberdade de expressão.252 

Raquel Machado aponta a múltipla função do direito de resposta, qual seja: “a) a defesa 

dos direitos da personalidade; b) direito individual de expressão e de opinião; c) instrumento 

                                                 
251 NEISSER, Fernando; BERNADELLI, Paula; MACHADO, Raquel. A mentira no ambiente digital: impactos 

eleitorais e possibilidades de controle. In: FUX, Luiz; CASAGRANDE PEREIRA, Luiz Fernando; AGRA, 
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eleitoral. Belo Horizonte: Fórum, 2018. P.54. 
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de pluralismo informativo; d) dever de verdade da imprensa; e) forma de sanção sui generis, 

ou de indenização sem espécie”.253 

Quanto ao exercício do direito de resposta, Amanda Perli Golombiewski e Lygia Maria 

Copi destacam que para que o direito de resposta tenha efetividade e alcance sua finalidade 

constitucional, deve ser pautado nos princípios da imediaticidade e da proporcionalidade. 

Segundo as autoras, se a publicação da resposta for extemporânea, muito após a ofensa 

prolatada, não contribuirá para a sua retificação ou réplica pelo ofendido, podendo vir a 

causar mais prejuízos ao ofendido, pois poderá reavivar fatos que já haviam sido 

esquecidos.254 

De acordo com a lei eleitoral, o direito de resposta deve encontrar limites na ofensa 

prolatada, respondendo ou retificando os fatos ofensivos e deve ser publicado no mesmo 

veículo, espaço, local e tamanho que a ofensa prolatada, havendo na lei especificações de 

como será exercido o direito de resposta de acordo com o meio em que a ofensa foi publicada: 

imprensa escrita, rádio, televisão, horário eleitoral gratuito e na internet.  

Pela lei 9504/97, o direito de resposta é assegurado a partir da escolha dos candidatos 

em convenção, o que pode se justificar pelo fato de que a partir de então eles se tornam 

figuras mais expostas. 

Para Andrea Sabbaga de Melo, o direito de resposta “é uma espécie de legítima defesa 

da honra eleitoral e política” e a sua concessão não deve ser considerada como forma de 

censura ou restrição à liberdade de expressão, uma vez que é consequência da tutela de 

garantias constitucionais.255 

Como dito, o direito de resposta objetiva assegurar o processo democrático, garantindo 

o equilíbrio entre os candidatos. Entretanto, assim como as demais medidas que podem vir a 

ser encaradas como restritivas à liberdade de expressão, e deve ser exercido de forma 

excepcional, quando decorrer de informações/fatos sabidamente inverídicos, injuriosos, 

caluniosos ou difamatórios, não podendo servir para rebater, por exemplo, o direito de crítica, 

que faz parte do debate democrático. Esse é o entendimento seguido pelo TSE, que ao julgar a 
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REPRESENTAÇÃO  nº 145688 - BRASÍLIA – DF afirmou que “o direito de resposta não se 

presta a rebater a liberdade de expressão e de opinião, inerentes à crítica política e ao debate 

eleitoral”.256 

Sobre o assunto, Raquel Machado, destaca que “são próprias ao ambiente político 

agressões a adversários e troca de acusações”, devendo-se interpretar o direito de resposta 

sem muita margem para melindres.257 

No mesmo sentido, Diogo Rais, Daniel Falcão, André Zonaro Giacchetta e Pamela 

Meneguetti, afirmam que na esfera eleitoral, a calúnia, a injúria e a difamação, que ensejam o 

direito de resposta, não deve ter aplicação rígida uma vez que o homem público deve estar 

sujeito a críticas, sendo decorrente dessa publicidade a redução do âmbito de proteção de seus 

direitos da personalidade. Destacam ainda que quanto ao fato inverídico, a invericidade deve 

estar evidente.258 

É de se destacar ainda que na seara eleitoral, o direito de resposta é previsto no âmbito 

da propaganda eleitoral de modo que se o conteúdo não caracterizar propaganda eleitoral, não 

cabe direito de resposta. Nesse sentido, afirmam Diogo Rais, Daniel Falcão, André Zonaro 

Giacchetta e Pamela Meneguetti que “a legislação eleitoral disciplina o instituto no contexto 

da propaganda eleitoral, de modo que postagens e comentários realizados por usuários e que 

não caracterizem propaganda eleitoral propriamente dita não devem ser aptos a ensejar o 

direito de resposta”.259. Entendimento reforçado pelo artigo 23, §6 da resolução 23.551/2017 

estabelece que: 

A manifestação espontânea na internet de pessoas naturais em matéria político-

eleitoral, mesmo que sob a forma de elogio ou crítica a candidato ou partido político, 

não será considerada propaganda eleitoral na forma do inciso IV, devendo observar, 

no entanto, os limites estabelecidos no § 1º do art. 22 desta resolução. 

Desta forma, pode-se concluir que, no âmbito eleitoral, o direito de resposta é uma das 

medidas cabíveis no combate as fake news veiculadas em forma de propaganda eleitoral. 

                                                 
256 REPRESENTAÇÃO - Rp nº 145688 - BRASÍLIA – DF. EMENTA: ELEIÇÕES 2014. REPRESENTAÇÃO. 

DIREITO DE RESPOSTA. PROPAGANDA ELEITORAL. ART. 58 DA LEI DAS ELEIÇÕES. CARÁTER 

OFENSIVO. FATO SABIDAMENTE INVERÍDICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. 

1. Na linha de entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, o exercício de direito de resposta, em prol da 

liberdade de expressão, é de ser concedido excepcionalmente. Viabiliza-se apenas quando for possível extrair, da 

afirmação apontada como sabidamente inverídica, ofensa de caráter pessoal a candidato, partido ou coligação. 

