
 

 

 

Cônscios do importante papel desempenhado pelas Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC) na sociedade atual e seus efeitos sobre todos os segmentos, destacamos 

nesta nota técnica os seus impactos sobre a promoção de direitos fundamentais como o acesso 

à informação e comunicação, assim como suas potencialidades para o exercício da cidadania e 

promoção da democracia. 

A despeito dessas conhecidas vantagens, a utilização das tecnologias, a depender de seus 

objetivos, pode se constituir em risco para a formação da opinião pública pela difusão de 

desinformação. Essa apropriação tem sido feita com finalidade política e, em oposição à 

prometida ampliação da cidadania, tem dado lugar ao emprego de robôs e atuação em redes 

sociais por meio de contas inautênticas, estratégias que não só manobram a opinião pública, 

como também colocam sob ameaça os processos democráticos.        

Trata-se de problema complexo e que envolve os mais distintos atores e fatores, o que 

tensiona os interesses e direitos dos usuários, das empresas que atuam no segmento das TIC 

e dos políticos, muitos deles usuários contumazes de sites de redes sociais. A resposta a este 

fenômeno tem sido desenhada por meio de novos projetos de lei, como o ora analisado, 

apostando-se na hetero-regulação, modelo que encontra no Estado, por meio do seu 

parlamento, os propositores. 

Ocorre que o tensionamento de interesses, por um lado, e os avanços alcançados com a 

experiência de co-regulação que resultaram no Marco Civil da Internet (MCI), por outro, impõem 

que se lance olhar crítico sobre o processo legislativo em curso, especialmente o Projeto de Lei 

nº 2630/2020, já aprovado pelo Senado Federal e em trâmite na Câmara dos Vereadores, que 

visa à criação da Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. Tal 

proposta peca em vários pontos, a saber: a) em sua perigosa imprecisão conceitual, que dá 

margem às mais variadas interpretações e posterior risco em sua aplicação; b) no claro 

retrocesso legislativo, por se afastar dos modelos participativos inaugurados com a edição do 



  

 

MCI; c) na colisão conteudística, pois seus dispositivos se chocam com importantes direitos e 

garantias previstos em várias leis brasileiras[1]. 

A análise crítica e cuidadosa de tal iniciativa tem sua importância reafirmada pelo contexto 

de emergência sanitária global ora vivenciado, estado pandêmico que tem sido agravado por 

sucessivas crises políticas e disputas institucionais. Ademais, reclama atenção o fato da 

produção normativa centrar-se no tradicional modelo de regulação estatal, por intermédio do 

parlamento, desconsiderando-se a tecnicidade do tema e os interesses implicados. Tal fator 

acentua o compromisso das instituições, como universidades e grupos de pesquisa, em dar sua 

contribuição científica sobre o tema. 

A falta de abertura ao diálogo e a escassez do debate qualificado entre os diversos setores 

implicados, ao que se soma a desconsideração de avanços já obtidos nas legislações anteriores, 

constituem perigosos ingredientes e colocam em risco a ambiência da internet no Brasil, com 

implicações tanto aos direitos individuais dos internautas, quanto ao sistema normativo. 

 

 

De imprecisões terminológicas a contradições: 

os riscos para os direitos fundamentais e a 

segurança jurídica. 

Cumpre assinalar algumas imprecisões no PL nº 2630/2020, que visa instituir a Lei 

Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. Destaca-se, de início, a 

preocupação dos pesquisadores com a disseminação de desinformação, entendendo esse 

fenômeno como prejudicial ao Estado Democrático de Direito. Contudo, a estratégia de 

regulação nos moldes tradicionais em detrimento de processos colaborativos, como já 

mencionado, sem o necessário investimento em educação digital e dissociada de medidas de 

prevenção não parece adequada e suficiente para o enfrentamento do problema.  

Nesse sentido, o Projeto segue a tendência brasileira de regulamentação de todos os 

setores da sociedade, ignorando tratar-se de tema complexo, como o ecossistema da Internet 

e dos aplicativos eletrônicos. Objetiva regulamentar toda Internet e aplicativos brasileiros 

baseando-se nos grandes veículos como Whatsapp, Facebook, Twitter e Instagram. Ocorre que 

tais mídias não representam a Internet brasileira, mas sim uma parcela desse segmento. Propor 

regulamentação baseada nas gigantes da internet é dificultar o amadurecimento e crescimento 

dos pequenos e médios empreendimentos da tecnologia comunicacional brasileira. 



