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Ministra	  Rosa	  Weber	  –	  sobre	  fake	  news	  na	  cole@va	  	  
de	  imprensa	  dia	  21	  de	  outubro	  de	  2018	  
	  

“A	  desinformação	  é	  um	  fenômeno	  mundial”.	  	  
	  
“NoWcias	  falsas	  não	  são	  novidade;	  a	  novidade	  é	  a	  velocidade	  da	  
circulação	  e	  difusão	  dessas	  noWcias	  deletérias	  e	  que	  estão	  a	  atentar	  
contra	  a	  credibilidade	  de	  nosso	  sistema	  eleitoral”.	  
	  

“Propaganda	  irregular	  tem	  recebido	  resposta	  pronta	  e	  efe@va	  do	  TSE.	  
AS	  FAKE	  NEWS	  VISANDO	  A	  MINAR	  A	  CREDIBILIDADE	  DA	  JUSTIÇA	  
ELEITORAL,	  É	  INTOLERÁVEL	  E	  ESTÁ	  MERECENDO	  A	  DEVIDA	  
RESPOSTA”.	  
	  

“SE	  TIVEREM	  A	  SOLUÇÃO	  PARA	  QUE	  SE	  EVITEM	  FAKE	  NEWS	  POR	  FAVOR	  
NOS	  APRESENTEM,	  NÓS	  AINDA	  NÃO	  DESCOBRIMOS	  O	  MILAGRE”.	  
	  

“As	  eleições	  estão	  acontecendo	  dentro	  da	  mais	  absoluta	  
regularidade”.	  
	  

hfps://www.youtube.com/watch?v=aSTnIPm2Zck	  	  



	   	   	  LEGISLAÇÃO	  ELEITORAL	  -‐	  INTERNET	  
	  
Lei	  9.504/1997	  –	  com	  a	  minirreforma	  de	  2017	  
	  
Art.	   57-‐C.	   	   É	   vedada	   a	   veiculação	   de	   qualquer	   @po	   de	   propaganda	  
eleitoral	   paga	   na	   Internet,	   EXCETUADO	   O	   IMPULSIONAMENTO	   DE	  
CONTEÚDOS,	  desde	  que	  iden_ficado	  de	  forma	  inequívoca	  como	  tal	  e	  
contratado	   exclusivamente	   por	   par_dos,	   coligações	   e	   candidatos	   e	  
seus	  representantes.	  
	  
§	  3º	  O	   	  impulsionamento	  de	  que	  trata	  o	  caput	  deste	  ar@go	  deverá	  ser	  
contratado	   diretamente	   com	   provedor	   da	   aplicação	   de	   Internet	   com	  
sede	   e	   foro	   no	   país,	   ou	   de	   sua	   filial,	   sucursal,	   escritório,	  
estabelecimento	  ou	   representante	   legalmente	  estabelecido	  no	  país	  E	  
APENAS	   COM	   O	   FIM	   DE	   PROMOVER	   OU	   BENEFICIAR	   CANDIDATOS	  
OU	  SUAS	  AGREMIAÇÕES.	  



	   	   	   	   	   	  LEGISLAÇÃO	  ELEITORAL	  
	  

Lei	  9.504/1997	  –	  com	  a	  minirreforma	  de	  2017	  
	  

Art.	  57-‐E.	  São	  vedadas	  às	  pessoas	  relacionadas	  no	  art.	  24	  a	  u@lização,	  
doação	  ou	  cessão	  de	  cadastro	  eletrônico	  de	  seus	  clientes,	  em	  favor	  de	  
candidatos,	  par@dos	  ou	  coligações.	  	  
	  

§	  1º	  É	  proibida	  a	  venda	  de	  cadastro	  de	  endereços	  eletrônicos.	  
	  

Art.	  57-‐H.	  Sem	  prejuízo	  das	  demais	  sanções	  legais	  cabíveis,	  será	  punido,	  
com	  multa	  de	  R$5.000,00	  (cinco	  mil	  reais)	  a	  R$30.000,00	  (trinta	  mil	  
reais),	  quem	  realizar	  propaganda	  eleitoral	  na	  Internet,	  atribuindo	  
indevidamente	  sua	  autoria	  a	  terceiro,	  inclusive	  a	  candidato,	  par@do	  ou	  
coligação.	  	  
	  

