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Criminalizar a 
prática de Fake 

News é a solução?
O combate imediato 

às Fake News deve 

ser realizado com a 

colaboração de todos

Recentemente, no Es-
pírito Santo, ocorreu 
o indiciamento, pela 

Polícia Federal, de um em-
presário capixaba, em razão 
do compartilhamento de uma 
pesquisa eleitoral falsa, du-
rante a campanha ao governo 
do Estado, nas eleições de 
2014. Trata-se de um dos 
primeiros indiciamentos por 
compartilhamento de Fake 
News ocorrido no Brasil, pois 
para os casos de divulgação de 
pesquisa falsa, esta conduta já 
é prevista como crime.

O dano provocado pelas 
Fake News é indiscutível, e 
o Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), preocupado com o 
tema, já está se mobilizando 
para monitorar e combater as 
Fake News durante as campa-
nhas para as eleições de 2018. 
Também a Polícia Federal tem 
se ocupado do tema, e cogita 
apresentar um projeto de lei 
para criminalizar tal conduta, 
pois, à exceção da divulgação 
de pesquisa falsa, a publicação 
de notícias falsas na internet 
não é punida criminalmente.

Atualmente, é possível lo-
calizar facilmente Fake News 
sendo compartilhadas com 
a utilização de uma das três 
redes sociais mais populares 
dentre os brasileiros (Face-
book, Youtube e Whatsapp). 
Os brasileiros são os usuá-
rios que mais compartilham 
conteúdo no Facebook, e o 
Brasil é o segundo país com 
maior número de usuários no 
Facebook, em relação ao resto 
do mundo. Com o costume de 
compartilhamento, as Fake 
News tem ganhado muito 
espaço na internet.

Tais Fake News apesar de 
serem danosas e mentirosas, se 
proliferam, pois o seu criador 
se aproveita da Internet e do 

compartilhamento irrespon-
sável feito pelos usuários para 
disseminar notícias falsas.  Mas 
a criminalização da conduta 
de publicar Fake News não 
solucionará o problema, pois 
não há comprovação de que a 
utilização do Direito Penal para 
combater um comportamento, 
resulte em uma redução signi-
fi cativa de sua prática.

Inclusive, mesmo se houver a 
criminalização das Fake News, 
não seria fácil identifi car o 
autor para puni-lo, muito mais 
complexo seria identificar 
aqueles que compartilharam. 
isto porque, após a viralização, 
com milhares de compartilha-
mentos, seria muito difícil ter 
certeza da origem e autoria 
desta notícia falsa, até porque 
ela poderia ter sido alterada 
diversas vezes, durante os mi-
lhares de compartilhamentos. 
Seria muito complexo, tam-
bém, identifi car e punir todos 
aqueles que compartilharam a 
falsa notícia de má-fé.

Outro problema nas investi-
gações seria no caso das Fake 
News que se disseminam pelo 
Whatsapp, pois o aplicativo 
conta com a criptografi a, o 
que mantém em segredo quem 
compartilha, impedindo o ras-
treamento do conteúdo.

Portanto, o combate ime-
diato às Fake News deve ser 
realizado com a colaboração 
de todos, que devem veri-
fi car a informação antes de 
compartilhá-la ou publicá-la. 
Assim agindo, irá se verifi car 
uma diminuição na viralização 
de notícias falsas na internet 
e uma evolução no combate 
às Fake News, pois de nada 
adiantará a criação de uma 
notícia falsa.

Criminalizar esta conduta 
não será a solução.
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O presidente Temer enviou 
ao Congresso Nacional projeto 
de lei que propõe regras para 
a privatização da Eletrobras. 
A mensagem presidencial 
que encaminha a proposta foi 
publicada na edição de ontem 
(22) do Diário Ofi cial da União. 
A operação se dará por meio 
de aumento do capital social 
da empresa, que o governo 
considera “democratização 
do capital da Eletrobras”. Pela 
proposta, nenhum acionista 
poderá ter mais de 10% de 
poder do voto. O objetivo, 
segundo o Planalto, é evitar 
que outra companhia tome o 
controle da estatal.