  

 

A versão do PL 2630/20 protocolada no Senado Federal, inicialmente, conceituava 

desinformação, esvaindo-se tal definição na redação aprovada pelo Plenário e enviada à 

apreciação pela Câmara de Deputados. 

A indeterminabilidade do conceito, externo às categorias jurídicas, afeito aos campos da 

sociologia e comunicação social, mostra-se desafiante para o marco regulatório a seu respeito. 

A opção por uma definição legal pode marginalizar controvérsias, não abarcando juridicamente 

respostas para tais. Por outro lado, a adoção de mais de uma definição pode acarretar 

antinomias. A síntese dos conceitos existentes tem o condão de diminuir a complexidade e 

desnaturalizar o fenômeno. Concepções demasiadamente amplas podem indesejadamente 

alargar o campo de aplicação da lei, servindo a propósitos que não para os quais foi 

conjecturada. 

No entanto, a exclusão da definição se mostra inadequada aos auspícios do marco 

regulatório da desinformação. Recomenda-se, como técnica legislativa, que se conceitue a 

desinformação e, na sequência, o que não se enquadra como tal. A técnica legislativa sugerida 

está fundamentada na obra de Ronald Dworkin[2], para quem as regras válidas devem arrolar 

suas exceções – circunstâncias em que não se aplicam inteiramente. É fundamental a 

participação da comunidade acadêmica, com viés científico, na conceituação da desinformação. 

O Projeto de Lei nº 2630/2020 estabelece, no art. 4º, II, um dos seus objetivos precípuos: 

“o impedimento da censura no ambiente online”. Não obstante, emprega diversos termos 

indefinidos, como “comportamento inautêntico”, e, a partir deles, aumenta o poder privado, em 

especial dos provedores de aplicação, autorizando-os a realizar moderação de conteúdo. 

Ademais, o art. 9, II, do PL 2630/2020 prevê que os provedores de serviços de mensageria 

privada podem “limitar o número de encaminhamentos de uma mesma mensagem a usuários 

ou grupos, bem como o número máximo de membros por grupo”. Essa medida, além de 

desarrazoada, não impede a disseminação de fake news, pois uma simples mudança na redação 

já desconfigura o conceito de “mesma mensagem”. No entanto, aferir a identidade da 

mensagem encaminhada em massa requer uma análise aprofundada pelo provedor de 

aplicação, o que pode resultar em violação ao direito fundamental de liberdade de expressão e 

à privacidade dos usuários. 

Segundo o art. 12 do Projeto de Lei, os provedores, ao tornarem um conteúdo indisponível 

ou restringirem sua divulgação, deverão assegurar ao autor da divulgação o devido processo 

legal e o direito a recurso, o que, aliás, alinha-se às garantias constitucionais, especialmente 

porque tal medida sacrificará importante direito, que é a liberdade do usuário. No entanto, caso 

reste configurado algum dos riscos previstos pelo §2º, do art. 12 do PL, cujas indeterminações 

conceituais são flagrantes, será dispensada a notificação “sobre a fundamentação, o processo 



  

 

de análise e a aplicação da medida, assim como sobre os prazos e procedimentos para sua 

contestação”. Destarte, confere-se às plataformas excessivo poder discricionário, autorizando-

as a atuarem à revelia da ampla defesa e contraditório.  

A dificuldade também se manifesta no §4º do art. 12 do Projeto, cuja redação coloca as 

plataformas em uma situação muito delicada. De um lado, podem ser responsabilizadas pela 

não atuação em conter um conteúdo tido como violador de direitos. De outro, podem ser 

responsabilizadas por retirar um conteúdo e esse ser posteriormente considerado legítimo. 

Em relação ao art. 18 do PL 2630/2020, convém destacar que as redes sociais utilizadas 

pela administração pública ou por agentes políticos são consideradas de interesse público. 

Quando a disseminação de desinformação/fake news é oriunda de perfis de pessoas que 

detenham cargos públicos, deve-se reforçar a cautela na remoção de conteúdos por provedores. 

