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Resumo 
A sociedade está em constante evolução, e se afirma que, contemporaneamente, 
passa pela 4º Revolução Industrial. Por consequência, diversas problemáticas surgem 
nas tangências das evoluções tecnológicas, e de forma sensível há as denominadas 
fake news (falsas notícias). Neste ínterim, surge a atuação do Direito para se adaptar 
a essa evolução tecnológica e transformações das relações sociais, a fim de prevenir 
e coibir essas chamadas fake news. Destarte, é imprescindível analisar a 
conceptualização das notícias falsas, a sua relação com o mundo jurídico, as 
entrelinhas da 4º Revolução Industrial e sua influência na transmissão de informações. 
Por conseguinte, abordar qual é o melhor o tratamento jurídico para as fake news e 
elaborar alternativas que visem ilidir a disseminação destas notícias falsas no mundo 
sócio-jurídico. 
Palavras-chave: 4º Revolução Industrial, alternativas, evolução, fake news, 
instabilidade. 
 

Introdução 

 A sociedade, em virtude de sua amplitude e complexidade, está em constante 

evolução e transformação. Neste ínterim, surge a 4º Revolução Industrial, que 

apresenta novas vertentes para o mundo tecnológico e para a própria 

contemporaneidade. Todavia, consequências surgem em virtude destas constantes 

transformações, trazendo aspectos negativos para as revoluções. 

 Neste âmbito, encontram-se as chamadas fake news ou notícias falsas, que 

apresentam uma repaginação no rol das notícias e acarretam uma desestruturação 

no tecido social, devido à manipulação dos veículos de comunicação e da produção 

massiva de informações para propalar mentiras acerca dos mais diversos fatos. Estas 

informações estão pautadas em interesses escusos e são disseminadas 

deliberadamente por usuários que se tornam desprovidos de consciência crítica, em 

virtude das facilidades de se usar os meios tecnológicos. 

 Deste modo, o mundo jurídico vem buscar formas de ilidir a propagação das 

fake news e reestruturar a normalidade social no que diz respeito ao acesso à 

informação. Todavia, nem sempre o tratamento jurídico se torna efetivo, tornando-se 

necessário a propositura de alternativas para a disseminação das fake news. 

 

Objetivos 

 Por conseguinte, intenta-se, em primeira instância, a elucidação da 

estruturação das notícias falsas, apresentando a sua relação com o mundo jurídico e 

como este as trata. Seguidamente, objetiva-se fomentar o debate científico, 

deslindando as consequências que as facilidades tecnológicas e o uso indiscriminado 



  

 

acarretam na transmissão de informações. Por fim, tem-se o escopo de apresentar 

alternativas para a disseminação das fake news nas redes sociais, por consequência, 

na própria contemporaneidade. 

 

Metodologia 

 Destarte, recorre-se ao uso da pesquisa de cunho bibliográfico quanto ao 

estudo das problemáticas supramencionadas, ao passo que a metodologia está 

pautada em uma abordagem qualitativa, com objetivo exploratório. Efetivando, desta 

forma, a análise crítica, analítica e observacional, permitindo a elucidação de 

alternativas que desestruturem a propagação das fake news frente a 4º Revolução 

Industrial.  

 

1 A Conceptualização das Fake News e sua Relação com o Direito 

A expressão “fake news”, importada da língua inglesa, pode ser entendida com 

as notícias e informações falsas, que não são de acordo com a realidade, com a 

finalidade de influenciar posições e obter vantagens, dentre elas, a eleitoral que pode 

gerar influências negativas para o bom funcionamento social. Analisado em linguagem 

jurídica, é toda informação que, sendo falsa, seja capaz de prejudicar terceiros, 

colocada em circulação por negligência ou má-fé, motivada pelo lucro fácil ou à 

manipulação política1. Tais informações são divulgadas como se fossem verídicas, 

sendo atualmente, disseminadas principalmente nas redes sociais. 

