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RESUMO: O presente artigo objetiva investigar um tema de grande repercussão na sociedade 

brasileira, a qual diariamente convive com inúmeros problemas oriundos das mídias sociais 

derivados da proliferação e circulação de notícias falsas, as Fake News. Essas Notícias tornam-

se uma vertente negativa do uso da liberdade de expressão de cada indivíduo, de forma a causar 

o questionamento amplo dentro dos moldes que sustentam os pilares básicos da sociedade, ao 

se indagar sobre a ofensa aos princípios ao direito à informação, bem como sobre a necessidade 

de um justo acesso à veracidade e ao direito a uma justa reparação às vítimas por tais ações. 

Para tanto utiliza-se do método hipotético, por meio de situações já presenciadas perante a 

sociedade brasileira com ampla repercussão e impacto, a fim de compreender as raízes do 

problema, a sua forma e estrutura de proliferação, apontando ainda suas facilidades de 

divulgação pelas vias tecnológicas, em confronto com as mídias físicas de comunicação. Soma-

se a isto uma análise no que tange aos princípios constitucionais, especialmente o direito 

fundamental da liberdade de expressão do indivíduo em conflito com o direito à informação, 

propondo-se, por fim, o tratamento do tema em legislação própria. 
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ABSTRACT: This article has the objective of investigating a theme of strong repercussion in 

the Brazilian Society, which has numerous problems derived from social media and the 

proliferation of false information on a daily basis, the so-called Fake News. These news have 

become a negative branching of the freedom of speech of each individual, causing an ample 

questioning within the framework that sustains the basic pillars of society when inquiring the 

offenses caused to the fundamental right to information, as well as the need for freedom of 

information with its open access and fair principles and the right for reparation to the victims 

of these actions. To this end, the hypothetical method will be the one utilized, by analyzing 

situations of wide repercussion and impact witnessed by the Brazilian Society with the intention 

of understanding the roots of the trouble, its form and structure of proliferation while also 

pointing out the easinesses to spreading information via technological means in contrast to 

physical media of communication. Added to this is an analysis regarding the constitutional 

principles, especially the fundamental right of the freedom of speech in contrast to the right to 

information, finally proposing the legal treatment of the subject to its own legislation. 

 

Keywords: Society. Fake News. Proliferation. Fundamental Rights. 

 

INTRODUÇÃO 

 

No presente artigo, serão exploradas três linhas principais de acontecimentos 

relacionados ao problema das Fake News.  

Incialmente, será apresentada uma contextualização sobre os atuais eventos relacionados 

as notícias falsas dentro da sociedade brasileira, em especial a sua correlação junto as redes 

sociais, contribuindo inclusive com o agravamento de crises de saúde pública, incluídas de 

exemplos históricos e que ainda podem ser vistos ainda no cenário atual brasileiro, derivados 

da pandemia de COVID-19.  

Em um segundo momento será feita a análise de casos relacionados ao assassinato de 

reputações um mercado de crescimento exponencial dentro das redes sociais, relacionado às 

Fake News, na qual uma concentração de usuários se movimenta a fim de contribuir no 

cancelamento de outros usuários, a partir de manipulação de notícias falsas, ou simplesmente 

Fake News.  
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Ao final, se levantará a discussão sobre o conteúdo de leis já utilizado em casos já validos 

do problema das Fake News, se debatendo sobre a importância de dispositivos específicos para 

a análise dos casos debatidos. Em grau específico sobre a Problemática da proliferação das Fake 

News, na última década, em destaque nos últimos cinco anos, ocorre uma crescente explosão 

da tecnologia digital, criando uma dependência do usuário para com as redes, expondo um perfil 

de conforto em debater situações do cotidiano, sem medo da possível exposição do conteúdo 

divulgado.  

De tal modo, tornou-se fatídica a divulgação de conteúdo de caráter duvidoso afirmando 

situações com o intuito de caracterizar algo e ou um fato a um usuário ou marca em específico 

a fim de lhe causar um constrangimento ou denegrir sua imagem pública perante a internet, 

visto a sua facilidade de compartilhamento e exposição perante os outros usuários, criando 

assim um ciclo vicioso de proliferação de conteúdo falso, popularmente conhecido como Fake 

News.  

Destaca-se que o tema é popularmente conhecido, em casos atribuídos à política, saúde e 

educação entre outros temas, nos quais são regularmente proliferadas resoluções e boatos fictos 

dando margem de interpretação a indivíduos desinformados por conta da falsa credibilidade 

imposta pelas redes sociais, os quais ajudam a proliferar tal conteúdo, tornando-se vítimas e ao 

mesmo tempo colaboradores, de modo a indagarmos se o direito está apto a combater tal praga 

que cada vez mais submete a sociedade brasileira à desinformação. 

Partindo desta breve análise, sobre o caso que será discutido no presente artigo, trazendo 

ao final desta obra, a conclusão sobre a os aspectos da proliferação e circulação de Fake News 

dentro da sociedade brasileira, conforme a problemática a ser apresentada em casos atuais, em 

contraponto com a análise da legislação atual vigente, bem como aos direitos fundamentais 

como o direito à informação e extensão da liberdade de expressão do indivíduo dentro dos casos 

apresentados, e as liberdades individuais dos atingidos por tal problema, utilizando-se do 

método Hipotético-Dedutivo com a utilização de referências teóricas bem como a introdução 

da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e da análise de casos já discutidos 

na realidade prática, com o problema das Fake News. 