A população possui direito à informação pública, à verdade e à memória - a conhecer os seus 

governantes. Excluir ou bloquear esses conteúdos equivaleria a mascarar a realidade e construir 

uma imagem distorcida desse indivíduo. 

Defende-se que em lugar da retirada do conteúdo, que pode atingir até mesmo a História 

ao criar narrativa distinta da real, os provedores poderiam utilizar mecanismos que alertassem 

os usuários de que o conteúdo gerado pelo detentor de cargo público contém desinformação 

sem, todavia, removê-lo.  

Outrossim, no art. 31 do Projeto de Lei são estabelecidas sanções aos provedores sem 

prévia e clara definição dos fatos geradores. Uma penalidade imposta com base nesse capítulo 

viola frontalmente o princípio da legalidade, porque não há nenhuma tipicidade de conduta 

prevista. Também é oportuno destacar que o Projeto não elucida se os provedores poderão 

atuar de ofício excluindo determinada informação, ou somente a partir de denúncias.  

Portanto, o texto do Projeto em comento justifica medidas de regulamentação com o 

argumento da segurança dos usuários. Não obstante, há um explícito viés de vigilância 

exacerbada por trás disso, o que é nefasto para a sociedade, já que pode privilegiar grupos 

dominantes em detrimento de outras pessoas. Propicia-se, então, a violação das garantias 

constitucionais de liberdade de expressão e livre manifestação do pensamento, além de fornecer 

espaço para a prática da censura prévia, vedada no ordenamento jurídico brasileiro.  

Mas os problemas não se limitam às imprecisões acima apontadas, pois ao adotar o 

tradicional método de regulação desconsideram-se os avanços já alcançados com o modelo 

colaborativo que resultou na edição do Marco Civil da Internet, assim como a manutenção de 

determinadas propostas poderá prejudicar fortemente o diálogo das fontes. 



  

 

Segundo a teoria do diálogo das fontes, elaborada pelo jurista alemão Erik Jayme e 

introduzida no Brasil por Cláudia Lima Marques, os critérios clássicos para resolução dos conflitos 

aparentes de regras (hierarquia, cronologia e especialidade) são insuficientes para produzir 

respostas satisfatórias à complexidade dos problemas jurídicos emergentes. A fim de manter 

coeso o sistema jurídico, regido pelos princípios convencionais e constitucionais e pautado pela 

proteção multinível dos direitos humanos, deve-se promover o diálogo de fontes formal e 

substancialmente heterogêneas. Suscitar esse diálogo implica reconhecer que seus âmbitos de 

aplicação convergem, embora não coincidam - posto que autônomas - identificando as 

influências mútuas, harmonizando as diferenças paradigmáticas e coordenando-as para 

produção de respostas jurídicas que concretizem os direitos humanos[3]. 

Com base nessas premissas teóricas é que se defende que a edição da legislação 

regulatória da desinformação deve dialogar com a legislação já em vigor, especialmente com 

aquelas editadas para regular as interações no ambiente virtual, com destaque para o Marco 

Civil da Internet (MCI), Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e Lei de Acesso às 

Informações Públicas (LAI). Afastar-se da tradição e ignorar os avanços normativos já obtidos 

pode, sob a premissa de enfrentar o problema da desinformação que assola o país, gerar 

inúmeros outros decorrentes da fragilização do sistema normativo recém construído. 

 

Pontos de distanciamento do Projeto de Lei nº 

2630/2020 em relação ao Marco Civil da 

Internet. 

No que toca ao Marco Civil da Internet, convém lembrar que esta legislação não somente 

resultou de um processo colaborativo e democrático, como também foi pautado por importantes 

princípios, como da liberdade de expressão, da privacidade, da inimputabilidade e da 

neutralidade da rede. Entende-se que todos esses princípios são indireta ou diretamente 

afetados pelas novas propostas, pois ainda que a leitura do Projeto de Lei nº 2630/2020 

(oriundo do Senado) nomeie a futura legislação de “Lei Brasileira de Liberdade, 

Responsabilidade e Transparência na Internet”, asseverando como seus objetivos a “garantia 

da segurança e ampla liberdade de expressão, comunicação e manifestação do pensamento”, 

curiosamente o que se verifica nos artigos seguintes são evidentes medidas de cerceamento de 

liberdades. 