O projeto também prevê que 
a União terá ações especiais 
na Eletrobras após a privati-
zação, chamadas de “golden 
share”, que dão a seu deten-
tor direitos como garantia de 
indicação de um membro do 
Conselho de Administração. O 
projeto exclui do processo de 
desestatização da Eletrobras 

Pela proposta, nenhum acionista poderá ter mais de 10% de 

poder do voto.

Presidente 
do STF 

suspendeu 
posse de 
Cristiane 

Brasil
A presidente do Supremo 

Tribunal Federal, ministra 
Cármen Lúcia, suspendeu, 
na madrugada de ontem 
(22), a posse da deputada 
Cristiane Brasil (PTB-RJ) 
como ministra do Trabalho. 
Ela analisou reclamação do 
Movimento dos Advogados 
Trabalhistas Independen-
tes (Mati), que contestou 
decisão do Superior Tribu-
nal de Justiça (STJ) autori-
zando a posse da deputada. 
A cerimônia estava prevista 
para ontem de manhã.

No documento, o Mati, 
que reúne cerca de 300 
advogados especializados 
em direito do trabalho, ar-
gumenta que a decisão do 
vice-presidente do STJ, mi-
nistro Humberto Martins, é 
inconstitucional, pois fere 
competência do STF. Na 
reclamação, os advogados 
reforçam o entendimento 
de que a eventual nomea-
ção e posse da deputada 
como ministra do Trabalho 
representará afronta ao 
princípio da moralidade 
administrativa.

Em trecho de sua decisão, 
a ministra Cármen Lúcia 
diz que “pelo exposto, com 
base no poder geral de cau-
tela (caput do Artigo 297 
do CPC) e nos princípios 
constitucionais da seguran-
ça jurídica e da efetividade 
da jurisdição, que seriam 
comprometidos com o ato 
de posse antes de se poder 
examinar a suspensão das 
decisões de primeira e de 
segunda instâncias que a 
impediam neste momen-
to, defi ro parcialmente a 
providência liminar para a 
suspensão do ato de posse 
até que, juntadas as infor-
mações, incluído o inteiro 
teor do ato reclamado, seja 
possível a análise dos pedi-
dos formulados na presente 
reclamação, sem prejuízo 
de reexame desta decisão 
precária e urgente” (ABr).
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Os ministros Moreira Franco, 
da Secretaria-Geral da Presi-
dência, e Alexandre Baldy, das 
Cidades, entregaram ontem 
(21) em Nova Iguaçu, na Baixa-
da Fluminense, 253 unidades 
habitacionais do Minha Casa, 
Minha Vida. Baldy e Moreira 
Franco falaram sobre as dire-
trizes do Programa Agora, É 
Avançar, que busca retomar 
obras paralisadas, gerar em-
pregos e promover renda e 
melhoria na qualidade de vida 
das pessoas.

“Só com emprego, com a ren-
da e obras entregues, como a 
de hoje em Nova Iguaçu, haverá 
melhoria na qualidade de vida 
de todos os cidadãos”, afi rmou 
o ministro das Cidades. Moreira 
Franco lembrou que a orienta-
ção dada pelo presidente Temer 
é de que os empreendimentos 

que estavam parados sejam 
inaugurados. “Estamos aqui 
hoje e vamos voltar em 30 dias 
para inaugurar mais 3 mil unida-
des, garantindo a casa própria”.

Baldy anunciou que nos 
próximos dias, o Ministério 
das Cidades estará retomando 
73 mil moradias que estavam 
paralisadas em todo o país e que 
serão concluídas com o apoio da 
Caixa. Cada moradia do empre-
endimento entregue hoje, com 
40 m², tem dois quartos, banhei-
ro, sala, cozinha e área de servi-
ço. Também foram construídos 
equipamentos de uso comum, 
como parque infantil, quadra 
de esportes, centro comunitá-
rio e uma guarita. Financiado 
pela Caixa, o Residencial Nice 
recebeu investimentos de R$ 18 
milhões e vai benefi ciar 1.012 
pessoas (ABr). 