 

1. AS FAKE NEWS  

 

A expressão Fake News hoje é participante de maneira inquestionável da gama das 

expressões mais utilizadas pela sociedade brasileira. Embora parecendo ser novatas neste seleto 
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grupo, essas duas palavras que fazem referência a um conteúdo alterado, inverídico ou 

simplesmente a algo que é falso, “O termo pode parecer recente, porém, já uma expressão 

antiga. De acordo com o dicionário Merriam-Webster, a expressão já era usada no final do 

século XIX” (ATHANÁSIO et al., 2020, p. 07), vindo a se tornar uma grande fonte de debates 

e discussões dentro do cenário político-social do cotidiano brasileiro, ou ainda na esfera global. 

 Inicialmente à discussão das Fake News, ocorre mencionar que o ordenamento jurídico 

brasileiro ainda não dispõe de matérias específicas à análise de Fake News, sendo tratadas 

atualmente como casos de excesso do uso da liberdade de expressão ou ainda versando sobre 

outras disposições legais, como na esfera cível ou penal.  

Sobre a lacuna de disposições legais em respeito à matéria de Fake News trata a 

Constituição Federal de 1988: 

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

 

XXXIX - não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal; 

(BRASIL, 1988). 

 

O principal aspecto a ser abordado sobre as notícias falsas no seu intuito principal é de 

atingir indivíduos específicos e seletos grupos, seja enaltecendo ou depreciando uma 

perspectiva, ou ainda um ponto de vista. “Esse tipo de conteúdo é produzido com o objetivo de 

legitimar um ponto de vista ou prejudicar uma pessoa ou grupo”, (ATHANÁSIO et al., 2020, 

p. 07), de modo a atingir grandes picos de relevância perante as mídias de veiculação de 

informações, vide as redes sociais, principal mecanismo de inter-relações utilizado dentro da 

esfera social global.  

Para assim, define Bauman, em respeito ao paralelo entre as mídias sociais e Fake News:  

 

A sociedade contemporânea vive o fenômeno das mídias digitais de forma intensa. 

Nelas, são veiculadas diariamente notícias verdadeiras e também Fake News. Em 

algumas oportunidades, constroem fatos que causam traumas àqueles que viveram o 

evento ou que expõe em demasia ao público aquilo que se pretende privado. O mundo 

virtual é capaz de causar danos, riscos terminais à privacidade e à autonomia 

individual, emanados da ampla abertura da arena pública aos interesses privados [e 

também o inverso], e sua gradual, mas incessante transformação numa espécie de 

teatro de variedades dedicado à diversão (BAUMAN, 2013, p. 110). 
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 O ano de 2020 foi forte exemplo de como a influência e a disseminação de informações 

falsas vêm a ocasionar problemas de saúde pública, em virtude da pandemia ocasionada pelo 

COVID-19 (Coronavírus), o qual se tornou alvo de crises políticas, sociais e um forte alvo de 

Fake News. Desta forma segue como exemplo a ser destacado de como se dá o funcionamento 

de uma Fake News: 

Figura 1 – Exemplo de Fake News 

 

 

Fonte: Portal Saúde, 2020. 

 

 Neste compasso, como bem se observa, o principal objetivo de uma Fake News é forçar 

uma análise precipitada de um leitor, visando legitimar um ponto de vista, se valendo de 

informações que estão a “bombar” dentro da sociedade. Conforme se verifica pela imagem 

acima, esta cita o avanço do Coronavírus, que faz a afirmação sobre um possível recuo da 

pandemia, citando casos de cura de infectados. Todavia, é notório e de informação quase 

unânime dentro a sociedade, na sequência dos meses que decorrem desta Fake News, houve 

uma piora considerável de casos de infecção e mortes na esfera global, portanto uma informação 

totalmente desvalida de qualquer base fática.   

Conforme cresceu o perigo relacionado à pandemia do Coronavírus e ao potencial risco 

correlacionado às Fake News, foram criados sites especializados na área de saúde a fim de 
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combater a desinformação produzida por conta de notícias e informações falsas, considerado o 

grave risco existente em meio a uma crise de saúde pública. 

De tal modo, é notório afirmar que esta veiculação em massa de conteúdo fake é um 

grande expoente na contribuição à desinformação na sociedade, sendo que o seu poder de 

impacto cria diversas margens para interpretações de tal conteúdo, “as matérias falsas, 

especialmente aquelas de cunho sensacionalista, tendem a não ser apenas multiacessadas, mas 

também, não raras vezes, compartilhadas por terceiros, tornando-se trend topics mesmo quando 

seu conteúdo é inverídico” (MAPELI, et al., 2018, p. 54), fazendo com que a relevância da 

informação falsa que está sendo compartilhada, venha ainda mais a criar força de impacto na 

sociedade.  

 Considerando ainda o impacto causado pela propagação de Fake News, deve-se levar 

em conta a popularização das redes sociais, as quais possuem poder de rápida viralização, onde 

em poucos segundos uma simples publicação pode vir a viralizar nas redes. “As notícias falsas 

ou Fake News, por força da velocíssima capacidade de comunicação proporcionada pela 

Internet, ganharam força e poder incomensuráveis” (ROCHA, 2020).  

Nessa linha lógica, jamais uma publicação via mídia impressa teria tal poder de impacto, 

visto que sua veiculação limita-se a uma região em específico ou ainda visa atingir 

determinados públicos, posto pelo qual as redes sociais facilmente quebram tais barreiras. 

Conforme seu poder de compartilhamento, é correto afirmar que é praticamente impossível 

medir o nível de exposição que um compartilhamento veio a gerar. 

  Para tanto, considerando tal “poder de fogo”, as redes sociais são o ambiente perfeito 

para tal disseminação de conteúdo, no qual há uma fácil exposição de conteúdo, bem como um 

baixo custo de operação “Os custos fixos de produção de conteúdo nas redes sociais são 

extremamente baixo, o que facilita a entrada de novos players no mercado” (SILVA; 

OLIVEIRA, 2019), de tal forma um simples usuário por conta do apelo financeiro, abandona o 

status de consumidor de rede sociais, para tornar-se um operador da Fake News. 

