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Combate às Fake News
A Assespro entende que a desinformação na internet deve ser
combatida, especialmente aquela realizada de maneira intencional,
anônima e financiada ilicitamente.
aumento de penas para quem produz e dissemina notícias falsas

criação de Juizados Especiais Digitais – para a devida apuração dos
crimes, como esse, ocorridos nas redes
aumento da educação digital e cidadania
maior transparência quanto aos conteúdos pagos

Combate às Fake News – Premissas
Preservação da liberdade de expressão

Preservação do ambiente de desenvolvimento
tecnológico
Aplicação geral e cuidado com a personificação da
legislação
Separação das responsabilidades públicas e privadas
Auto regulação como um princípio básico

Combate às Fake News – Pontos de atenção gerais

Melhor definição do que é Fake News ou desinformação.
Alinhada ao Marco Civil e Lei Geral de Proteção de Dados.

Alinhada a legislação vigente e aos acordos internacionais
negociados e em andamento, (MLAT)
Ser efetiva no âmbito juridico e tecnico no combate a
desinformação e aos novos fenômenos sociais causados
pelos ambientes digitais.

Risco de se postergar esta discussão
Conforme Ofício Circular nº 88/2021/GM-MTUR de 13 de maio de 2021 da
proposta de decreto que altera o “Marco Civil da Internet” incluindo um tema que
não foi discutido no mesmo.
Um exemplo: Ao limitar a moderação apenas aos casos já previstos em lei e seus
órgãos competentes:
• Traz morosidade ao atrasar a possibilidade de minimizar o dano, pois a justiça trabalha
com meses e anos e a Internet com minutos e horas.
• Traz insegurança jurídica já que atualmente a moderação não ocorre apenas com
conteúdo da mensagens, mas também com: número de curtidas, muitas mensagem,
posturas não educadas, assuntos não relevantes, temas específicos, perfis falsos e
robôs, etc..)

Deste modo é fundamental acelerarmos o ritmo destas discussões
antes que seja construída uma colcha de retalhos legal.

Pilares da Autorregulação e resiliência
As plataformas tem interesse em adquirir e manter novos usuários e os
usuários tem o interesse de ter a sua liberdade, privacidade e imagem
preservada, de acordo com a proposta da plataforma.
O sociedade gera leis com definições mais claras sobre temas digitais evitando
a sobreposição à legislação vigente.
As plataforma tem o dever mínimo de moderar os temas estabelecidos em leis
mas também tem o direito de ampliar estes temas desde que fique claro para o
usuário estas condições.
As plataforma se utiliza das tecnologias e mecanismos disponíveis para exercer
esta moderação.
A colaboração e integração, seja local ou Internacional é a melhor forma de
evitar o isolacionismo.

Combate às Fake News

Acreditamos que estes debates são de extremamente
importante pois:
• Tem um aspecto educativo, trazendo maior clareza
para os cidadãos, governo e empresas;
• Possibilita que o cidadão possa se posicionar de forma
mais clara quando afetado pelo tema;

• Possibilita que as empresas incluam em seus projetos
mecanismos de proteção;
• Contribui para a Autorregulação.
• A Legislação deve ser mais objetiva e simples,
evitando entrar em questões técnicas e especificas, se
aproveitando de parte de legislação existente

ANEXO – Análise de artigos
Projeto de Lei 2630/20

Conceitos (art 5º e art 6º )
- Conceitos específicos de um determinado modelo de
negócio;
- Não traz com clareza o que é Fake News.

Sugestão: Ser menos especifico e tipificar Fake News de
forma mais clara, fornecendo autonomia as empresas para
implementar as melhores soluções técnicas possíveis.

Cadastramento (art. 7º)
- A investigação quanto à validade da identificação dos
usuários não pode ser imputada ao setor privado
Sugestão: Supressão dos art. 7º, parágrafo único

Rastreabilidade (art. 10º)
- Solução técnica específica;

- Vigilância em massa pela gravação prévia;
- Violação da liberdade de expressão;
- Medida pode ser inócua, necessita avaliação técnica.
Sugestão: Supressão dos art. 10 ou adequação deste item a
garantir a liberdade de expressão seguindo as premissas
legais vigentes.

Conselho (arts. 25 a 29)
- Competências concorrentes com a ANPD
- Incompatibilidade de suas atribuições, com que se espera
de um órgão dentro do Poder Legislativo
- Necessita de maior participação de entidades que
representem o setor brasileiro de tecnologia da
informação
Sugestão:
- Supressão dos arts. 26, 27, 28 e 29; ou
- Redução do escopo de atuação e ampliação das cadeiras
para o setor de TI

Representação da Empresa no Brasil (art. 32)
- Impossibilidade do princípio da igualdade: não temos
condições de que todos os aplicativos existentes tenham
presença no país
- Barreira de entrada para inovações
- Favorece as empresas que não estão sujeitas a legislação

- Conflito com a legislação brasileira e de outros países
- Violação ao devido processo legal, ao contraditório e à
ampla defesa
Sugestão:

- Supressão do art. 32

Outros pontos de preocupação
o Tamanho da plataforma (art. 1º)
-

Manter o foco nos ambientes de grande alcance

o Limitação ao encaminhamento de mensagens (art. 9º, II, III e IV)
-

limita o acesso à informação e o crescimento e surgimento de tecnologias
e inovações. Muito especifica quanto a solução

o Moderação de conteúdo e exclusão de contas (art. 12)
-

Imputa a obrigatoriedade do ente privado em resolver questões públicas,
além de imputar responsabilidade de reparação ao provedor e não ao
usuário causador do dano

o Revisão de conteúdo por pessoa natural (art. 13, §1º, VII)
-

Fator de inibição para médias empresas crescerem seus negócios

o Sanções (art. 31)
-

Percentual estabelecido pode afastar o interesse pela oferta de serviços
no Brasil

Muito Grato pelo tempo de todos