§	  1º	  Cons_tui	  crime	  a	  contratação	  direta	  ou	  indireta	  de	  grupo	  de	  
pessoas	  com	  a	  finalidade	  específica	  de	  emi_r	  mensagens	  ou	  
comentários	  na	  Internet	  para	  ofender	  a	  honra	  ou	  denegrir	  a	  imagem	  de	  
candidato,	  par_do	  ou	  coligação,	  punível	  com	  detenção	  de	  2	  (dois)	  a	  4	  
(quatro)	  anos	  e	  multa	  de	  R$15.000,00	  (quinze	  mil	  reais)	  a	  R$	  50.000,00	  
(cinquenta	  mil	  reais).	  	  
	  
§	  2º	  Igualmente	  incorrem	  em	  crime,	  punível	  com	  detenção	  de	  
6	  (seis)	  meses	  a	  1	  (um)	  ano,	  com	  alterna@va	  de	  prestação	  de	  
serviços	  à	  comunidade	  pelo	  mesmo	  período,	  e	  multa	  de	  R
$5.000,00	  (cinco	  mil	  reais)	  a	  R$30.000,00	  (trinta	  mil	  reais),	  as	  
pessoas	  contratadas	  na	  forma	  do	  §	  1º.	  	  
	  	  



	   	   	   	   	   	   	  Resolução	  	  23.551/2017	  
	  

Art.	  23.	  A	  propaganda	  eleitoral	  na	  internet	  poderá	  ser	  realizada	  nas	  seguintes	  formas:	  
	  
I	  -‐	  em	  sí@o	  do	  candidato,	  com	  endereço	  eletrônico	  comunicado	  à	  Jus@ça	  Eleitoral	  e	  hospedado,	  
direta	  ou	  indiretamente,	  em	  provedor	  de	  serviço	  de	  internet	  estabelecido	  no	  País;	  
	  
II	  -‐	  em	  sí@o	  do	  par@do	  polí@co	  ou	  da	  coligação,	  com	  endereço	  eletrônico	  comunicado	  à	  Jus@ça	  
Eleitoral	  e	  hospedado,	  direta	  ou	  indiretamente,	  em	  provedor	  de	  serviço	  de	  internet	  
estabelecido	  no	  País;	  
	  
III	  -‐	  por	  meio	  de	  mensagem	  eletrônica	  para	  endereços	  cadastrados	  gratuitamente	  pelo	  
candidato,	  pelo	  par@do	  polí@co	  ou	  pela	  coligação;	  
	  
IV	  -‐	  por	  meio	  de	  blogues,	  redes	  sociais,	  SÍTIOS	  DE	  MENSAGENS	  INSTANTÂNEAS	  e	  aplicações	  
de	  internet	  assemelhadas	  cujo	  conteúdo	  seja	  gerado	  ou	  editado	  por:	  
	  
a)	  candidatos,	  par@dos	  polí@cos	  ou	  coligações;	  ou	  
	  
b)	  qualquer	  pessoa	  natural,	  desde	  que	  não	  contrate	  impulsionamento	  de	  conteúdos.	  
	  
§	  7º	  Para	  os	  fins	  desta	  resolução,	  inclui-‐se	  entre	  as	  formas	  de	  impulsionamento	  de	  conteúdo	  a	  
priorização	  paga	  de	  conteúdos	  resultantes	  de	  aplicações	  de	  busca	  na	  internet.	  
	  



	   	   	   	   	   	   	  Resolução	  	  23.551/2017	  
	  

Art.	  32.	  Para	  o	  fim	  desta	  resolução,	  considera-‐se:	  
	  

VII	  -‐	  aplicações	  de	  internet:	  o	  conjunto	  de	  funcionalidades	  que	  podem	  ser	  acessadas	  por	  meio	  
de	  um	  terminal	  conectado	  à	  internet;	  
	  
VIII	  -‐	  registros	  de	  acesso	  a	  aplicações	  de	  internet:	  o	  conjunto	  de	  informações	  referentes	  à	  data	  
e	  hora	  de	  uso	  de	  uma	  determinada	  aplicação	  de	  internet	  a	  par@r	  de	  um	  determinado	  endereço	  
IP;	  
	  