O art. 1º, §1º, do Projeto, ao limitar o escopo de aplicação da Lei aos provedores de redes 

sociais e serviços de mensageria privada com menos de 2 (dois) milhões de usuários registrados, 



  

 

fere a liberdade de atuação e de escolha e muito provavelmente provocará uma migração da 

disseminação da desinformação por meio dessas plataformas. 

O §2º do mesmo artigo, por sua vez, constitui estímulo à retirada de estabelecimentos de 

provedores de internet ou serviços de mensageria privada do país, o que não só acarretará 

problema para as empresas do segmento, como também importará em restrições à liberdade 

de escolha dos usuários em razão da restrição dessa espécie de serviço. Obviamente, tal 

limitação implica diretamente no cerceamento de liberdades, na medida em que serão 

restringidas as ferramentas de comunicação. 

As restrições impostas também poderão cercear a liberdade de expressão, pois os 

controles exercidos pelas empresas se constituirão em fatores de inibição e cerceamento, já que 

o usuário comum passará a ter receio de compartilhar conteúdos diante da possível 

caracterização como disseminador de mensagem massiva. Desta feita, acabará por ocorrer uma 

espécie de autocensura, com restrição ao exercício de direitos fundamentais. 

O princípio da privacidade, previsto no Marco Civil da Internet, implica na mínima coleta 

dos dados pessoais dos usuários, limitada a uma finalidade clara e informada ao usuário (art. 

7º, VIII, Lei nº 12.965), o que também não é observado pelo projeto em comento. O PL 

2630/2020 viabiliza a identificação em massa de usuários de redes sociais e de serviços de 

mensageria privada, bem como a rastreabilidade destes. Isso, porque a redação do seu art. 7º 

possibilita aos provedores requererem a confirmação da identificação dos usuários e 

responsáveis por contas – inclusive mediante a apresentação de documento de identidade – 

não apenas em face de ordens judiciais, mas também em caso de meras denúncias por 

desrespeito à Lei ou indícios de inautenticidade da conta. 

Ao expandir as possibilidades de fornecimento de dados pessoais em hipótese de denúncia 

por ilegalidade da conta, o Projeto não especifica quais os meios de denúncia ou os 

procedimentos de análise de sua veracidade, bem como desconsidera a facilidade de 

banalização deste instrumento e de sua utilização para fins de perseguição ideológica. Tal 

possibilidade poderia implicar em arbítrio dos usuários em realizar denúncias infundadas e 

motivadas pelos mais distintos interesses, tanto políticos quanto mercadológicos. 

Por outro lado, se para a identificação dos usuários basta a existência de indícios de que 

a conta seja automatizada e não identificada como tal ou de que seja inautêntica, pressupõe-

se que as plataformas mantenham todo um aparato de investigação e moderação. Tal redundará 

em conferir aos provedores excessivo poder de identificar de forma documental os usuários, 

agravando ainda mais o recolhimento e armazenamento de dados pessoais, com riscos de 

vazamento e uso indevido, além de conceder a empresas privadas um típico “poder de polícia”. 



  

 

Desse modo, o caráter genérico dos requisitos para a exigência de dados pessoais 

oportunizaria a identificação de uma imensa parcela de usuários de redes sociais e serviços de 

mensageria privada. Considerando os inúmeros vazamentos de dados armazenados por grandes 

corporações e a frequência de fraudes por falsidade ideológica ante à obtenção de dados 

pessoais das vítimas, os perigos da coleta em massa de dados pessoais podem ser acentuados 

se for aprovado o texto do PL 2630/2020. 

A inimputabilidade da rede é outro princípio do Marco Civil da Internet que sofre sensível 

fragilização com o texto do PL 2630/2020. Segundo o que dispõe o artigo 19 do MCI, “o provedor 

de aplicações de internet [conceituado no art. 5º, VII] 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”. 

Significa dizer, em outras palavras, que a responsabilidade, em primeiro plano, é do terceiro 

que realiza a publicação. 