2. O direito de resposta não se presta a rebater a liberdade de expressão e de opinião, inerentes à crítica política e 

ao debate eleitoral. 

3. Improcedência do pedido. 
257 MACHADO, Raquel Cavalcanti Ramos. Direito Eleitoral. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2018.p 319. 
258 RAIS, Diogo; FALCÃO, Daniel; GIACCHETTA, André Zonaro; MENEGUETTI, Pamela. Direito eleitoral 

digital. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018.P.131. 
259 RAIS, Diogo; FALCÃO, Daniel; GIACCHETTA, André Zonaro; MENEGUETTI, Pamela. Direito eleitoral 

digital. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018.P.132. 



137 

 

4.3.3 Possibilidade de anulação das eleições em decorrência das fake news 

No ano de 2018, em que ocorriam as eleições brasileiras e quando as fake news eram 

tema muito debatido em virtude da capacidade de influenciar no resultado eleitoral, o ministro 

Luiz Fux afirmou a possibilidade de anulação do processo eleitoral em decorrência da grande 

influência das fake news no resultado final das eleições. 

De acordo com o ministro, tal previsão decorre do artigo 222 do Código Eleitoral, que 

traz a possibilidade de anulação da eleição se o seu resultado for influenciado pela difusão 

massiva de fake news.  

O artigo 222 do Código Eleitoral estabelece que “é também anulável a votação, quando 

viciada de falsidade, fraude, coação, uso de meios de que trata o art. 237, ou emprego de 

processo de propaganda ou captação de sufrágio vedado por lei”. 

Quanto ao artigo 237, disciplina que “a interferência do poder econômico e o desvio ou 

abuso do poder de autoridade, em desfavor da liberdade do voto, serão coibidos e punidos”. 

Desta forma, fazendo uma análise em conjunto dos dois dispositivos do Código 

Eleitoral, pode-se afirmar que a votação poderá ser anulada se for viciada de falsidade, 

coação, fraude, abuso de poder político ou econômico, ou diante do uso de processo de 

propaganda ou captação de sufrágios vedados por lei. 

No entender do ministro Luiz Fux, as fake news são notícias fraudulentas que causam 

danos irreparáveis à candidatura daqueles que pretendem compor o parlamento, maculando o 

processo de escolha dos candidatos por meio da falta de lisura informacional. Afirma, 

portanto, que o uso massivo de fake news, capaz de influenciar o resultado eleitoral, pode 

ensejar a anulação da eleição com base no art. 222 do Código Eleitoral, em decorrência de 

fraude.260 

Para Fux, as fake news atentam contra a democracia, a soberania popular, a moralidade 

das eleições, bem como contra o princípio da igualdade de chances e, portanto, devem ser 

combatidas, não devendo estar amparadas em suposta liberdade de expressão. 

Em que pese a afirmação pela possibilidade de anulação da eleição em decorrência das 

fake news, Fux esclarece que isso depende de um processo judicial, com acervo probatório 

robusto, assegurados o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal. 

Acrescente-se que, para que se possa anular uma eleição em decorrência de fake news, 

deve-se comprovar a potencialidade de interferência dessas “notícias” no resultado eleitoral, 

                                                 
260 Disponível em: <http://www.justicaeleitoral.jus.br/desinformacao/arquivos/livro-fake%20news-miolo-

web.pdf>. Acesso em 03.out.2019. 

http://www.justicaeleitoral.jus.br/desinformacao/arquivos/livro-fake%20news-miolo-web.pdf
http://www.justicaeleitoral.jus.br/desinformacao/arquivos/livro-fake%20news-miolo-web.pdf
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demonstrando-se que as notícias fraudulentas foram decisivas na formação do voto do eleitor 

e no resultado da eleição, tarefa de difícil demonstração diante da dificuldade de se provar que 

as fake news foram determinantes para o resultado eleitoral ocorrido.  Outra dificuldade seria 

provar que o candidato ou partido beneficiado foram os responsáveis pelas fake news 

divulgadas. 

Entretanto, embora o Ministro tenha utilizado como fundamentação o art.222 do Código 

Eleitoral, é possível que o uso massivo de fake news, capaz de ludibriar o eleitorado, enseje a 

perda de mandato eletivo com base na Lei Complementar 64/90, em decorrência de abuso de 

poder econômico e dos meios de comunicação. 

É que as fake news acabam se relacionando com o abuso de poder, seja econômico, dos 

meios de comunicação ou até mesmo abuso de poder no universo digital, nova forma de 

abuso de poder que vem sendo apontada por alguns estudiosos, a exemplo de Frederico 

Franco Alvim, muito recorrente, por exemplo, nas redes sociais.  

Nesse sentido, Fernando Matheus da Silva afirma que quando os meios de comunicação 

influenciarem de forma indevida, a vontade do povo, por meio da disseminação de fake news, 

a decisão dos eleitores não será uma decisão suficientemente informada, não havendo efetiva 

concorrência em razão da influência inadequada do poder econômico.261 

Ora, em uma campanha eleitoral, a propaganda e a busca pelos votos dos eleitores não 

devem ser pautadas no uso indevido do poder político, econômico ou dos meios de 

comunicação, pois isso fere o equilíbrio e a lisura do processo eleitoral, afetando a 

legitimidade das eleições. 

Dessa forma, é possível que o uso massivo de fake news possa caracterizar abuso de 

poder e ensejar a perda do mandato eletivo. Diante da referida afirmação, necessário uma 

análise e melhor entendimento acerca do abuso de poder e suas consequências no universo 

eleitoral. 