XIII	  -‐	  impulsionamento	  de	  conteúdo:	  o	  mecanismo	  ou	  serviço	  que,	  mediante	  contratação	  com	  
os	  provedores	  de	  aplicação	  de	  internet,	  potencializem	  o	  alcance	  e	  a	  divulgação	  da	  informação	  
para	  a_ngir	  usuários	  que,	  normalmente,	  não	  teriam	  acesso	  ao	  seu	  conteúdo;	  
	  

XIV	   -‐	   rede	   social	   na	   internet:	   a	   estrutura	   social	   composta	   por	   pessoas	   ou	   organizações,	  
conectadas	  por	  um	  ou	  vários	  @pos	  de	  relações,	  que	  compar@lham	  valores	  e	  obje@vos	  comuns;	  
	  

XV	  -‐	  aplica@vo	  de	  mensagens	  instantâneas	  ou	  chamada	  de	  voz:	  o	  aplica@vo	  mul@plataforma	  de	  
mensagens	  instantâneas	  e	  chamadas	  de	  voz	  para	  smartphones;	  
	  

XVII	   -‐	   provedor	   de	   aplicação	   de	   internet:	   a	   empresa,	   organização	   ou	   pessoa	   natural	   que,	   de	  
forma	   profissional	   ou	   amadora,	   forneça	   um	   conjunto	   de	   funcionalidades	   que	   podem	   ser	  
acessadas	  por	  meio	  de	  um	  terminal	  conectado	  à	  internet,	  não	  importando	  se	  os	  obje@vos	  são	  
econômicos;	  
	  



	   	   	   	   	   	  LEGISLAÇÃO	  ELEITORAL	  
Lei	  9.096/1995	  
	  –	  art.	  31	  –	  “É	  vedado	  ao	  par@do	  receber,	  	  
direta	  ou	  indiretamente,	  sob	  qualquer	  forma	  ou	  pretexto,	  	  
contribuição	  ou	  auxílio	  pecuniário	  ou	  es@mável	  em	  dinheiro,	  	  
inclusive	  através	  de	  publicidade	  de	  qualquer	  espécie,	  	  
procedente	  de:	  
	  
II	  –	  entes	  públicos	  e	  pessoas	  jurídicas	  de	  qualquer	  natureza,	  	  
Ressalvadas	  as	  dotações	  referidas	  no	  art.	  38	  desta	  lei	  e	  as	  	  
Provenientes	  do	  Fundo	  Especial	  de	  Financiamento	  
de	  Campanha.	  	  





















hfps://www.youtube.com/watch?v=9oo1d1ArLCw	  







RESPONSABILIDADE	  DAS	  PLATAFORMAS	  
	  
REsp:	  1316921	  RJ	  2011/0307909-‐6,	  Relator:	  Ministra	  Nancy	  
Andrighi,	   DJe	   29/06/2012	   -‐	   Uso	   de	   plataformas	   configura	  
relação	  de	  consumo	  
	  
CÓDIGO	  DE	  DEFESA	  DO	  CONSUMIDOR	  
Art.	  4º	  A	  Polí@ca	  Nacional	  das	  Relações	  de	  Consumo	  tem	  por	  
obje@vo	  o	  atendimento	  das	  necessidades	  dos	  consumidores,	  
o	  respeito	  à	  sua	  dignidade,	  saúde	  e	  segurança,	  a	  proteção	  
de	  seus	  interesses	  econômicos,	  a	  melhoria	  da	  sua	  qualidade	  
de	  vida,	  bem	  como	  a	  transparência	  e	  harmonia	  das	  relações	  
de	  consumo,	  atendidos	  os	  seguintes	  princípios:	  
	  
	  
	  