 Desse modo, as Fake News criam uma rede de proliferações de informações, que 

atingem níveis absurdos de relevância, de modo a dominar os topos de discussão diária de 

plataformas como o Twitter, entre outras redes sociais, os quais são utilizadas por bilhões de 

usuários, tanto com intuito pessoal, para uso recreativo, bem como para a utilização profissional 

como ferramenta de trabalho. Nessa inserção do contexto relacionado às redes sociais, é 

pertinente questionar se realmente teriam impacto dentro da sociedade, visto que nem todos os 

indivíduos fazem parte destes círculos sociais. 
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 Duarte, Quandt e Souza, sobre o referido tema destacam: 

 

Uma rede social é uma estrutura social composta por pessoas ou organizações, 

conectadas por um ou vários tipos de relações, que compartilhas valores e objetivos 

comuns. Uma das fundamentais características na definição das redes é a sua abertura, 

possibilitando relacionamentos horizontais e não hierárquicos entre os participantes. 

(DUARTE, et al. 2008, p. 156). 

 

 Pois bem, é notável como a reflexão dos autores destaca como os sistemas das redes 

sociais compõem de fato uma estrutura social, porém ainda que tais interações sejam de fato 

benéficas, esta sociedade virtual composta por sujeitos reais está sujeita a ser vitimada junto de 

seus integrantes dentro do que se trata sobre a proliferação de conteúdos falsos, “o aumento da 

disseminação das Fake News é causado, principalmente, por conta do crescimento da 

popularidade das redes sociais” (SILVA; OLIVEIRA, 2019, p. 119). 

 Adentrando a essa inserção das Fake News junto a essa estrutura social, amplamente 

divulgadas via as redes sociais, os danos causados estão longe de permanecer em somente neste 

meio. “Compartilhar informações falsas, fotos e vídeos manipulados e publicações duvidosas 

pode trazer riscos para a saúde pública, incentivar o preconceito e resultar em mortes” 

(CAMPOS, 2019). Sendo estendidos na figura da sociedade em meio físico, causando dentre 

crises políticas, distúrbios dentro a saúde pública e ainda o principal e mais recorrente problema 

o crescente assassinato de reputações. 

 Como fato de que as referidas campanhas de difamação são recorrentes dentro da 

sociedade brasileira, como é notório ressaltar a conhecida Revolta da Vacina, ocorrida em 

meados dos anos 1904, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, onde na ocorrência de um 

distúrbio sanitário de doenças, a população por conta de boatos espalhados sobre um extermínio 

da população pobre, por meio de vacinação, revoltou-se contra os entes do governo a fim de 

evitar a referida vacinação, “há relatos de mães que escondiam os filhos debaixo da cama ao 

ouvir o vacinador bater na porta e até de famílias inteiras que fugiam do povoado quando a 

campanha de vacinação chegava” (WESTIN, 2019). 

 Fugindo da fase histórica relacionada a saúde e Fake News dentro da sociedade 

brasileira, materializando a influência de tal conteúdo falso dentro a crises de saúde vide a 

pandemia de Coronavírus (covid-19), acima citada, que vem assolando o planeta, adornada de 

boatos e mitos em respeito à sua gravidade e seu risco e possiblidade de contágio, bem como o 

ocorrido com as famosas campanhas de antivacinação. 

Carvalho e Kanffer, assim destacam: 
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As campanhas antivacinação que, de tempos em tempos, vêm à tona com o intuito de 

difundir infundadas ideias de que a inoculação estaria relacionada a distúrbios 

neurológicos como o autismo; ou contra a fluoretação da água, para a prevenção da 

cárie, que já foi relacionada como causa de alergias, doença de Alzheimer, câncer e 

até mesmo diminuição da capacidade cognitiva. Conquanto tais opiniões estejam, em 

princípio, protegidas pela liberdade de manifestação do pensamento, é inegável 

também que a difusão de tais ideias tem forte potencialidade lesiva à saúde pública e, 

nesse contexto, sem impedir o debate nos diversos segmentos sociais, deve-se 

restringir a disseminação de tais ideias quando feitas de forma leviana e sem mínimo 

embasamento técnico. (CARVALHO; KANFFER. 2018, p.12). 

 

 De fato as Fake News vêm corroborando de maneira enérgica para tais crises de saúde, 

vindo a causar histeria e mortes. De maneira categórica, a pandemia de Covid-19 demonstra o 

quão a sociedade brasileira está fragilmente exposta ao contágio de notícias falsas e o quanto 

isso se tornou perigoso.  

 Já adentrando no campo da política, considerando a fácil manipulação e indução dentro 

das redes sociais, a divulgação de conteúdo falso, foi amplamente utilizada dentro de eleições 

políticas, principalmente nas eleições do ano de 2018: 

 

Não é possível afirmar que as notícias falsas foram efetivamente determinantes, a 

ponto de alterar o resultado das eleições no país. No entanto, é seguro afirmar que a 

influência do fenômeno alterou sim, profundamente, o tom das campanhas e impactou 

diretamente na relação da mídia com o cenário eleitoral” (SILVA; OLIVEIRA, 2019, 

p. 122). 

 

 Diante a isso é inegável que a proliferação de conteúdo falso cada vez mais se torna um 

ponto de perigo dentro a sociedade, ainda mais se considerado que sua influência teve a 

capacidade de determinar resultado de eleições políticas mesmo que de maneira não crucial, 

mas ainda assim corroborando de maneira a influenciar sob a ótica da população sobre um 

candidato, de fato a demonstrar o poder de impacto das Fake News.  