Persistindo a redação do Projeto de Lei nº 2630/2020, os provedores poderão ser 

responsabilizados pelas publicações realizadas por terceiros, o que os forçará a adotarem 

estratégias de controle e moderação sobre os conteúdos postados por seus usuários. Tal solução 

viola a inimputabilidade ao impor responsabilidade, em confronto com o MCI e impõe que as 

empresas se coloquem na posição de verdadeiros censores. Ora, se a análise concernente aos 

eventuais limites impostos ao exercício da liberdade de expressão não é fácil de ser efetivado 

pelo Poder Judiciário, discutindo-se quais os limites e princípios que devem orientar a atuação 

jurisdicional, o que dizer da eventual atuação preventiva por parte das empresas se vingar o 

texto proposto, que serão levadas a excluir publicações e bloquear contas para evitar possíveis 

responsabilizações? 

Não se pretende, com isso, sustentar que tais empresas não tenham que adotar 

procedimentos para garantir a segurança dos serviços e atuar com responsabilidade social, 

como aliás é esperado de qualquer empreendedor. Isso não significa, no entanto, que tenham 

que realizar atividade típica do Poder Judiciário, pois ao transferir para elas esse ônus serão 

potencializados os riscos aos direitos fundamentais dos cidadãos, dentre eles a liberdade e a 

privacidade. 

A neutralidade da rede, por sua vez, está consubstanciada no art. 3º, IV, do Marco Civil 

da Internet e impende que seja dispendido tratamento equânime aos dados que trafegam na 

rede mundial de computadores, oportunizando liberdade de navegação ao usuário e obstruindo 

práticas anti-concorrenciais. Tal princípio também será ferido, pela atual Redação do Projeto de 

Lei, pois os provedores excluirão conteúdos ou bloquearão contas e com isso as pessoas não 



  

 

terão acesso a determinadas informações, o que prejudicará o seu direito de formar a opinião 

sobre determinado fato ou pessoa. 

 Com base nos princípios da inimputabilidade e da neutralidade, o Marco Civil da Internet 

adotou um formato subsidiário de responsabilidade civil que reconhece que as plataformas 

midiáticas intermediam, mas não ditam, embora moderem conforme as políticas de uso 

adotadas, o conteúdo que nelas são publicados, cabendo ao Poder Judiciário determinar se há 

violação a direitos fundamentais que implique sua remoção. Os provedores de aplicações de 

Internet figuram como responsáveis quando, em face da decisão judicial, prolatada nos termos 

do devido processo constitucional, agirem com desídia. Caso contrário, delegam-se não só 

poderes de investigação e sanção às plataformas intermediárias de conteúdo, administrativos 

por excelência, mas também de decisão, típico do Poder Judiciário, aviltando-se a reserva de 

jurisdição sobre o tema. 

 

Inconsistências em relação à Lei Geral de 

Proteção de Dados. 

Em relação à Lei nº 13.709/2018, denominada Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) 

convém destacar que, em que pese não ter vigência, esta legislação integra o ordenamento 

jurídico e merece ser respeitada. Esta normativa dispõe que o tratamento de dados pessoais 

somente deve ocorrer, via de regra, com o consentimento do titular e as instituições privadas 

devem apresentar uma finalidade clara e transparente para a realização de referido tratamento, 

além deste não poder ocorrer por tempo indeterminado. No entanto, o Projeto de Lei em 

comento estimula o armazenamento de dados pessoais pelos provedores de aplicação, 

dispensando-se a apresentação de finalidade clara, o que afronta o previsto no art. 6º, inciso 

III, da LGPD, que consolida o princípio da necessidade, segundo o qual o tratamento de dados 

deve restringir-se ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades. 

Esta legislação ampara-se no princípio da autodeterminação informativa, seja em face do 

cadastro e armazenamento de dados que individualizam imediatamente o usuário (dados 

pessoais, art. 5º, I, da LGPD) ou dados anonimizados, que permitam a recondução à identidade 

ou o esboço de perfis comportamentais dos usuários (art. 12, caput e parágrafo segundo da 

LGPD). A autodeterminação fica bastante prejudicada com a nova proposta legislativa. 

O mesmo problema ocorre com o parágrafo 1º do artigo 10 do Projeto de Lei n. 