RESPONSABILIDADE	  DAS	  PLATAFORMAS	  
t	  

CÓDIGO	  DE	  DEFESA	  DO	  CONSUMIDOR	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  I	  -‐	  reconhecimento	  da	  vulnerabilidade	  do	  consumidor	  no	  
mercado	  de	  consumo;	  
	  	  	  	  	  	  	  	  II	  -‐	  ação	  governamental	  no	  sen@do	  de	  proteger	  efe@vamente	  o	  
consumidor:	  
	  	  	  	  	  	  	  	  a)	  por	  inicia@va	  direta;	  
	  	  	  	  	  	  	  	  b)	  por	  incen@vos	  à	  criação	  e	  desenvolvimento	  de	  associações	  
representa@vas;	  
	  	  	  	  	  	  	  	  c)	  pela	  presença	  do	  Estado	  no	  mercado	  de	  consumo;	  
	  	  	  	  	  	  	  	  d)	  pela	  garan@a	  dos	  produtos	  e	  serviços	  com	  padrões	  adequados	  
de	  qualidade,	  segurança,	  durabilidade	  e	  desempenho.	  
	  
	  
	  
	  



RESPONSABILIDADE	  DAS	  PLATAFORMAS	  
t	  

CÓDIGO	  DE	  DEFESA	  DO	  CONSUMIDOR	  
	  
Art.	  6º	  São	  direitos	  básicos	  do	  consumidor:	  
I	  -‐	  a	  proteção	  da	  vida,	  saúde	  e	  segurança	  contra	  os	  riscos	  provocados	  
por	  prá_cas	  no	  fornecimento	  de	  produtos	  e	  serviços	  considerados	  
perigosos	  ou	  nocivos;	  
	  
Art.	  8°	  Os	  produtos	  e	  serviços	  colocados	  no	  mercado	  de	  consumo	  não	  
acarretarão	  riscos	  à	  saúde	  ou	  segurança	  dos	  consumidores,	  exceto	  os	  
considerados	  normais	  e	  previsíveis	  em	  decorrência	  de	  sua	  natureza	  e	  
fruição,	  obrigando-‐se	  os	  fornecedores,	  em	  qualquer	  hipótese,	  a	  dar	  as	  
informações	  necessárias	  e	  adequadas	  a	  seu	  respeito.	  
	  	  
	  
	  
	  
	  
	  



RESPONSABILIDADE	  DAS	  PLATAFORMAS	  
t	  

CÓDIGO	  DE	  DEFESA	  DO	  CONSUMIDOR	  
	  
Art.	  14.	  O	  fornecedor	  de	  serviços	  responde,	  
independentemente	  da	  existência	  de	  culpa,	  pela	  reparação	  
dos	  danos	  causados	  aos	  consumidores	  por	  defeitos	  rela@vos	  
à	  prestação	  dos	  serviços,	  bem	  como	  por	  informações	  
insuficientes	  ou	  inadequadas	  sobre	  sua	  fruição	  e	  riscos.	  
	  
§	  1°	  O	  serviço	  é	  defeituoso	  quando	  não	  fornece	  a	  segurança	  
que	  o	  consumidor	  dele	  pode	  esperar,	  levando-‐se	  em	  
consideração	  as	  circunstâncias	  relevantes,	  entre	  as	  quais:	  
	  	  



RESPONSABILIDADE	  DAS	  PLATAFORMAS	  
	  
CÓDIGO	  DE	  DEFESA	  DO	  CONSUMIDOR	  
	  
Art.	  20.	  O	  fornecedor	  de	  serviços	  responde	  pelos	  vícios	  de	  
qualidade	  que	  os	  tornem	  impróprios	  ao	  consumo	  ou	  lhes	  
diminuam	  o	  valor,	  assim	  como	  por	  aqueles	  decorrentes	  da	  
disparidade	  com	  as	  indicações	  constantes	  da	  oferta	  ou	  
mensagem	  publicitária,	  podendo	  o	  consumidor	  exigir,	  
alterna@vamente	  e	  à	  sua	  escolha:	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  §	  2°	  São	  impróprios	  os	  serviços	  que	  se	  mostrem	  
inadequados	  para	  os	  fins	  que	  razoavelmente	  deles	  se	  
esperam,	  bem	  como	  aqueles	  que	  não	  atendam	  as	  normas	  
regulamentares	  de	  prestabilidade.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



RESPONSABILIDADE	  DAS	  PLATAFORMAS	  
	  
CÓDIGO	  DE	  DEFESA	  DO	  CONSUMIDOR	  
	  
	  	  	  	  	  	  Art.	  6º	  São	  direitos	  básicos	  do	  consumidor:	  
	  