A professora Raquel Machado define o poder como “a capacidade de determinada 

pessoa ou grupo fazer valer a sua vontade, numa relação”. De acordo com a autora, embora o 

poder possa advir de razões distintas, como a preponderância física, intelectual ou econômica, 

bem como da posição social ou jurídica ocupada pela pessoa, “para o direito eleitoral, 

                                                 
261 MATHEUS DA SILVA, Fernando. A tutela específica e a concorrência eleitoral: a transmissão de 

conhecimento e o combate às fake news. In: FUX, Luiz; PEREIRA, Luiz Fernando Casagrande; AGRA, Walber 

de Moura (Coords.); PECCININ, Luiz Eduardo (Org.). Propaganda Eleitoral: tratado de direito eleitoral. Belo 

Horizonte: Fórum, 2018, v.4.P. 292-293. 



139 

 

importam o poder político, o econômico e aquele nos meios de comunicação, com a análise de 

sua interferência desequilibrada no processo eleitoral”.262 

A interferência desequilibrada do poder no processo eleitoral ocorrerá diante do seu 

exercício abusivo. Nesse sentido, Raquel Machado afirma que “ocorrerá abuso de poder 

quando seu titular extrapolar suas atribuições ou tentar alcançar fins diversos dos que 

justificam suas prerrogativas”. Para a autora, o abuso de poder possui estreita relação com o 

abuso de direito, previsto no artigo 187 do Código Civil, que se caracteriza pelo exercício de 

um direito para além dos limites impostos pela sua finalidade econômica, social, pela boa-fé 

ou pelos bons costumes.263 

O abuso de poder está previsto no art.14, §§ 9 e 10 da Constituição Federal, que 

estabelece: 

Art. 14 [...] 

§ 9º Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de 

sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para 

exercício de mandato considerada vida pregressa do candidato, e a normalidade e 

legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do 

exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou 

indireta.         (Redação dada pela Emenda Constitucional de Revisão nº 4, de 1994) 

§ 10 - O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 

quinze dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder 

econômico, corrupção ou fraude. 

De acordo Raquel Machado, o abuso de poder pode ser simples ou qualificado. O abuso 

de poder simples é o previsto no art. 14, §10º da CF/88, ao passo que o abuso de poder 

qualificado está previsto no art. 14, §9º da Carta Magna. 

A autora esclarece que o “abuso de poder simples configura-se independentemente de 

afetar a lisura da disputa, ou a normalidade e a legitimidade, não sendo necessária a 

comprovação da gravidade da conduta”, enquanto que o abuso de poder qualificado 

“materializa-se apenas diante de condutas graves, nos termos do art. 22, XVI, da LC nº 

64/1990” 264. De acordo com o referido artigo, no abuso de poder qualificado, “para a 

configuração do ato abusivo, não será considerada a potencialidade de o fato alterar o 

resultado da eleição, mas apenas a gravidade das circunstancias que o caracterizam”. 

O abuso de poder pode ser dividido em três espécies, quais sejam: abuso de poder 

político, abuso de poder econômico e abuso nos meios de comunicação, é o que prevê o artigo 

art. 22, XIV da Lei Complementar 64/90. 

                                                 
262 MACHADO, Raquel Cavalcanti Ramos. Direito Eleitoral. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2018.p.254. 
263 MACHADO, Raquel Cavalcanti Ramos. Direito Eleitoral. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2018.p.254. 
264 MACHADO, Raquel Cavalcanti Ramos. Direito Eleitoral. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2018.p.256. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/ECR/ecr4.htm#art1
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O abuso do poder econômico decorre da utilização indevida de valores econômicos, 

bens e riqueza, interferindo na lisura do processo eleitoral e prejudicando princípios como a 

igualdade entre candidatos e a liberdade do voto. Nessa esteira, Raquel Machado afirma que 

“ocorre abuso de poder econômico quando há uso indevido do patrimônio ao longo do 

processo eleitoral, malferindo, dentre outros, princípios como o da liberdade de voto, da 

igualdade entre candidatos, da transparência”.265 

Por outro lado, o abuso de poder político se caracteriza diante da utilização de 

privilégios inerentes a cargo ou função pública para obtenção de vantagem indevida durante o 

processo eleitoral. Assim como o abuso de poder econômico, o abuso de poder político 

interfere na liberdade do voto e na igualdade entre os candidatos.   

A última espécie de abuso de poder seria o abuso de poder nos meios de comunicação, 

que se caracteriza pelo abuso exercido pela mídia em benefício de determinado candidato. 

Segundo Raquel Machado, o abuso de poder nos meios de comunicação pode ocorrer tanto 

como forma de abuso de poder político, como forma de abuso de poder econômico. 

Em que pese a legislação eleitoral somente tenha previsto estas três modalidades de 

abuso de poder, a doutrina vem ampliando o conceito e admitindo outras formas de abuso de 

poder a exemplo do abuso de poder religioso e abuso de poder no universo digital. 

O abuso de poder pode ser combatido por meio do ajuizamento da ação de investigação 

judicial eleitoral (AIJE) no caso de abuso de poder qualificado ou da ação de impugnação de 

mandato eletivo (AIME), em caso de abuso de poder simples. 