 A mecânica das redes sociais, bem como a compreensão das razões que 

levam determinada notícia a ser mais disseminada do que outras (fenômeno da 

chamada viralização), engloba o conceito de “compreensão da mídia” (ou media 

literacy). Trata-se de um conceito definido pelo Grupo Especial de Compreensão de 

Mídia da União Europeia (EU Media Literacy Group – MLEG) que inclui “capacidades 

técnicas, cognitivas, sociais, cívicas e criativas que permitem a um cidadão acessar e 

ter uma compreensão crítica sobre determinada mídia e interagir com a mesma”.2 As 

redes sociais atualmente são plataformas líderes em direcionamento de conteúdos, 

sendo estes conteúdos verídicos ou não. 

                                                           

1    GENESINI, Silvio. A pós-verdade é uma notícia falsa. Revista USP, n. 116, p. 45-58, 2018. 
2    Mapping of media literacy practices and actions in EU-28, European Audiovisual Observatory, 
Estrasburgo, 2016. 



  

 

Segundo relatório do Reuters Institute for the Study of Journalism com a 

Universidade de Oxford, publicado pela Digital News Report3, em 2017, mais da 

metade, 54% de todos os usuários on-line nos 36 países do qual pesquisaram, 

incluindo o Brasil, dizem usar as redes sociais como fonte de notícias por semana. No 

Brasil urbano, as plataformas online já são a principal fonte de notícias. Isto se deve 

ao fato de que a população brasileira vem utilizando de forma crescente a internet 

cerca de 68%, para o total de aproximadamente 206 milhões de habitantes.  

 As consequências geradas pela publicação de uma notícia ou conteúdo falso, 

são preocupantes, uma vez que podem distorcer uma realidade e influenciar opiniões 

seja de uma pessoa ou instituição, mesmo que tais conteúdos não sejam verídicos. 

Portanto, devido às constantes inovações enfrentadas com a era Revolução Industrial, 

é mister ao Direito acompanhá-las no sentido de encontrar novas alternativas para os 

novos tempos, objetivando tutelar a sociedade e proporcionar melhor conivência 

social.  

 Neste sentido, o presente trabalho volta-se nas linhas que seguem, para a 

delimitação e explanação do contexto histórico social das Revoluções Industriais, bem 

como da disseminação de informações, ante a Revolução Industrial, buscando realizar 

o enquadramento das fake news no atual cenário social e suas influências para o 

futuro.  

 

2 Fatores Históricos e Sociais da 4º Revolução Industrial Frente à Transmissão 

de Informações  

A sociedade está evoluindo constantemente, em um ritmo desenfreado, em que 

algo inovador hoje pode vir a se tornar obsoleto em pouco tempo. Em exemplificação, 

tem-se o surgimento da máquina à vapor no final do século XVII, algo que para o 

mundo contemporâneo é ultrapassado. Desta forma, acompanhando a evolução, a 

atualidade percorre a 4º Revolução Industrial, marcada pela convergência de 

tecnologias digitais, físicas e biológicas, através do advento dos robôs. 

 Conjuntamente a 3º Revolução Industrial, caracterizada pela era da 

informação, as notícias são transmitidas quase instantaneamente, em que algo 

                                                           

3   REUTERS INSTITUTE FOR THE STUDY OF JOURNALISM. Digital News Report 2017, p. 106-
107, 2017. Disponível em: 
<https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/Digital%20News%20Report%202017%20we
b_0.pdf>. 



  

 

ocorrido no Brasil pode chegar ao outro lado do hemisfério através de segundos. 

Estruturando algo que era inconcebível em tempos remotos, já que era necessário um 

longo processo para ficar conhecendo sobre algo, muitas vezes demorando dias para 

notícias serem de conhecimento público. Todavia, toda esta facilidade acarretou na 

perda da criticidade por parte de quem recebe uma notícia. Em outras palavras, as 

pessoas estão perdendo o poder de criticidade e recebem milhares de informações 

presumindo que todas são verdadeiras, realizando a transmissão destas com grande 

agilidade, acarretando em uma cadeia de notícias falsas.  