2630/2020, que também colide com as previsões da LGPD ao aduzir que “[p]ara o cumprimento 

do caput, os serviços de mensageria privada deverão solicitar os números objeto de contratos 

rescindidos às operadoras de telefonia, que os disponibilizarão, sem acréscimo de quaisquer 



  

 

outros dados cadastrais, conforme regulamentação.” Em senda oposta, a LGPD veta a 

transferência dos dados pessoais às entidades privadas, com exceção das situações em que os 

dados são acessíveis publicamente ou em que a execução de um serviço ou medida o exigir. 

Outrossim, conforme o art. 10 do PL 2630/2020, os usuários de serviços de mensageria 

que participem de cadeias de compartilhamento de mensagens sujeitam-se ao rastreamento e 

ao armazenamento de seus dados pelo período de 3 (três) meses. Isso ocorrerá, mais 

especificamente, quando o usuário veicular mensagem encaminhada em massa – ou seja, 

enviada por mais de 5 (cinco) usuários, em intervalo de até 15 (quinze) dias, para grupos de 

conversas, listas de transmissão ou mecanismos similares de agrupamento de múltiplos 

destinatários -, não importando para a coleta de dados se o usuário a tenha compartilhado 

involuntariamente ou por razões legítimas, como a denúncia da postagem. Tal previsão redunda 

em uma rastreabilidade em massa dos usuários e malfere o princípio da presunção de inocência. 

Sem a conexão devida com o direito à proteção de dados pessoais, o marco regulatório 

da desinformação incorre no risco de viabilizar a surveillance, prática descrita por David Lyon 

como “atenção sistemática e rotineira aos detalhes pessoais, específicos ou agregados, para um 

propósito definido” [5]. Não se pode deflagrar as intenções do legislador, mas deve-se atentar 

às ambiguidades do texto normativo para evitar o aparelhamento da legislação sob pretextos 

que não aqueles que ensejaram sua edição – normatizar a difusão da desinformação em um 

contexto que vem sendo denominado “infodemia”. 

 

O direito de resposta e a exacerbação de 

poderes dos provedores de redes sociais e 

serviços de mensageria privada. 

Reafirmando o repasse de poderes típicos da Administração Pública e, sobretudo, do Poder 

Judiciário para a iniciativa privada, o art. 12, §6º, do PL 2630/2020 atribui aos provedores de 

redes sociais e serviços de mensageria privada, após ato decisório de moderação, a 

responsabilidade de assegurar ao ofendido (termo vago e não especificado pelo PL) o direito de 

resposta na mesma medida e alcance do conteúdo considerado inadequado. De fato, o direito 

de resposta é fundamental em face de ofensas, tanto que tutelado pelo art. 5º, inciso V, da 

Constituição Federal, de acordo com o qual “é assegurado o direito de resposta, proporcional 

ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem”. Além disso, o direito 

de resposta diante de matéria divulgada, publicada ou transmitida por veículo de comunicação 

social é garantido pela Lei nº 13.188/2015. 



  

 

Nesse diapasão, a disposição acerca do direito de resposta, incluída como novidade no 

último relatório do Senado Federal que antecedeu à votação do Projeto, opõe-se ao art. 5º, 

inciso V, da Constituição Federal, à Lei nº 13.188/2015 e à jurisprudência pátria, na medida em 

que a caracterização de violação a direitos, a legitimidade do ofendido e o cabimento do direito 

de resposta não seriam analisados judicialmente, mas sim pelo provedor do serviço. 

  Além dessa problemática, a imprecisão da norma proposta pelo PL 2.630/2020 gera 

dificuldades de execução. Isso, porque nos casos de mensageria privada, em que o espaço de 

comunicação é personalizado, particular e, geralmente, protegido por criptografia, resta incerto 

onde a resposta deverá figurar, pois não parece possível garantir que tal direito alcance a todos 

os receptores da mensagem ofensiva. 

 

Conclusões e recomendações técnicas: 

O PL 2630/2020 respalda-se em aplicações de Internet existentes hodiernamente (como 

o Facebook, o Twitter e o WhatsApp), e, nesse sentido, impõe regras demasiadamente 

específicas, que logo estarão desatualizadas e em descompasso com os rápidos avanços 

tecnológicos. Por isso, sugere-se que o Projeto de Lei adote um caráter mais principiológico, à 

semelhança do Marco Civil da Internet e da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, sem entrar 

em colisão com as leis já existentes, em detrimento de algumas especificidades que denunciam 

o direcionamento da regulação para a atuação em determinada plataforma. 