Em se tratando de abuso de poder simples, outras ações poderão ser ajuizadas de acordo 

com o ilícito cometido, a exemplo da ação por captação ilícita de recursos, ação por captação 

ilícita de votos e ação por prática de conduta vedada, como bem leciona a professora Raquel 

Machado.266 

A AIJE, além de prevista no artigo 14, §9º da Constituição Federal Brasileira, tem seu 

rito estabelecido no art. 22 da Lei complementar 64/90, e, de acordo com o referido artigo, 

poderá ser ajuizada perante a Justiça Eleitoral por qualquer partido político, coligação, 

candidato ou Ministério Público Eleitoral, para apuração de uso indevido, desvio ou abuso do 

poder econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de 

comunicação social, em benefício de candidato ou de partido político, relatando fatos e 

indicando provas, indícios e circunstâncias. 

                                                 
265 MACHADO, Raquel Cavalcanti Ramos. Direito Eleitoral. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2018.p.259. 
266 MACHADO, Raquel Cavalcanti Ramos. Direito Eleitoral. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2018.p.256. 
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É de se ressaltar que para que se caracterize o ato abusivo, a potencialidade do fato 

alterar o resultado da eleição não será considerada, mas apenas a gravidade das circunstâncias 

que o caracterizam (art.22 XVI). 

De acordo com o art. 22, XIV, a condenação enseja inelegibilidade do representado e de 

quem contribuiu para a prática do ato, pelo prazo de oito anos subsequentes as eleições em 

que se verificou o abuso; cassação do registro ou diploma do candidato beneficiado pelo 

abuso de poder, sem prejuízo de outras providências cabíveis. 

Já a Ação de Impugnação de mandato eletivo (AIME) poderá ser ajuizada no caso de 

abuso de poder econômico, corrupção ou fraude e deverá ser intentada no prazo de até quinze 

dias contados da diplomação do eleito, devendo correr em segredo de justiça (art.14 §§ 10 e 

11 da Constituição Federal). São legitimados para propor a AIME qualquer partido político, 

coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral e segue o rito do art. 3º da Lei 

Complementar 64/90 (mesmo rito da impugnação do registro de candidatura). A procedência 

da AIME enseja a cassação do diploma. 

No caso das fake news, a sua utilização como estratégia de campanha, valendo-se da 

divulgação de notícias fraudulentas no meio digital, bem como de diversos recursos 

disponíveis na internet para amplificação do conteúdo indevido pode se configurar como 

abuso de poder ocorrido no universo digital, podendo ser enquadrada, a depender da situação, 

tanto na modalidade abuso de poder econômico (se concretizando por meio da utilização de 

recursos financeiros) como na modalidade abuso nos meios de comunicação (mediante a 

utilização de plataformas e meios digitais de comunicação). Nesse sentido, manifesta-se 

Frederico Franco Alvim: 

Sob o ângulo especifico do abuso de poder, parece claro que o desvelo da presença 

de fontes vedadas no financiamento de estratégias digitais de campanha, assim como 

o apontamento de investimentos exagerados nesse mesmo segmento, atrai a 

possibilidade de reconhecimento cumulativo do uso indevido de meios de 

comunicação social com a figura própria do abuso de poder econômico, hajam 

aquelas doações ou gastos incidindo sobre o granjeamento de influenciadores 

digitais falsos ou reais, sobre a compra massiva de seguidores, ou ainda sobre o 

desenvolvimento e /ou a colocação em prática de aplicativos ou programas tendentes 

à manipulação de algoritmos em redes sociais ou mecanismos de buscas, assim 

como sobre o uso malicioso de robôs em escala industrial
267

. 

Como visto, embora não seja de fácil comprovação, o uso massivo de fake news pelo 

candidato pode levar à cassação do diploma ou à perda do mandado eletivo. Quanto à 

                                                 
267 ALVIM, Frederico Franco. Abuso de poder nas competições eleitorais. Curitiba: Juruá, 2019. P.338. 
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anulação das eleições, o artigo 224 do Código Eleitoral traz duas hipóteses em que deverão 

ser realizadas novas eleições. 

Da redação do artigo 224 caput, extrai-se que se mais da metade dos votos válidos nas 

eleições forem declarados nulos pela Justiça Eleitoral, deverá ser realizada nova eleição. 

A outra hipótese, prevista no artigo 224 §3º, estabelece a realização de novas eleições 

quando houver decisão da Justiça Eleitoral que acarrete o indeferimento do registro, a 

cassação do diploma ou a perda do mandato de candidato eleito em pleito majoritário, 

independentemente do número de votos anulados. 

Tal artigo objetiva assegurar a soberania e vontade popular e impedir que os cargos 

majoritários venham a ser exercidos por aqueles que não obtiveram a maioria dos votos. 

Como dito, a questão do uso massivo das fake news, além de, nos dizeres do ministro 

Luiz Fux, poder configurar a fraude prevista no art.222, apta a ensejar anulação da eleição, 

pode ser enquadrada como abuso de poder, levando à decretação da cassação do diploma ou 

perda do mandato eletivo, o que, na dicção do art. 224§3º, enseja a realização de novas 

eleições em caso de pleito majoritário. 

Deste modo, diante de tudo o que foi exposto, pode-se concluir que existe a 

possibilidade anulação de eleições e realização de novas eleições (art.224, §3º) em virtude do 

uso massivo de fake news, que pode configurar fraude (artigo 222 do Código eleitoral) ou 

abuso de poder (artigo 22 da lei complementar64/90), entretanto, como já salientado, 

necessita de prova robusta da disseminação de fake news pelo candidato e influência no 

resultado eleitoral, o que, a princípio, se apresenta como questão de difícil comprovação. 

 

4.3.4 O enfrentamento das fake news pelo TSE nas eleições de 2018 

Diante da interferência que as fake news possuem no ambiente eleitoral e considerando 

que as eleições de 2018 receberam grande destaque diante da possibilidade das fake news 

interferirem no resultado eleitoral, tendo o TSE promovido várias iniciativas visando o 

combate às ditas notícias, propõe-se aqui analisar como a Corte Eleitoral se posicionou no 

julgamento de ações que envolviam fake news. 