A Câmara analisa proposta que visa dar 
mais segurança aos negócios jurídicos 
fi rmados com empresa em recuperação 
judicial. O texto é de autoria do senador 
Fernando Bezerra Coelho (PSB-PE). A 
proposta trata dos chamados créditos ex-
traconcursais, que são aqueles decorrentes 
de obrigações assumidas pela empresa em 
fase de recuperação judicial. Tais tipos de 

crédito têm prioridade na ordem de pa-
gamento, caso haja posterior decretação 
de falência.

A intenção do autor é mudar a redação da 
nova Lei de Falências de modo a deixar claro 
que os créditos são considerados extracon-
cursais no momento em que o juiz decide 
conceder a recuperação judicial. Segundo 
Bezerra, da forma como é a legislação, há 

dúvida sobre o exato momento em que surge 
o crédito extraconcursal: se com a apresen-
tação do pedido de recuperação; se a partir 
da decisão que defere o seu processamento; 
ou se a partir da decisão que concede a 
recuperação. A proposta, que tramita com 
apensados, será analisada em caráter con-
clusivo por uma comissão especial ainda a 
ser criada (Ag.Câmara).

O texto garante às prefei-
turas uma porcentagem 
da arrecadação de novos 

impostos instituídos pela União. 
Atualmente, a Constituição já 
estabelece o repasse aos mu-
nicípios de 50% do produto da 
arrecadação com os impostos 
da União sobre propriedade 
territorial rural e dos estados 
sobre a propriedade de veículos 
automotores, além de 25% do 
ICMS, entre outros. 

Se a proposta for aprova-
da, os municípios poderão 
receber também 20% dos 
novos impostos que forem 
criados. Na justificativa, o 
senador Antonio Anastasia 
(PSDB-MG) lembra que há 
uma queixa entre os prefeitos 
sobre a desigualdade do Pacto 
Federativo, divisão da arreca-
dação entre União, estados 
e municípios. “Hoje, 68% de 
todos os tributos arrecadados 

Ministro Moreira Franco participa da entrega de 253 unidades 

residenciais do programa Minha Casa,

Minha Vida em Noca Iguaçu.

Autor da proposta, o senador Antonio Anastasia lembra que há 

uma queixa entre os prefeitos sobre a desigualdade

do Pacto Federativo.

Beth Santos/PR
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Projeto que visa restringir os 
casos em que pode ser conce-
dido o livramento condicional, 
pode receber decisão terminati-
va da Comissão de Constituição 
e Justiça do Senado após o 
recesso parlamentar. O projeto 
do senador Ronaldo Caiado 
(DEM-GO), altera o Código 
Penal limitando o benefício da 
liberdade condicional para con-
denados com mais 70 anos de 
idade e para os que apresentam 
problemas de saúde.

Atualmente, o benefício pode 
ser concedido a qualquer indiví-
duo condenado a dois anos ou 
mais de prisão, desde que aten-
didos alguns requisitos como 
bom comportamento no sistema 
prisional e ter cumprido de um 
a dois terços da pena, de acordo 
com a gravidade do delito. Para 
o senador, a aplicação da liber-
dade condicional praticada hoje 
pela lei estimula a criminalidade, 
que segue a aumentar.