Ademais da estrutura, é imperioso que sejam revisadas a redação de alguns dispositivos 

do PL 2630/20, tais como: a) art. 35, que propõe alterar o art. 15 do MCI, exigindo dos 

provedores de aplicações de Internet a guarda, pelo prazo de seis meses, de registros que 

individualizem o usuário de um IP de maneira inequívoca; b) o parágrafo segundo do art. 10, 

que prevê a indicação dos usuários que realizaram encaminhamentos em massa da mensagem 

sob moderação; c) o art. 7º, que dispõe sobre a apresentação, pelo responsável da conta, de 

documento de identidade válido, continente de dados sensíveis (biométricos), para identificá-

lo, medida que deve ser adotada bastando que seja denunciado por violação às disposições da 

lei, mediante o indício de contas automatizadas não identificadas ou inautênticas. 

Inegavelmente, o PL 2630/2020 consolida alguns avanços em termos de proteção contra 

a desinformação. Nesse sentido, pode-se citar o art. 13 do Projeto de Lei, que consagra o dever 

de transparência dos provedores de redes sociais e serviços de mensageria privada. De acordo 

com tal disposição, deverão os provedores disponibilizar relatórios trimestrais de transparência 

(art. 13, caput e §3º), com dados abertos (art. 13, §2º), acerca das medidas empregadas para 

o combate à desinformação e das redes artificiais de disseminação de conteúdo, dentre outras 



  

 

informações essenciais. No que tange ao disposto na Lei de Acesso à Informação (LAI), revela-

se necessária a interconexão com o Capítulo III da Seção V do PL 2630/20. Reconhece-se os 

deveres de transparência ativa (divulgação espontânea de informações, art. 8º da Lei 12.527/11 

e art. 7º do Decreto 7724/12) e transparência passiva (fornecimento de informações a 

requerimento do interessado, art. 10 da Lei 12.527/11 e art. 11 do Decreto 7724/12) da 

administração pública em um cenário de introdução das instituições estatais nas mídias sociais 

que compõe a rede mundial de computadores.  

Nesse sentido, sugere-se, para além de fazer constar nos portais de transparência dados 

sobre publicidade e impulsionamento de conteúdo, a indicação da(s) autoridade(s) 

administrativas responsáveis pelo gerenciamento das contas institucionais cadastradas em 

provedores de aplicações de Internet destinados à interação social. Essa(s) autoridade(s) 

deve(m), preferencialmente, coincidir com o ou estar sob supervisão do Oficial de Informação 

Pública (OIP), encarregado do monitoramento e implementação da LAI no âmbito da entidade, 

com previsão no art. 29 da Lei Modelo Interamericana sobre Acesso às Informações Públicas e 

internalizada no ordenamento jurídico brasileiro nos arts. 40 da Lei nº 12.527/11 e 67 do 

Decreto nº 7.724/12. Ademais, recomenda-se que se explicite a possibilidade de requisitar, 

diretamente ao administrador da conta em mídia social, informações de natureza pública a 

respeito dos conteúdos nela veiculados, o que empodera o cidadão e o permite verificar a 

veracidade (fact checking). 

 

NOTAS 

[1] Em razão disso, os projetos vêm recebendo inúmeras críticas por parte de diversas 

instituições, como o Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), Instituto de Tecnologia e 

Sociedade do Rio (ITS Rio) e Instituto de Referência em Internet e Sociedade (IRIS).  

[2] DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Tradução: Nelson Boeira. São Paulo: 

Martins Fontes, 2002. 

[3] BENJAMIN, Antônio Herman; MARQUES, Claudia Lima. A teoria do diálogo das fontes e seu 

impacto no Brasil: uma homenagem a Erik Jayme. Revista de Direito do Consumidor, v. 

115, p. 21-40, jan.-fev. 2018. Disponível em: 

https://revistadedireitodoconsumidor.emnuvens.com.br/rdc/article/view/1042/911. Acesso em: 

14 jul. 2020. 
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