 Nesta linha de pensamento, assim destacam Dourado e Gomes (2019, p. 33). 

 

 Não se trata apenas de produzir a melhor e a mais convincente interpretação sobre o 

que de fato aconteceu – e de concorrer com as compreensões alternativas destes 

mesmos eventos, mas de produzir relatos, presumivelmente, verdadeiros sobre 

acontecimentos, presumivelmente, reais e de disputar com os relatos divergentes na 

esfera da atenção pública, seja no que tange à veracidade da narração seja no que se 

refere à efetividade dos fatos narrados. 

 

Vale também o apontamento de que o ambiente político é mais do que perfeito para a 

ambientação desta situação relacionada às Fake News, visto que é um ambiente em que se mexe 
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diretamente com o emocional da sociedade, “também se disputam os corações e as mentes dos 

eleitores, único caminho democraticamente legítimo para mandatos populares, e, como é cada 

vez mais claro, disputam-se narrativas, interpretações de fatos e histórias” (DOURADO; 

GOMES, 2019, p. 02), de forma onde será possível criar uma narrativa distorcida ocorrência de 

um fato a fim de cativar uma classe especifica, ambientada da criação de uma Fake News.  

Ainda neste contexto, plataformas de redes sociais já se utilizam de mecanismos na 

tentativa de frear o compartilhamento massivo de informações falsas a serem veiculadas, como 

em exemplo as eleições presidenciais norte americanas do ano 2020, como abaixo pode ser 

destacado:  

Figura 2 - Imagem Twitter 

 

 

Fonte: Twitter.com, 2020. 

 

 O conteúdo da publicação fora identificado e catalogado como uma informação 

incorreta dentro da esfera de uma eleição política e, evitando com que esta informação fosse 

compartilhada massivamente, baseada portanto em uma afirmação falsa, as curtidas e 

comentários da publicação estão indisponíveis, sendo somente possível citar a referida 

publicação, como retweet, porém introduzida com alertas onde é identificado um link para uma 
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nova publicação, o qual traz a informação que desmente a referida publicação, proporcionando 

uma perspectiva correta e justa do que está sendo veiculado. 

 Ainda dentro desta temática, a plataforma de rede social Twitter, por meio da eminência 

de tais condutas como a publicação acima identificada, disponibilizou uma nova política de 

segurança quando a dados e informações compartilhados em cenários eleitorais, considerando 

como uma prática antiética e assim destacando que, “você não pode usar os serviços do Twitter 

para manipular nem interferir em eleições ou outros atos cívicos” (TWITTER - CENTRAL DE 

AJUDA, 2020), o qual torna-se uma medida pioneira e de suma importância dentro das redes 

sociais quanto ao combate e proliferação de informações falsas, dentro de eleições políticas. 

 

2. ASSASSINATO DE REPUTAÇÕES 

 

 Já exposta a gravidade dos cenários relacionados à saúde pública e à política, a 

sociedade ainda está exposta a um dos principais pontos críticos relacionados à proliferação das 

Fake News, qual seja, o assassinato massivo de reputações nas redes sociais, ou, como é 

conhecida, a cultura do cancelamento, a qual massivamente vem ocasionando riscos imediatos 

à integridade da imagem da pessoa humana.    

 Tudo o que é compartilhado nas redes sociais por alguém, como caráter de informação, 

proporciona diversas margens de interpretação. Porém, quando se trata de uma mensagem com 

o intuito de depreciar uma pessoa ou um ponto de identificação, mesmo que sem a real intenção 

de efetivamente prejudicar, cria-se uma rede, em cima de outra rede, ocasionado por este 

compartilhamento massivo, podendo vir a causar um risco eminente, à reputação de reputações 

como destaca, “a gravidade da questão vai muito além de exclusivamente a destruição de 

reputações, estamos falando da destruição de vidas” (BOZZELLA Jr .2019). 

 Isso resulta na chamada “cultura do cancelamento”, na qual se intensificam protestos 

massivos dentro do cotidiano de uma pessoa a fim de criar exposição sobre um possível ato 

criminoso, por exemplo, onde muitas vezes acaba por resultar em exposições indevidas e 

desnecessárias, quanto ao indivíduo atingido podendo atingir ainda a sua segurança. 

 

Acontece que, além do mero "cancelamento", os ataques virtuais tornam-se 

massificados e, por muitas vezes, extrapolam os limites da livre manifestação de 

pensamento de modo a ensejar, de fato, um linchamento virtual que, mesmo revestido 

de boa intenção, pode provocar uma propagação de discurso de ódio e ainda, incorrer 

em crimes como injúria ou difamação. Em situações como esta, o "cancelado" que 

não encontra formas de se justificar sobre o ocorrido em tempo de reparar sua imagem, 
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acaba por adotar medidas judiciais em face daqueles que propagaram ofensas, 

divulgaram informações eventualmente falsas e coisas do tipo. (DA SILVA; 

HONDA, 2020). 

 

 Ainda que muito presentes dentro dessa cultura do cancelamento, as Fake News nem 

sempre estão inseridas nos ataques coordenados a fim de massificar o repúdio de um 

comportamento. Desta forma vale apontar que quando as Fake News se fazem presentes nesse 

tipo de comportamento, se tornam mais agressivos e cruéis com o cancelado, não fornecendo a 

possibilidade da vítima de se defender ante aos ataques massificados. 