 Vale ressaltar que notícias falsas existem paralelamente com a transmissão da 

linguagem, em um tom mais lúcido, mesmo antigamente havia notícias falsas, através 

das conversas informais que eram transmitidas de forma distorcida entre as pessoas. 

O historiador Robert Darnton, em seu estudo sobre o ambiente panfletário das 

publicações impressas no século XVIII4, mostrou que tal cenário era repleto de 

informações falsas, cujos autores ficavam protegidos pelo anonimato. 

Contudo, na atualidade, estas fake news são transmitidas mundialmente, 

acarretando consequências gravíssimas em comparação aos tempos mais remotos. 

Por isso, convém discutir se o Direito vem acompanhando a nova era tecnológica, 

mais especificadamente, as falsas notícias. 

 

3 Tratamento Jurídico das Falsas Notícias 

 As fake news, ou falsas notícias, conforme supramencionado, consistem na 

transmissão de notícias que não condizem com a realidade, possuindo a finalidade de 

influenciar posições e obter vantagens. Desta forma, algo falso que é vinculado 

publicamente acaba por denegrir as garantias fundamentais das estruturas sociais ou 

de indivíduos específicos, retirando o direito da liberdade de expressão de quem 

propaga uma notícia falsa.  

 Em outras palavras, a Constituição Federal tutela em seu artigo 5º, inciso IV, a 

liberdade de expressão, em que “é livre a manifestação do pensamento, sendo 

vedado o anonimato;”5 Portanto, quem divulga uma notícia falsa está, em tese, 

exercendo o seu direito de se expressar livremente. Todavia, há dois pontos fulcrais 

que desestruturam esse errôneo exercício da liberdade de expressão. 

                                                           

4     FRIAS FILHO, Otavio. O que é falso sobre fake news. Revista USP, n. 116, p. 39-44, 2018. 
5
 BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm>. 



  

 

 Primeiramente, a Constituição Federal veda o anonimato, sendo permitido se 

expressar livremente, desde que não seja de forma anônima. Portanto, os 

propagadores de fake news que as publicam sem a devida identificação, exercendo o 

anonimato para evitar alguma vinculação com a origem da notícia falsa, perdem o 

direito de exercício da liberdade de expressão, em virtude de estarem fruindo do 

mesmo de forma anônima. 

 Seguidamente, se uma notícia falsa é compartilhada publicamente, por 

consequência, a mesma irá atingir alguma estrutura social ou um indivíduo específico 

que está no rol do conteúdo da notícia. Conforme a Constituição Federal alude em 

seu artigo 5º, inciso X, em que “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e 

a imagem das pessoas (...)”6. Portanto, focalizando o indivíduo específico, como um 

político que possui em seu detrimento uma notícia falsa, ao momento que isso ocorre, 

a sua honra e imagem pessoal são drasticamente violadas, deteriorando uma garantia 

fundamental.  

 Por conseguinte, algumas regulamentações surgem com escopo de suprimir a 

propagação das fake news e assegurar as garantias fundamentais, como a Lei n.º 

12.965/14, o Marco Civil da Internet, que regulamentou o uso da Internet no Brasil. E 

em seu artigo 19 traz norma relevante no sentido de uma primeira regulamentação ao 

combate às notícias falsas.7 Contudo, não regulamenta a situação do provedor com 

conhecimento prévio do conteúdo falso, mas só aquele que não obedecendo ordem 

judicial, não tornou o conteúdo indisponível. 

No âmbito penal, o compartilhamento de notícias falsas com conteúdos 

difamatórios ou que dão causa a calúnia e injúria, geram uma responsabilização 

penal, com sanções criminais compatíveis a cada caso (artigos 138 a 140 do Código 

Penal).8 No entanto, tratam-se, salvo alguns casos específicos, de crimes de menor 

potencial ofensivo e cuja ação penal é de iniciativa privada, ou seja, são infrações 

investigadas e processadas apenas por iniciativa do próprio ofendido.  