	  I	  -‐	  a	  proteção	  da	  vida,	  saúde	  e	  segurança	  contra	  os	  riscos	  
provocados	  por	  prá@cas	  no	  fornecimento	  de	  produtos	  e	  
serviços	  considerados	  perigosos	  ou	  nocivos;	  
	  III	  -‐	  a	  informação	  adequada	  e	  clara	  sobre	  os	  diferentes	  
produtos	  e	  serviços,	  com	  especificação	  correta	  de	  
quan@dade,	  caracterís@cas,	  composição,	  qualidade,	  tributos	  
incidentes	  e	  preço,	  bem	  como	  sobre	  os	  riscos	  que	  
apresentem;	  	  
	  VI	  -‐	  a	  efe@va	  prevenção	  e	  reparação	  de	  danos	  patrimoniais	  e	  
morais,	  individuais,	  cole@vos	  e	  difusos;	  
	  	  
	  	  
	  
	  



RESPONSABILIDADE	  DAS	  PLATAFORMAS	  
T	  
	  

Marco	  Civil	  da	  Internet	  –	  Lei	  12.965/2014	  	  
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.	  
	  

A	  interpretação	  do	  art.	  19	  do	  Marco	  Civil	  da	  Internet	  não	  implica	  em	  
que	  as	  plataformas	  só	  possam	  remover	  conteúdos	  da	  Internet	  por	  
força	  de	  ordem	  judicial.	  	  
	  

O	  que	  o	  disposi@vo	  diz	  é	  que	  as	  empresas	  só	  podem	  ser	  
responsabilizadas	  caso,	  tendo	  recebido	  uma	  ordem	  judicial	  de	  
remoção,	  resistam	  e	  mantenham	  a	  postagem.	  
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A	  responsabilização	  que	  pretendemos	  não	  significa	  violar	  o	  
art.	  19,	  do	  MCI.	  
	  
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.	  
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Art.	  7o	  O	  acesso	  à	  internet	  é	  essencial	  ao	  exercício	  da	  cidadania,	  e	  ao	  usuário	  são	  assegurados	  
os	  seguintes	  direitos:	  
	  
I	  -‐	  inviolabilidade	  da	  in@midade	  e	  da	  vida	  privada,	  sua	  proteção	  e	  indenização	  pelo	  dano	  
material	  ou	  moral	  decorrente	  de	  sua	  violação;	  
	  
VII	  -‐	  não	  fornecimento	  a	  terceiros	  de	  seus	  dados	  pessoais,	  inclusive	  registros	  de	  conexão,	  e	  de	  
acesso	  a	  aplicações	  de	  internet,	  salvo	  mediante	  consen@mento	  livre,	  expresso	  e	  informado	  ou	  
nas	  hipóteses	  previstas	  em	  lei;	  
	  
VIII	  -‐	  informações	  claras	  e	  completas	  sobre	  coleta,	  uso,	  armazenamento,	  tratamento	  e	  
proteção	  de	  seus	  dados	  pessoais,	  que	  somente	  poderão	  ser	  u@lizados	  para	  finalidades	  que:	  
	  
a)	  jus@fiquem	  sua	  coleta;	  
b)	  não	  sejam	  vedadas	  pela	  legislação;	  e	  
c)	  estejam	  especificadas	  nos	  contratos	  de	  prestação	  de	  serviços	  ou	  em	  termos	  de	  uso	  de	  
aplicações	  de	  internet;	  
	  
IX	  -‐	  consen@mento	  expresso	  sobre	  coleta,	  uso,	  armazenamento	  e	  tratamento	  de	  dados	  
pessoais,	  que	  deverá	  ocorrer	  de	  forma	  destacada	  das	  demais	  cláusulas	  contratuais;	  
	  

	  	  
	  	  
	  	  
	  
	  



	  
DANOS	  INDIVIDUAIS	  E	  DIFUSOST	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

No	  caso	  @vemos	  danos	  de	  abrangência	  difusa,	  com	  a	  
fragilização	  não	  só	  dos	  consumidores,	  mas	  das	  
ins@tuições	  democrá@cas	  brasileiras,	  em	  especial	  o	  
sistema	  eleitoral.	  
	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  





OBRIGADA!	  	  