 Notam-se visíveis as semelhanças entre o movimento das Fake News e o de 

cancelamento em redes sociais, os quais basicamente corroboram para a mesma causa, 

assassinar reputações. “A ideia do movimento é 'eliminar' e 'tornar sem efeito' o agente da falha, 

o que promove também a criação e disseminação de notícias falsas e linchamentos virtuais 

sobre a pessoa física ou jurídica” (DANDARA, 2020), de tal forma que se veem cada vez mais 

atrelados os dois conceitos, na qual a verdadeira intenção é o de denegrir um ponto de vista e 

ou simplesmente exterminar as possibilidades do ente cancelado ou vitimado pelas Fake News 

de se defender, simplesmente um assassinato de reputações.  

 Conforme o caso que ficou nacionalmente conhecido, onde a circulação de Fake News 

em redes sociais ocasionou a morte brutal de uma inocente “espancada por dezenas de 

moradores de Guarujá, no litoral de São Paulo. Segundo a família, ela foi agredida a partir de 

um boato gerado por uma página em uma rede social” (ROSSI, 2014), de forma que é notável 

que a vida de uma pessoa inocente fora retirada por conta de um boato disseminado por redes 

sociais e de maneira infundada, na qual sequer a vítima teve a chance de se defender conforme 

tamanha e injusta barbárie. 

 O compartilhamento massivo de informações falsas, e não somente de tais situações que 

envolvem a sede de justiça com as próprias mãos sem a devida oportunidade do contraditório, 

é plenamente alinhada à produção e ao compartilhamento de Fake News, ocasionando a 

introdução a cultura de cancelamento, a qual visa iniciar uma campanha generalizada dentro as 

redes sociais, visando expor um usuário a um comportamento criminoso ou repudiável perante 

a sociedade, mas que não fora condenado pela justiça, gerando um verdadeiro martírio virtual, 

tendo sua imagem, vida e segurança exposta de maneira injusta e tendenciosamente 

programada. 

 Nesse sentido, explica Coltri (2020): 
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Cultura do cancelamento é um termo bastante recente, conhecido e discutido 

principalmente entre os mais jovens nas redes sociais. A expressão é utilizada para 

denominar um comportamento que em sua essência busca por justiça social, mas 

acaba realizando uma espécie de linchamento virtual dos indivíduos que agem ou dão 

declarações politicamente incorretas. 

 

 Nesse cenário, indivíduos se concentram em informações compartilhadas por amigos e 

ou conhecidos, ou simplesmente não conhecem o referido usuário apenas acabam por 

compartilhar a informação falsa, alimentando ainda mais a construção do cancelamento, onde 

não existe uma reflexão individual a respeito da notícia ou postagem. Deste modo o usuário 

apenas corrobora com a onda da maré, um comportamento que pode ser definido como 

instintivo, como de animais irracionais seguindo o efeito de manada, onde se toma uma decisão 

sem uma reflexão pessoal, por puro instinto de seguir o fluxo onde se está inserido. 

 Sobre tal ótica, destaca Gragnani (2017): 

 

O conceito faz referência ao comportamento de animais que se juntam para se proteger 

ou fugir de um predador. Aplicado aos seres humanos, refere-se à tendência das 

pessoas de seguirem um grande influenciador ou mesmo um determinado grupo, sem 

que a decisão passe, necessariamente, por uma reflexão individual. 

 

 Desta forma a referida “linha de produção” dentro do ambiente das redes sociais, 

proporciona uma longeva vida às notícias falsas que estão sendo compartilhadas, considerando 

a ausência de independência do usuário em indagar sobre o que está sendo compartilhado por 

ele mesmo, que acaba por o fazer por conta do ambiente no qual está inserido conforme o grupo 

social dentro do ambiente das mídias e redes sociais.  

 Ainda dentro da inserção deste meio social qual os usuários interagem por conta da 

formação de grupos que pelo contexto social acima explicado, o assim conhecido efeito de 

manada, os indivíduos não somente se contentam em buscar somente denegrir no âmbito das 

redes sociais a imagem da pessoa, como também buscam assassinar a reputação 

profissionalmente, chegando até mesmo a exigir demissões em face aos empregadores das 

vítimas e quando estas se tratam de pessoas públicas envolvem seus patrocinadores e parceiros 

comerciais. 

 Sob a análise de todos os fatos apresentados, é evidente que a sociedade brasileira está 

exposta a um grave risco derivado da exposição das Fake News, consoante a isso surgem 

diversas iniciativas dentro as redes sociais, que visam frear o compartilhamento massivo de tais 

informações compartilhadas como o Twitter que ao ser identificada uma Fake News a rede 

social impossibilita as vias de compartilhamento da mesma e ainda vem a informar o usuário 
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que a referida informação é contestável, e ou ainda como o Facebook que promoveu a derrubada 

de inúmeras páginas que incitavam prerrogativas políticas se utilizando de informações falsas, 

tornando-se medidas pioneiras ao combate e a proliferação das Fake News e ainda servindo 

como alerta ao consumidor/usuário a procurar uma melhor informação sobre o conteúdo qual 

está sendo compartilhado e acessado em frente a sua tela. 

 

3. FAKE NEWS E O ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO  

 

 Ordenamento jurídico brasileiro, é nutrido de diversas legislações, quais todos os dias 

surgem novas propostas de lei, ou mesmo novas legislações a fim de manter devidamente 

atualizadas as bases jurídicas brasileiras, onde pode se afirmar que tais projetos de leis e 

propostas, são amplamente debatidas dentro da sociedade antes mesmo da inserção dentro do 

escopo de legislações, o se vê o tema das Fake News, a se tornar um forte candidato a adentrar 

nesse debate sobre atualizações sobre legislação, visto que este tema ainda não possuí tema 

legal em específico. Para tanto, considerando o regramento jurídico atual, a fim de aplicar 

sanções em casos onde essa problemática está inserida, são utilizadas derivações de outros 

conteúdos previstos em lei. 