 Recentemente, O Tribunal Superior Eleitoral (TSE), junto com o Ministério da 

Defesa, da Polícia Federal, do Comitê Gestor da Internet (CGI) e da Agência Nacional 

                                                           

6
 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm>. 
7 BRASIL. Marco Civil da Internet: Lei 12.965/2014. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm>. 
8 BRASIL. Código Penal: Decreto-Lei 2.848/1940. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm>. 



  

 

de Inteligência Brasileira (ABIN)9, criou um grupo de trabalho para combater a 

disseminação de fake news nas eleições de 2018, com intuito de diminuir os efeitos 

negativos que tais informações podem gerar. 

 Segundo relatório do Reuters Institute for the Study of Journalism com a 

Universidade de Oxford, publicado pela Digital News Report10, em 2018, no Brasil a 

maioria dos entrevistados, 85%, dizem que estão muitos ou extremamente 

preocupados com o que é real e “falso” na internet, devido em suma às situações 

políticas que estão por vir, e o crescente aumento do uso de mídias sociais por toda 

a população. Destarte, importa refletir sobre as alternativas às notícias falsas 

disseminadas em redes sociais, sendo que tais alternativas poderiam servir como 

possíveis soluções a um problema tão atual e iminente.  

 

4 Alternativas a Disseminação de Fake News em Redes Sociais 

 Conforme Relatório de Notícias Digitais de 2018 (Digital News Report 2018) do 

Reuters Institute for the Study of Journalism com a Universidade de Oxford, publicado 

pela Digital News Report11, no Brasil, dois terços dos entrevistados, 66%, usam as 

mídias sociais como fonte de notícias, dentre elas, as redes sociais que estão em alta 

são o Facebook (52%), WhatsApp (48%), YouTube (34%), Instagram (16%) e Twitter 

(14%), como plataformas para acessar notícias.  

 Um dos principais motivadores considerados para a disseminação das fake 

news é o chamado “viés de confirmação”, uma tendência cerebral humana a aceitar 

com maior facilidade informações que confirmem opiniões pré-existentes, e de repelir 

as que desafiam tais opiniões12. O indivíduo se sente tão confiante com a possibilidade 

de estar certo, que acaba compartilhando as informações e notícias sem verificar sua 

veracidade. Segundo estudo apresentado na Convenção Anual da American 

Psychological Association (APA), nos Estados Unidos, essa facilidade começa a ser 

desenvolvida na infância, quando a criança está aprendendo a distinguir a realidade 

da fantasia. 

                                                           

9    SILVA, Evandro Rabello da. Fake news, algoritmos e democracia: o papel do direito na defesa 
da sociedade aberta. 2018. 
10      REUTERS INSTITUTE FOR THE STUDY OF JOURNALISM. Digital News Report 2018, p. 116-
117, 2018.Disponível em: < http://media.digitalnewsreport.org/wp-content/uploads/2018/06/digital-
news-report-2018.pdf?x89475>. 
11     Digital News Report, loc.cit. 
12   VEJA. Por que o cérebro tem facilidade para aceitar ‘fake news’? Jornal Online, 2018. Disponível 
em: <https://veja.abril.com.br/saude/por-que-o-cerebro-tem-facilidade-para-aceitar-fake-news/>. 



  

 

 Concomitante as fake news, criou-se recentemente um termo para definir umas 

das mais importantes influências que as notícias falsas podem trazer à sociedade: a 

chamada “pós-verdade”, definida como as circunstâncias em que os fatos objetivos 

têm menos importância na formação da opinião pública do que as opiniões pré-

existentes, emoções e crenças pessoais.13 

 Dentre as medidas que visam combater essa realidade, cita-se a importância 

da criação de novos métodos de fiscalização por parte dos provedores de informações 

e notícias, para detectarem as notícias falsas antes de sua publicação e acesso a 

todos os usuários. Essa fiscalização poderia ser feita com a utilização dos mais 

modernos mecanismos tecnológicos, como a criação de softwares ou mesmo por 

robôs responsáveis pela segurança de informação verídica, e de conteúdo não 

ofensivo. 