Durante as eleições de 2018, foram protocoladas no Tribunal Superior Eleitoral 50 

ações cujo objeto envolvia fake news. Destas, 16 possuíram êxito total ou em parte, com 

determinação de retirada da rede mundial de computadores de conteúdos inverídicos e 
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ofensivos à honra dos candidatos, com o objetivo de evitar a interferência de notícias 

inverídicas nas eleições.268 

Na análise e decisão dos pedidos, os juízes estiveram atentos ao direito à liberdade de 

expressão, bem como à necessidade de interferência mínima no debate político, mas também 

se preocuparam com a divulgação de fatos sabidamente inverídicos e ofensivos à honra dos 

candidatos, buscando fazer uma análise criteriosa dos pedidos a fim de evitar a supressão da 

liberdade de expressão com base na proteção da imagem e honra do candidato.  

Outros fatores, como a possibilidade de contraditório no próprio ambiente virtual, 

independente de interferência judicial, e o potencial lesivo do conteúdo postado também 

foram levados em consideração. Nesse sentido, o ministro Carlos Horbach, em decisão 

prolatada nos autos da representação nº 0601727-09.2018.6.00.0000, a fim de evitar a 

interferência indevida na liberdade de expressão e no debate democrático, sugeriu a adoção de 

alguns parâmetros a serem utilizados na adoção de medidas que envolvam a retirada de 

conteúdos nas redes sociais.269 

                                                 
268 TSE. TSE atuou com celeridade no julgamento de processos sobre fake news durante as eleições 2018. 

Disponível em: <http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2018/novembro/tse-atuou-com-celeridade-no-

julgamento-de-processos-sobre-fake-news-durante-as-eleicoes-2018>. Acesso em 15 dez.2019. 
269 Decidiu o ministro Carlos Horbach nos autos da Representação nº 0601727-09.2018.6.00.0000: [...] Assim, é 

recomendável o estabelecimento de balizas claras e objetivas que permitam separar os casos em que tal 

interferência é justificável daqueles em que ela se apresenta como despicienda e, até mesmo, danosa. 

O primeiro referencial se retira do art. 22, § 1º, in fine, da mencionada Res.-TSE nº 23.551/2017, o qual explicita 

que a liberdade de manifestação do eleitor é “passível de limitação quando ocorrer ofensa à honra de terceiros ou 

divulgação de fatos sabidamente inverídicos”. 

Essa possibilidade de limitação, porém, não é automática, ou seja, podem ser estipulados critérios 

complementares a indicar a limitação, ou não, da liberdade de expressão; o que resta ainda mais evidente quando 

se interpreta o art. 22 em consonância com o art. 33 da resolução sob enfoque. 

Em outras palavras, quando a liberdade de manifestação do eleitor se concretiza por meios virtuais, como no 

caso dos autos, em que utilizadas redes sociais, devem ser cotejados outros aspectos complementares, de modo 

exatamente a não tolher a liberdade do debate democrático na Internet. 

Um primeiro referencial complementar a ser verificado é o do estabelecimento, no âmbito da própria rede social, 

do contraditório de ideias, por meio do qual as informações veiculadas são postas em xeque, submetendo-as ao 

soberano juízo crítico do eleitor. Intervenções em debates nos quais estabelecido o contraditório caracterizariam 

atitude paternalista da Justiça Eleitoral, pressupondo a ausência de capacidade do eleitor para avaliar os 

conteúdos que lhe são apresentados. 

Com efeito, se o debate democrático já se estabeleceu no ambiente virtual, não há razão para a atuação corretiva 

do Estado, por meio de um provimento jurisdicional. 

Ademais, um segundo critério deve ser definido, qual seja, o da potencialidade lesiva das postagens cuja 

remoção se busca. O referencial do potencial lesivo é utilizado pela jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral 

em diferentes matérias, nas quais a ilicitude da conduta deve ser avaliada em conjunto com sua aptidão para 

desequilibrar o pleito. 

O potencial lesivo de material postado na Internet já foi objeto de consideração pelo Plenário do TSE, que o 

considerou como elemento fundamental para a caracterização da irregularidade do conteúdo, como se pode 

verificar no julgamento da Rp nº 817-70/DF, rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 23.10.2014. 

Evidentemente, há de se considerar de modo distinto conteúdos veiculados em sítio com livre e grande acesso, 

em uma página de rede social com milhares de seguidores ou em um perfil pessoal com poucas conexões, cujo 

alcance orgânico é ínfimo, pois cada uma dessas possibilidades de divulgação de ideias na Internet tem potencial 

lesivo diferenciado. [...] 

http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2018/Novembro/tse-atuou-com-celeridade-no-julgamento-de-processos-sobre-fake-news-durante-as-eleicoes-2018
http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2018/Novembro/tse-atuou-com-celeridade-no-julgamento-de-processos-sobre-fake-news-durante-as-eleicoes-2018
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Nas palavras do ministro Carlos Horbach, para se justificar a limitação da liberdade de 

expressão no ambiente eleitoral, além da ofensa à honra ou da divulgação de fato sabidamente 

inverídico proferido no ambiente virtual, a exemplo das redes sociais, devem ser analisados 

outros fatores, como a possibilidade de exercer o contraditório no âmbito da própria rede 

social, de modo que o próprio eleitor exerça o juízo crítico e a potencialidade lesiva do 

conteúdo que se quer seja removido, pois uma informação veiculada em uma página que 

possua grande visualização possui potencial lesivo diferente de um conteúdo veiculado em 

uma página com poucos acessos, de alcance ínfimo. 