 Diante disso, o presente artigo faz o questionamento sobre a exigência de medidas mais 

específicas dentro do conteúdo relacionado a propagação de Fake News. “Há a necessidade de 

aprovação de uma lei específica para que todos saibam, exatamente, as consequências civis 

(tutela inibitória e de ressarcimento) e penais decorrentes da criação e propagação de notícias 

falsas” (MAPELI, et al., 2018, p. 56). Para tanto, considerando que este problema está 

tacitamente atrelado à opinião pública e também ao que sobre o cotidiano da sociedade 

brasileira, faz-se necessário estabelecer um controle específico no combate de Fake News, de 

modo a se imaginar uma criação de legislação própria ou dispositivos legais eficientes na 

análise destes casos 

 De tal forma, verificando recentes decisões dos Tribunais de Justiça, no caso de ofensa 

contra particular pela via da internet, nas quais fora alegada a tese do uso indevido do instituto 

da liberdade de expressão, de modo que no caso em questão a decisão do tribunal houve o 

entendimento que o indivíduo acusado de propagar Fake News pela internet, veio a exceder o 

limite de sua liberdade de expressão.  

Destaca-se o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná 

(TJPR, 2020, grifo nosso): 
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AGRAVO DE INSTRUMENTO [...], DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA, DETERMINANDO A RETIRADA DO CONTEÚDO 

OFENSIVO E A DESVINCULAÇÃO DAS URL’S INDICADAS. CIRCULAÇÃO 

DE MENSAGEM COM CONTEÚDO FALSO (“FAKE NEWS”), [...] ACUSAÇÃO 

DE CRIMES AOS AGRAVADOS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO QUE NÃO É 

DIREITO ABSOLUTO [...] (TJPR, 2020). 

 

 Entende-se, portanto, que inexiste uma definição prática do tema, sendo que ele ainda é 

tratado de como excesso do exercício da liberdade de expressão e, como fora visualizado, não 

existem quaisquer especificidades sobre a problemática de proliferação e veiculação de Fake 

News, em caso especifico para tanto sendo desamparado o ordenamento jurídico de critérios 

legais na análise dos casos já julgados. 

 Adiante ao conteúdo do julgado acima, nota-se claro como é debatido o referido 

problema de proliferação de notícias falsas, onde o tema não possuí quaisquer bases 

proeminentes do próprio problema. “Não configuram meras opiniões ou críticas, mas imputam 

aos Agravados o envolvimento em crimes de alta gravidade, configurando-se abuso da 

liberdade de expressão” (TJPR, 2020), verifica-se, portanto, que o tema é devidamente retratado 

como abuso do direito de liberdade de expressão, sendo que a problemática, mesmo que se 

considerada como uma “nova praga” para a legislação brasileira, esta deve ser retratada mais a 

fundo com a sua própria pauta legal. 

 Corroborando com a linha de produção de Fake News, o referido julgado ainda afirma 

sobre os meios de produção e de compartilhamento massivo de notícias falsas, que são as redes 

sociais. “Os meios utilizados para a divulgação (aplicativo “WhatsApp”, rede sociais 

“Facebook”, páginas eletrônicas) são de rápida disseminação, atingindo facilmente milhões de 

pessoas, o que agrava a ofensa à honra e a imagem dos Agravados” (TJPR, 2020), ou seja, se 

correlacionado o crescimento exponencial das redes sócias na vida e cotidiano do usuário, nota-

se que a problemática das Fake News, está rumando além de um excesso do direito à liberdade 

de expressão, passando a alimentar mercados e redes próprias de informações falsas, figurando 

portanto como um problema de ordem pública. 

 Considerando, ainda, a ausência de fatores específicos para a análise de casos, a falta de 

adequação para com a análise de casos torna-se um fator exponencial de risco para com os casos 

e situações que virão a seguir, “a questão encontra-se, pois, focada não em novas leis, mas na 

adequação técnica daquelas já existentes, atribuindo às ordens judiciais eficácia máxima, sem 
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a qual o combate ao conteúdo ilícito sem dúvidas haverá de fracassar” (CARVALHO; 

KANFFER, 2018, p.16). 

 Ainda, porém, conforme configura-se o evento da liberdade de expressão, qual seria a 

real forma de interpretá-lo, diante da propagação de Fake News, um exercício legítimo de 

liberdade de expressão, ou uma forma de se ausentar de tal prática ilícita, “a liberdade de 

expressão é de ser plenamente usada e livre de qualquer espécie de censura” (BENTIVEGNA, 

2019), ou seja, mesmo que de maneira excessiva entende-se que o sujeito poderá propagar 

conteúdos falsos, pois este estará exercendo seu direito à liberdade de expressão, mesmo que 

sendo posteriormente penalizado para tanto. 

 Não somente se verifica um problema de ordem ao direito fundamental do uso da 

liberdade de expressão relacionado as Fake News, como também se verifica o choque com outro 

direito fundamental, o direito de informação. O direito de informação, como direito 

fundamental na sociedade democrática, serve como um pilar a fim de sustentar a base do 

exercício de cidadania. O indivíduo num ambiente massificado pela propagação de Fake News, 

passa a indispor de tal direito fundamental.  

 Destaca Carvalho sobre a necessidade do direito à informação:  

Para poder optar, para poder decidir com consciência, indispensável que esteja 

inteirado de todas as circunstancias e consequências de sua opção e isso só ocorrerá 

se dispuser de informações sérias, seguras e imparciais de cada uma das opções, bem 

como da existência delas. Nesse sentido, o direito de informação exerce um papel 

notável, de grande importância política, na medida em que assegura o acesso a tais 

informações (CARVALHO, 1999. p.55).  