 Seguidamente, uma alternativa, seria ir além de uma punição somente 

embasada em danos morais e indenizações, compreendendo uma punição educativa 

e ainda mais pedagógica, onde o infrator que, utilizando dos meios tecnológicos para 

criar ou compartilhando conteúdo falso ou ofensivo de outrem, possa refletir e ajudar 

a criar novas soluções, para que as fake news não se disseminem.  

 Em última análise, entende-se que a educação de qualidade é uma grande 

aliada para proporcionar um constante estímulo ao absorver as informações e 

opiniões, sejam elas favoráveis ou desfavoráveis, de acordo ou contrárias às crenças 

pessoais. Uma vez que a verdade, seja ela qual for, é envolvida pela subjetividade, 

pessoalidade e temporariedade. 

 

Resultados 

 As fake news acarretam na vinculação das mais variadas informações 

desprovidas de veracidade, desestruturando a organização social e as garantias 

fundamentais de vários indivíduos. E infelizmente, somente as legislações existentes, 

como o Marco Civil da Internet, não estão sendo capazes de reprimir com efetividade 

a propagação de fake news. Sendo necessário a estipulação de alternativas que 

visem contribuir na repreensão desta sombria realidade. 

                                                           

13
 FÁBIO, André Cabette. O que é ‘pós-verdade’, a palavra do ano segundo a Universidade de 

Oxford. Nexo Jornal, 2016. 
 



  

 

 Portanto, como complementação, resulta-se a imprescindibilidade de uma 

legislação própria para as notícias falsas. Desta forma, estruturando algo que 

regulamente de forma específica a vinculação das notícias falsas, desde sua origem 

no provedor até a propagação pública por meio dos constantes compartilhamentos.  

 Em outras palavras, faz-se necessário desvincular a regulamentação das fake 

news de legislações esparsas e buscar o direcionamento da atenção para algo 

próprio, que regulamentasse de forma especial todo o rol de características que 

envolvem as notícias falsas. 

 Em exemplificação, conforme supramencionado, o Marco Civil da Internet 

apresenta que o provedor só é responsabilizado quando não obedece a uma ordem 

judicial de tornar o conteúdo falso indisponível. Todavia, esta não é uma medida 

punitiva eficaz, em virtude desta notícia falsa ter potencial de atingir os mais diversos 

meios sociais antes de se tornar indisponível.  

 Por conseguinte, faz-se necessário punir o provedor desde o momento que teve 

conhecimento da notícia falsa e mesmo assim permitiu que a mesma fosse vinculada 

publicamente. Tal medida pode ser embasada no fato que a partir do momento que 

se tem conhecimento das fake news, é exigível que o provedor evite isso, ilidindo que 

as mesmas sejam vinculadas publicamente. Uma forma efetiva de atingir este fim, 

fazendo o provedor ter conhecimento se a notícia é falsa, é a utilização dos softwares 

ou robôs supramencionados. 

 Destarte, é mister a estruturação de uma regulamentação própria para as fake 

news, gerando um grande avanço no campo sócio-jurídico, em virtude de que as 

organizações sociais permanecerão edificadas e as garantias fundamentais 

individuais tornar-se-ão tuteladas com efetividade. 

 

Considerações Finais 

 As fake news estão alicerçadas nas mais diversas relações sociais, sendo 

utilizadas para os mais diversos objetivos e interesses. Portanto, as notícias falsas 

são causadores de grandes prejuízos sociais, principalmente com a proximidade das 

eleições. Devendo o Direito Digital acompanhar as novas transmissões de 

informações ante a 4º Revolução Industrial, e de modo específico, ante as fake news. 

 É cediço que muito se evoluiu na proteção que o Direito Digital permite à 

sociedade, frente a essa nova era, dentre elas, os tratamentos jurídicos acima 

expostos. Entretanto, não é possível deixar de pensar em novas alternativas para o 



  

 

constante acompanhamento e melhoramento, da tutela do Direito frente às notícias 

falsas, sendo necessário uma regulamentação própria. Destarte, as garantias 

fundamentais, em suas mais variadas gamas, serão tuteladas e retiradas desta 

sombria realidade instaurada pelas fake news. 
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