De acordo com Carlos Horbach, em relação aos conteúdos veiculados na internet, que é 

um ambiente livre, além da patente falsidade, deve ser considerado que existe contraditório na 

própria rede, bem como o potencial lesivo do conteúdo, que pode ser analisado pelo número 

de compartilhamentos, comentários, reações de apoio ou rejeição de outros usuários. 

Ressaltou ainda que conteúdos jocosos ou humorísticos não podem ser tachados como fake 

news ou como algo difamatório para fins eleitorais, uma vez que o humor possue como 

pressuposto a manipulação da realidade e até mesmo a sua distorção. 

Também cauteloso, a fim de evitar interferência excessiva na liberdade de expressão, o 

Ministro Luis Felipe Salomão destacou, nos autos da representação eleitoral nº. 06011758-29, 

que, mesmo que verificados conteúdos publicados por usuários de internet que contenham 

teor ofensivo ou negativo, “é forçoso reconhecer que exteriorizam o pensamento crítico dos 

usuários das plataformas de rede sociais ora impugnadas, de modo que a liberdade de 

expressão no campo político-eleitoral abrange não só manifestações, opiniões e ideias 

majoritárias, socialmente aceitas, elogiosas, concordantes ou neutras, mas também aquelas 

minoritárias, contrárias às crenças estabelecidas, discordantes, críticas e incômodas". 

De acordo com, Luis Felipe Salomão, a atuação e controle da Justiça Eleitoral no 

âmbito da internet e das redes sociais deve ser minimalista, mesmo que envolva a honra e 

reputação dos políticos e candidatos, pois, caso contrário, corre-se o risco de silenciar o 

discurso dos cidadãos comuns no debate democrático. 

Percebe-se, portanto, que o TSE, embora tenha tido atuação enérgica no combate as fake 

news, o fez com bastante cautela, mediante análise criteriosa dos conteúdos impugnados, 

verificando questões como a potencialidade lesiva da informação, a configuração, ou não, do 

conteúdo impugnado como fake news, bem como a violação da legislação eleitoral, buscando 

desse modo inibir notícias fraudulentas, ofensivas a imagem e honra dos candidatos capazes 

de interferir na vontade do eleitor e influenciar no resultado eleitoral, e ao mesmo tempo, 
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reguardar a liberdade de expressão, bem tão caro à democracia, evitando a sua supressão 

indevida. 

Desse modo, verifica-se que o TSE atuou buscando o equilíbrio entre a liberdade de 

expressão e os direitos da personalidade dos candidatos, buscando resguardar a liberdade de 

manifestação e ao mesmo tempo coibir abusos que pudessem causar interferência indevida no 

pleito eleitoral. Para demonstrar a atuação do TSE, serão apresentadas aqui três decisões da 

Corte Eleitoral Brasileira, duas em que prevaleceram a liberdade de expressão em detrimento 

de supostas ou possíveis ofensas aos direitos da personalidade de candidato e uma em que 

prevaleceram os direitos da personalidade em detrimento da liberdade de expressão, com 

determinação de remoção/suspensão de veiculação do conteúdo impugnado. 

A primeira trata-se da Representação Eleitoral nº 0600546-70.2018.6.00.0000. A 

referida representação com pedido de liminar foi ajuizada pelo Diretório Nacional da Rede 

Sustentabilidade e por Maria Osmarina Marina da Silva Vaz de Lima em face do Facebook 

Serviços Online do Brasil Ltda, em virtude da divulgação de fake news em perfil anônimo no 

Facebook, o perfil “Partido Anti-PT”, que ofendiam a imagem política da pré-candidata à 

Presidência da República. Os conteúdos impugnados possuíam as seguintes redações: 

Marina Silva, Lula e Dias Toffoli foram delatados por Léo Pinheiro. Executivo da 

OAS tem muito o que contar ainda. 

Marina se financia com caixa 2 – Marina não serve. O Brasil não precisa de alguém 

que se omite em questões importantes e se financia com caixa 2. 

Caetano Veloso chamou Lula de analfabeto. O que vai dizer agora sobre Marina 

Silva recebedora de propina. 

Marina Silva também recebeu propina de R$ 1,25 milhões da Odebrecht, confirma 

executivo do grupo. 

Marina Silva também se beneficiou de propinas da Odebrecht e ainda fica 

aborrecida quando a chamam de ex-petista. 

O Ministro Sérgio Silveira Banhos decidiu que, no caso em questão, “a liberdade de 

expressão deveria ser excepcionalmente relativizada, já que o seu exercício abusivo difama a 

representante”. Argumentou ainda que a liberdade de expressão não alberga o anonimato, fato 

que soma para a efetiva responsabilização pelo conteúdo falso e indica a necessidade de se 

remover as publicações impugnadas contidas no perfil público “Partido Anti-PT”. 

Sergio Banhos destacou que ainda que não se tratasse de perfil anônimo, as informações 

não possuíam comprovação, se reduzindo a afirmar fatos sem informar qualquer fonte ou 

referência, com a única finalidade de criar comoção a respeito da pré-candidata Marina Silva, 

podendo gerar graves prejuízos no caso concreto uma vez que o perfil possui mais de 1,7 

milhões de seguidores, fator que potencializa a viralização das fake news. 
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Com base nos argumentos expostos, o Ministro deferiu a liminar pleiteada e determinou 

que o representado procedesse a remoção das URLs indicadas pelos representantes, nos 

termos do art.33, §3º da Resolução TSE 3.551/2017. 