 

O direito à informação, de fato, se faz um direito fundamental. Ocorre dizer que a sua 

importância nos últimos anos cresceu e tende a crescer ainda mais diante de um cenário cada 

vez mais prolífico ao fácil compartilhamento e propagação de informações falsas. O direito à 

informação pode ser relacionado como um pilar estrutural na sociedade, visando que o 

indivíduo possa ter um acesso à uma informação verídica e com bases fundamentadas, no 

cenário onde estão presentes as Fake News, sendo indispensável a sua imposição a um cenário 

cada vez mais caótico, “O direito à informação é, de fato, essencial para a política e a cidadania. 

Há, porém, de se tomar cuidado com o enorme volume de notícias que podem ser boatos nas 

redes sociais, fazer uma checagem nos fatos e ser responsável com esse direito adquirido” 

(MERELES, 2017), ainda que considerado de fundamental importância, as bases legais na 

análise de Fake News, tentem ainda a considerar como parâmetro para tal veiculação de 
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informações falsas, o excesso de liberdade de expressão o fator a ser debatido ante as normas 

jurídicas vigentes. 

 De modo, indaga-se se o instituto da liberdade de expressão seria uma forma de se 

justificar uma possível difamação, utilizando-se do que se refere aos seus direitos básicos, sendo 

que este estaria somente interessado em polarizar opiniões por meios das redes sociais, a fim 

de gerar cliques e cliques, criando-se uma relevância em tais usuários como supostos perfis em 

que se tem total confiabilidade.  

 Nesse sentido, a reparação civil deverá atuar em meio ao ofendido, de modo a sanar os 

prejuízos estendido a sua dignidade como pessoa humana. Para tanto, Bittar assim destaca:  

 

A ordem jurídica com mecanismos de prevenção e de reparação de danos a que se 

podem submeter, diante dos diversos fatores de causação e presentes os limites 

expostos. Nesse sentido é que a técnica de reparação se qualifica como meio de defesa 

da personalidade (BITTAR, 2014). 

 

 Diante a isso, é notório o entendimento que a personalidade do indivíduo será de 

importância incontestável, conforme a personalidade se faz um espelho da imagem da pessoa 

vitimada por tal prática de compartilhamento de notícias falsas. De modo, a subentender que a 

reparação civil, será direito essencial a pessoa vítima de Fake News, considerando visar a 

precaução de sua integridade pessoal perante o meio social e todos os demais que compartilham 

desta imensa rede de compartilhamento de informação, qual é pobremente controlada, 

permitindo a impunidade de diversos “compartilhadores” de informações falsas. 

 Portanto, importa ressaltar a devida importância das redes sociais nos dias de hoje. “As 

redes sociais não se limitam mais ao relacionamento, mas também como fonte de pesquisa e 

notícias, tendo como atributos a interatividade e participação, possibilitando não só o acesso à 

informação, mas a capacidade de produzi-la”, (BARROS, et al., 2012), modo pelo qual cria-se 

um estigma de “força”, para qual elas criam um domínio sobre o indivíduo que as utiliza, pelo 

qual passa a compartilhar seus conteúdos de forma unilateral, sem prequestionamentos.  

 Portanto, com a base já secionada, deve se dar amparo a questão das formas quais devem 

ser consideradas o instituto da reparação civil, veja-se o poder da internet não pode ser medido 

e ou amparado, de forma a que questiona-se toda a extensão do referido instituto e se este será 

o suficiente nos meios de reparação de danos suportados pela pessoa física, da forma que quase 

não há como certo estimar os eventuais prejuízos suportados, considerando a forma de 

propagação das Fake News.  
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 Mapelli destaca nesse sentido: 

  

Não se pode exigir das empresas privadas, mas sim do Poder Judiciário o papel de 

decidir o que é lícito ou ilícito, e o que deve ser removido ou não das redes sociais. 

Toda pessoa que cria e veicula determinada notícia falsa na Internet tem de saber que 

poderá ser responsabilizada, civil e criminalmente (calúnia, injúria ou difamação), 

pela parte prejudicada. (MAPELI, et al., 2018, p. 57.). 

 

Ainda, deve se ater o ordenamento jurídico brasileiro ao risco regrado à pessoa vitimada 

pela ação de uma notícia falsa, de que a sua imagem pode estar eternamente ligada a uma Fake 

News e de tal forma a sofrer com o martírio de boatos e exposições indesejadas. Para tanto, o 

zelo à imagem do indivíduo traz como reflexão a sua segurança pessoal, visto a crescente 

exposição da ocorrência ligados a imagem do indivíduo, devendo esta ser preservada de 

quaisquer situações fáticas ligadas as Fake News. 

 Bentivegna destaca sobre a imagem de um indivíduo: 

 

De todo modo, entendemos que a imagem seja esta expressão identificativa exterior 

da personalidade, quer através do rosto, quer de outros atributos do biótipo, de forma 

a contribuir para a fixação da individualidade da personalidade. A lei não traz palavras 

inúteis, de forma que a norma não poderia incluir num mesmo dispositivo o termo 

“honra” e o termo “imagem” significando exatamente aquilo que significa o primeiro, 

vale dizer: “reputação”, “fama”, “conceito em que tido socialmente” etc. 

(BENTIVEGNA, 2019, p.126). 

  

 Como se vê, a imagem carrega uma gama relacionada aos atributos de cada indivíduo 

devendo essa ser amplamente defendida ante o meio jurídico quanto à ocorrência de 

proliferação de informação falsa a que se prejudica um indivíduo, a que pese, não somente 

relacionada as redes sociais, mas também a todo o contexto em que esta venha a trazer prejuízos 

ao indivíduo que fora vitimado por Fake News, garantindo uma justa reparação dentro dos 

moldes aplicados e também de forma fundamental proporcionando ainda o direito de resposta 

a fim de expurgar todo e qualquer boato restante decorrente a produção de Fake News. 