“Destinado a prestigiar o 
processo de recuperação e ‘res-
socialização’ dos criminosos, o 
livramento condicional é visto 
hoje pela sociedade como mais 
um incentivo à bandidagem. Os 
próprios criminosos já o veriam 
como um trunfo, pois sabem 
que não terão que cumprir a 

Senador Ronaldo Caiado (DEM-GO), autor do projeto que 

restringe a liberdade condicional.
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Proposta garante aos 
municípios participação de 20% 
nos impostos a serem criados

O aumento na arrecadação dos municípios, reivindicação antiga dos prefeitos, é o objetivo de proposta 
em análise na Comissão de Constituição e Justiça

criaram despesas para os mu-
nicípios, como é o caso das 
creches e da iluminação pública 
e de recursos destinados ao 
SUS. No voto pela aprovação 
do texto, a relatora, senadora 
Gleisi Hoffmann (PT-PR) cita 
dados do Índice Firjan de Ges-
tão Fiscal (IFGF), elaborado 
pela FIERJ. De acordo com a 
edição 2017/2016 do índice, 
dos 4.544 municípios que pres-
taram contas, 3.905 (86,0%) 
apresentaram situação fi scal 
difícil ou crítica e apenas 13 
(0,3%) tinham situação fi scal 
ótima.

“A situação fi scal da maioria 
dos municípios, que já era grave 
antes do início da crise atual, 
se tornou dramática”, afi rmou 
a senadora. Se aprovado pela 
Comissão de Constituição e Jus-
tiça, o texto seguirá para dois 
turnos de votação em Plenário 
(Ag.Senado).

no Brasil vão direto para o 
governo federal. Desse total, 
depois de feitos os repasses 
aos entes federativos, a União 
fi ca com 58%, os Estados com 
24% e os Municípios com 18% 

da arrecadação”, explicou.
Na época em que foi feita a 

divisão (1988), os percentuais 
pareciam adequados, de acordo 
com Anastasia. Depois, várias 
leis e emendas à Constituição 

Projeto com regras para privatizar 
Eletrobras foi encaminhado ao Congresso

a Eletronuclear, subsidiária da 
estatal, e a Usina Hidrelétrica 
de Itaipu, controlada pelo Brasil 
em conjunto com o Paraguai.

Segundo o governo, a priva-
tização da Eletrobras levará à 
redução das tarifas pagas pelo 
consumidor. O Planalto também 
argumenta que a abertura de 
capital da empresa fortalecerá o 
setor, com a expansão de inves-
timentos e o aprimoramento da 

oferta de energia. A Eletrobras 
é a maior holding do setor 
elétrico da América Latina e a 
16ª maior empresa de energia 
do mundo, detendo 30,7% 
da capacidade de geração de 
energia do Brasil. Segundo o 
Ministério de Minas e Energia, 
o valor patrimonial da Eletro-
bras é de R$ 46,2 bilhões, e 
o total de ativos da empresa 
soma R$ 170,5 bilhões (ABr).

Governo entrega 
unidades habitacionais 

em Nova Iguaçu Caiado sugere restrições à concessão de 
liberdade condicional

totalidade da pena, não sendo 
incomum, inclusive, referirem-
-se a esse fato para intimidar 
testemunhas”, justifi ca Caiado.

O senador afi rma que tornar 
a lei mais rigorosa ajudará a 
coibir a escalada da violência 
verifi cada no país e a comba-
ter a sensação de impunidade: 
“Trata-se de uma medida que 
é mais justa e efi caz do que o 
agravamento de atuais sanções 
como muitos advogam. Não 
adiante impor uma pena longa 
se o bandido sabe que não irá 
cumpri-la na sua integralidade”, 
afi rmou.

O relator, senador Magno 
Malta (PR-ES), concorda com 
os argumentos de Caiado e 
apresentou parecer favorável 
ao projeto. Ele destaca a altas 
taxas de reincidência de presos. 
“Estudos mostram que, em mé-
dia, 70% daqueles que saem das 
cadeias reincidem no crime. As 
elevadas taxas de reincidência 
recomendam que o condenado 
não seja colocado prematura-
mente em liberdade”, avaliou. 
Como o projeto é terminativo 
ele seguirá para a Câmara dos 
Deputados em caso de aprova-
ção (Ag.Senado). 

Novas regras para recuperação judicial de empresas