O julgamento definitivo foi realizado pelo Ministro Luis Felipe Salomão que deu 

procedência parcial ao pedido, determinando a exclusão definitiva das URLs indicadas na 

inicial, bem como a disponibilização aos representantes e ao Ministério Público Eleitoral dos 

dados constantes do ID nº 268265, em caráter sigiloso, para fins de apuração da 

responsabilidade civil ou criminal do autor das postagens. 

Verifica-se que na referida representação, diante do exercício abusivo da liberdade de 

expressão, houve a sua limitação em detrimento da honra e imagem da candidata Marina 

Silva. 

O segundo caso trata-se da Representação Eleitoral nº 0601545-23.2018.6.00.0000.  A 

referida representação com pedido de liminar foi ajuizada pela Coligação Mudança de 

Verdade (PODEMOS/PSC/PTC/PRP) e pelo candidato Álvaro Fernandes Dias em face da 

empresa Google Brasil Internet Ltda., tendo em vista a publicação na Internet de fake news 

com intuito calunioso e difamatório, publicada de forma anônima, no sítio eletrônico que 

utiliza o domínio “blogspot.com”. 

De acordo com os representantes, o blog é mantido por pessoa não identificada e possui 

como título de capa a notícia falsa de que Álvaro recebeu R$ 37 milhões de reais em propina 

da Petrobrás. O representante alega que a informação pretende desvirtuar a realidade e criar 

uma falsa percepção de que o candidato está envolvido em escândalos e delitos, quando na 

verdade não existe qualquer investigação ou processo em andamento para apurar as condutas 

informadas. Argumenta, por fim, que o blog, valendo-se de anonimato, possui intuito 

calunioso e difamatório contra sua pessoa, veiculando informações falsas, razão pela qual 

requereu em caráter liminar a remoção do conteúdo inverídico e ofensivo, bem como o 

fornecimento dos dados do usuário do blog. Ao final pleiteou a procedência da ação com a 

remoção definitiva da URL apontada. 

Ao apreciar a liminar, o Ministro Luis Felipe Salomão afirmou que o conteúdo 

apontado como falso e ofensivo pelos representantes trata-se de reprodução de notícias 

veiculadas em vários sites na internet com o título: "Escândalo: Senador Álvaro Dias lucrou 

R$ 37 milhões com propina da CPI da Petrobrás", de modo que a sua divulgação não é inédita 

nos meios de comunicação social. 
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Luis Felipe Salomão destacou que a atuação da Justiça Eleitoral relativa aos conteúdos 

postados na internet deve ocorrer com a menor interferência possível, acrescentando que 

conteúdo impugnado não traduz transgressão comunicativa violador das regras eleitorais ou 

ofensivo aos direitos da personalidade dos representantes, não sendo o fato da veiculação ter 

ocorrido de forma anônima suficiente para restrição da liberdade de expressão, com a 

remoção dos conteúdos impugnados.   

O ministro acrescentou ainda que o conteúdo somente será considerado anônimo se não 

for possível a identificação dos usuários após a adoção das medidas estabelecidas nos artigos 

10 e 22 do Marco Civil da Internet. 

Com base nos fundamentos expostos, o ministro indeferiu o pedido de liminar para a 

remoção dos conteúdos impugnados. 

Quanto ao julgamento do mérito, a representação foi extinta sem resolução do mérito 

tendo em vista o encerramento das eleições de 2018 e a perda do objeto. No presente caso, a 

liberdade de expressão preponderou em detrimento de possível ofensa aos direitos da 

personalidade. 

Já na RP nº 0601775-65.2018.6.00.0000, o PSOL ajuizou representação com pedido de 

liminar contra o WhatsApp ao argumento de que o aplicativo desenvolve papel essencial na 

divulgação de fake news e que não possui qualquer acompanhamento ou cuidado com a 

legislação eleitoral, fato que pode conduzir ao desequilíbrio no pleito. Para tanto, requereu a 

concessão de liminar "determinando que o Representado providencie, no prazo máximo e 

improrrogável de 72 horas, mecanismo que restrinja, limitando-se ao máximo possível, o 

compartilhamento de mensagens, o encaminhamento e transmissão de mensagens e o 

tamanho de novos grupos na rede WhatsApp" ou, alternativamente, em caso de insuficiência 

das medidas requeridas, pleiteou a suspensão do aplicativo em todo o território nacional a 

contar do dia 20/10/2018 até o termino das eleições. No mérito requereu a confirmação da 

liminar. 

Em emenda a inicial, o pedido alternativo de suspensão do aplicativo em todo o 

território nacional foi substituído pelo requerimento de medidas acautelatórias que o douto 

juízo entendesse necessárias para a coibição de abusos e interferência no pleito eleitoral. 

O ministro Luiz Edson Fachin destacou que não foi imputado ao representado a criação 

de informação falsa, mas sim argumentado o risco de dispersão de tais conteúdos por meio do 

aplicativo, pugnando pela intervenção da Justiça Eleitoral para limitar a atuação do Whatsapp. 
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Luiz Edson Fachin defendeu que a liberdade de expressão deve ser regra e sua restrição 

deve ocorrer de forma excepcional, não cabendo à Corte Eleitoral o papel de exercer indicar a 

veracidade ou falsidade do conteúdo ou realizar um controle excessivo, razão pela qual 

indeferiu a liminar pleiteada ante a falta de plausibilidade do pedido que sequer apresentou a 

prática de algum ilícito ou fundamentos específicos de violação à lei. 

Em decisão definitiva, o processo foi extinto sem resolução do mérito, diante da perda 

do objeto face ao encerramento das eleições. 