 Para tanto, considerando os meios aplicáveis a situação, de exposição a Fake News para 

com a imagem do indivíduo, o direito eleitoral já trabalha com está situação na qual por meio 

de divulgação o candidato que se sente ofendido por conta de boatos espalhados a seu respeito, 

poderá vir a se defender em meio aberto de tais, sendo diretamente direcionado aos eleitores “o 

direito de resposta surge como importante instrumento no enfrentamento das fake news. 

Previsto na legislação eleitoral, possui o escopo de garantir igualdade de direitos entre os 
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candidatos participantes do pleito” (CARVALHO; LORENCINI, 2020), sendo, portanto, uma 

medida pioneira em tal problemática.   

De tal forma se possibilita uma garantia justa dentro de uma disputa eleitoral, e ainda 

mais possibilitando a vítima de se defender de acusações prejudiciais à sua imagem, de forma 

que tal medida torna-se uma inciativa interessante ao combate às Fake News, considerando o 

poder de extensão de uma infundada noticia, para a imagem de uma pessoa que fora vitimada 

por este problema considerada toda a esfera de danos onde pode vir a suportar, por conta de 

notícias falsas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Com o intuito baseado e formulado pelas informações neste artigo inseridas, ocorre a 

conclusão de que o ordenamento jurídico brasileiro não possui bases adequadas para analisar 

os casos que decorrem da ocorrência de Fake News, dentro da esfera cível e penal, considerando 

a exposição massiva à qual as vítimas podem vir ou estão sofrendo decorrente de tais crimes 

virtuais, considerando ainda que as plataformas virtuais estejam tomando providências quanto 

ao compartilhamento e terceirização de conteúdos falsos dentro das interações das redes sociais, 

porém o contraditório para com as vítimas continua sendo muito prejudicado. 

 Para tanto, na análise do presente artigo, os objetivos elencados que o compartilhamento 

massivo de uma informação falsa pode atingir inúmeros usuários, porém o direito de resposta 

ainda não irá atingir a todos estes usuários que compartilharam essa Fake News de modo a 

continuar a fomentar o que está sendo compartilhado sobre as vítimas, sendo o atual cenário 

jurídico dotado de legislações que não contemplam o referido problema. 

 Ainda dentro da esfera eleitoral, ocorre uma crescente evolução a frear o 

compartilhamento e a iniciativa de propagação de Fake News, visto que está possibilitando 

medidas de combate a estas informações de modo a possibilitar um justo contraditório e direito 

de resposta a um candidato que fora vitimado por tais proliferações de boatos e de informações 

falsas a sua imagem, podendo englobar uma gama maior a toda esfera social de pessoas 

atingidas por este conteúdo calunioso, tornando-se uma inciativa pioneira dentro na esfera de 

combate e elucidação para com a proliferação e circulação de Fake News. 

  Como um apontamento mais crítico, nota-se que as pessoas, conforme o contexto das 

Fake News, estão deixando de ter suas próprias opiniões sendo fortemente influenciadas por 

conteúdos que são nitidamente falsos ou inverídicos, somente seguindo linhas de pensamento 
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que as favorecem tanto economicamente quanto à satisfação, não se importando com a grotesca 

e desproporcional forma de veiculação de informações comprometedoras.  

Ocorre, ainda, uma vertente a ser estimulada às pessoas que possuem acesso a 

informações com conteúdo mentiroso ou que possuem o papel de dissimular a veracidade dos 

fatos, sem se importar com os eventuais prejuízos que trata a figura de uma outra pessoa e ou 

se isso poderá influenciar a um colapso de estado influenciando no agravamento de crises 

sanitárias e de saúde, como já visto, ou ainda dentro da esfera política, criando uma influência 

indevida a margem de candidatos e partidos políticos.  

Não somente ligada a essa influência negativa ligada a essa problemática, vale um 

criterioso apontamento sobre a banalização da discussão sobre o que tange a esfera da liberdade 

de expressão, sendo que é indiscutível afirmar que a campanha de criação, compartilhamento e 

massificação de exposição das Fake News presta um desserviço ao direito fundamental à 

informação, bem como se busca defender tais atitudes como sendo o exercício do uso excessivo 

da liberdade de se expressar do indivíduo, e não como uma prática premeditada para denegrir 

e difamar um ponto de vista, uma imagem e ou mesmo uma reputação de modo individual. 

Portanto, conclui-se que não existem meios para calcular os prejuízos ocasionados pela 

circulação de notícias falsas, visto que o poder de propagação destas se torna incomensurável, 

não existindo barreiras de contenção a fim de segurar as Fake News. Isso posto, o ordenamento 

jurídico brasileiro deve se equipar nos próximos anos a fim de que possa conferir uma justa 

confecção de normativas de lei para proteger os seus cidadãos de tais práticas e punir 

severamente os culpados pelas referidas práticas de Fake News.  

 Por fim, mediante o conteúdo apresentado no presente texto, é cediço que tais normas 

exigem um grande preparo e um grande nível de debates e contrapontos à problemática aqui 

discutida, não se esperando que o ordenamento jurídico venha a criar normas que venham a 

censurar linhas de pensamento distintas a um pensamento dominante na sociedade, mas que as 

normas que venham a surgir visem criar barreiras legais a fim de desestimular a prática de 

criação e compartilhamento de Fake News, e que ao fim possa proteger o direito fundamental 

da liberdade de expressão, a fim de distinguir de meros excessos as práticas criminosas e mal 

intencionadas.   
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