Neste último caso, verifica-se que o pedido pleiteado abrangia possibilidades, sem ter 

sido apontado nenhuma ofensa ou ilegalidade em concreto, o que, caso deferido representaria 

verdadeira supressão da liberdade de expressão. 

Portanto, pode-se concluir que no que concernem as demandas judiciais envolvendo 

fake news no pleito de 2018 foram julgadas pelo TSE com cautela e a devida ponderação 

entre os interesses em conflito, no caso, a liberdade de expressão versus os direitos da 

personalidade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A internet foi uma grande evolução tecnológica capaz aproximar seus usuários 

independentemente de sua localização. Comunicação em tempo real e possibilidade do 

usuário tornar-se consumidor e produtor de conteúdo foram algumas das vantagens da 

internet. Entretanto, junto com essa gama de benefícios a internet trouxe a tona e 

potencializou alguns aspectos negativos. 

Um desses aspectos negativos foi a maior amplitude dada as fake news, notícias 

fraudulentas com a finalidade de obtenção de vantagens indevidas ou gerar danos a terceiros, 

que passaram a serem divulgadas em ampla escala na internet, muitas delas viralizando e 

gerando graves prejuízos a outrem. 

 Dentre esses prejuízos decorrentes da disseminação de fake news, destacam-se a 

possibilidade de por em risco a democracia (seja pela grande limitação da liberdade de 

expressão ou diante da interferência indevida na formação do voto do eleitor, que será 

baseado em uma informação falsa) e a violação aos direitos da personalidade, tais como a 

honra, imagem, privacidade e intimidade, que passaram a ter maior exposição na rede, diante 

do amplo alcance dos conteúdos postados na internet, bem como da velocidade com que tais 

notícias se propagam, se tornando a internet um ambiente propício para disseminação de fake 

news e ocorrência de danos a terceiros. 

Diante da ausência de legislação específica abordando as fake news, passou-se a discutir 

acerca da legitimidade da produção e divulgação de tais conteúdos, que envolve o conflito 

entre direitos como liberdade de expressão e os direitos da personalidade, bem como a 

existência, ou não, de um dever com a verdade. 

Embora a verdade não seja sempre exigida, tratando-se muitas vezes de uma exigência 

mais moral do que legal, constatou-se que o ordenamento jurídico brasileiro, em muitos 

momentos, prezou pelo dever com a verdade, sendo certo que à exceção das exigências legais, 

não há propriamente um dever com a verdade. Entretanto, em relação à liberdade de 

imprensa, tem-se que deve haver um compromisso com a verdade, dado o interesse público 

envolvido, possuindo o cidadão direito à informação verdadeira. 

Quanto às fake news, considerando que não se trata de uma simples mentira ou mentira 

inofensiva, mas de conteúdos fabricados ou manipulados, com aparência de notícia, 

destinados a induzir terceiros em erro e com alto potencial lesivo, é possível afirmar que a 
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disseminação intencional de tais notícias configura exercício abusivo da liberdade de 

expressão, eivados, portanto, de ilegalidade. 

Desta forma, tratando-se de prática não autorizada pelo ordenamento jurídico brasileiro, 

a disseminação de fake news pode ensejar responsabilização civil, penal, eleitoral, dentre 

outras. 

Quanto à responsabilização civil, verificou-se a possibilidade de se responsabilizar tanto 

o produtor e divulgador da “notícia”, quanto aquele que compartilhou o conteúdo, quando 

presentes os elementos caracterizadores da responsabilidade civil, sendo certo que nesse 

último caso a análise deve ser mais criteriosa tendo em vista que o usuário pode ter sido 

induzido a erro, acreditando no conteúdo compartilhado. 

Em relação à responsabilidade civil dos provedores de aplicação, o Marco Civil da 

Internet regulamentou a questão excluindo a responsabilidade desses provedores em relação 

aos conteúdos gerados por terceiros. Tais provedores somente poderão ser responsabilizados, 

se, após determinação judicial, não removerem o conteúdo apontado na decisão. 

A exceção foi em relação a conteúdos que envolvam nudez, bastando, nesses casos, a 

solicitação do ofendido para a indisponibilização do conteúdo, não havendo necessidade de 

determinação judicial. Nesses casos, a legislação estabeleceu a responsabilidade subsidiária 

dos provedores de aplicação. 

Diante dos inúmeros danos decorrentes das fake news, que além de trazer prejuízos aos 

direitos da personalidade de terceiros, repercutem de forma negativa no ambiente eleitoral, 

podendo exercer uma influência indevida na formação do voto do eleitor e no resultado de 

uma eleição e, com isso, trazer sérios riscos à democracia, várias medidas de combate as fake 

news passaram a ser adotadas simultaneamente, como a criação de agências de checagem de 

fatos, a edição de projetos de lei (muitos deles criminalizando a divulgação de fake news), o 

incentivo a alfabetização digital, bem como a busca pelo poder judiciário para solução de 

conflitos envolvendo as fake news. 

Quanto à atuação da justiça eleitoral no combate às fake news, é possível afirmar que a 

mínima interferência na liberdade de expressão foi preocupação da Corte Eleitoral durante as 

eleições de 2018, de modo que das cinquenta representações envolvendo fake news, foi dado 

provimento parcial ou total somente em dezesseis representações. 

Entende-se que embora todas as medidas de combate às fake news possam ser exercidas 

em alguma proporção, resguardada a proporcionalidade e razoabilidade, é indispensável que 

seja dado enfoque à educação digital, uma vez que a internet é caminho sem volta e uma 
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sociedade com conhecedora das tecnologias, bem como dos direitos e deveres a serem 

exercidos no âmbito da internet, terá mais discernimento para identificar e afastar as fake 

news.  
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