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O impacto das
Fake News nas

Eleições de 2018

O vídeo que circulou 

com o título: “Denúncia: 

deputado marca 

presença de colegas 

ausentes”, que retratava 

um suposto deputado 

relacionando a presença 

dos colegas faltosos em 

uma sessão na Câmara, 

é verdadeiro? 

A notícia que circulou 
na internet de que o 
STF autorizou o mo-

nitoramento do Whatsapp de 
todos os brasileiros é real? 
A publicação da informação 
de que quem não votou nas 
últimas eleições, não poderá 
votar no pleito desse ano, está 
correta? A resposta para as três 
perguntas acima é NÃO! No 
entanto, por que tais notícias 
parecem ser verdadeiras e te-
mos a impressão de que já as 
vimos em algum lugar? Isto se 
dá, pois estes boatos tratam-se 
de Fake News (notícias falsas) 
e circularam nas redes sociais, 
criando intensos debates na 
internet.

A fúria que se verifi ca nos 
comentários sobre o vídeo do 
suposto deputado fl agrado, de-
monstra o poder de infl uência 
das Fake News, especialmente 
junto aos eleitores. Ironica-
mente, o vídeo viralizado não 
era de um político brasileiro, 
na verdade tratava-se de um 
vídeo gravado e publicado na 
Ucrânia, em 2017.

Entretanto, tal denúncia 
mentirosa teve grande reper-
cussão na internet, fazendo 
com que os internautas publi-
cassem seus posts, destilando 
sua indignação nas redes so-
ciais (podendo atingir milhares 
ou até milhões de pessoas), 
estimulando ataques genéricos 
aos políticos brasileiros e a 
quaisquer parlamentares su-
postamente apontados como 
flagrados ou beneficiários 
daquele ato ilícito, presente 
no vídeo.

As Fake News ganharam 
notoriedade após a campanha 
para eleição de Donald Trump, 
nos Estados Unidos, em 2016, 
quando as pesquisas apon-
taram que realmente houve 
uma infl uência direta das Fake 
News nas eleições norte ame-
ricanas e que, inclusive, 27% 
do eleitorado teriam acessado, 
pelo menos, uma Fake News 
nas semanas que antecederam 
a eleição presidencial.

Na Inglaterra, o termo “Fake 
News”, foi classifi cado como a 
palavra do ano de 2017, pela 
editora Collins, e receberá 
menção em um dicionário bri-
tânico. Já na Alemanha, em um 
campo de 27 milhões de tweets 
publicados, relacionados à 
campanha eleitoral, 14% eram 
Fake News, ou seja, mais de 3 
milhões e 700 mil tweets tra-
tavam de informações falsas. 

Aliás, existem bots (robôs) 
que podem publicar mais 
de mil tweets por segundo, 
provando, assim, a facilidade 
de se viralizar algo inverídico 
nas redes.

Este tema tem trazido muita 
preocupação, a ponto de o TSE 
se mobilizar para combater e 
inibir as Fake News nas cam-
panhas eleitorais deste ano. 
Também já existem diversos 
projetos de lei apresentados 
na Câmara e no Senado para 
criminalizar as Fake News no 
Brasil. O grande problema é 
que tais notícias falsas têm se 
utilizado do compartilhamento 
irresponsável de muitas pes-
soas na rede, que estão disse-
minando notícias mentirosas, 
sem verificar previamente 
sua veracidade. Inclusive, há 
casos que o compartilhamento 
é realizado após o indivíduo 
ler apenas a manchete, des-
conhecendo por completo o 
conteúdo compartilhado.

Nota-se, também, que o Fa-
cebook não tem obtido pleno 
sucesso no combate às Fake 
News disseminadas em sua 
plataforma. Devido a estas 
difi culdades de controle, algu-
mas empresas, que investem 
milhões em anúncios digitais, 
já informaram que irão cortar 
seus anúncios do Facebook e 
do Google, caso não se note 
uma mobilização das duas 
corporações em um combate 
efi caz às Fake News.

Revela-se, assim, que a preo-
cupação com o tema é mundial. 
Todavia, a apreensão tem surti-
do efeito na mobilização de ór-
gãos públicos e privados para o 
combate das Fake News. Estas 
iniciativas são muito importan-
tes para as próximas eleições, 
principalmente porque já há 
no mercado empresas que 
vendem serviços de criação e 
viralização de Fake News para 
campanhas políticas.

Portanto, o combate às Fake 
News deve ser realizado por 
todos, tanto pelas empresas de 
tecnologia, como pelos órgãos 
governamentais, e até mesmo 
por cada um de nós, que hoje 
temos voz e vez nas redes so-
ciais, modifi cando nosso papel 
social e nossa responsabilida-
de, obrigando-nos a conferir a 
informação antes de publicá-la 
ou compartilhá-la. 

Quem sabe assim, um ama-
durecimento efetivo no com-
bate às notícias falsas se 
materializará, e o impacto das 
Fake News nas eleições será 
menor do que o esperado, 
prevalecendo a verdade e a 
própria Democracia.

  
(*) - Advogado Criminalista, 

especialista em Cibercrimes, 
Presidente da Comissão Nacional 

de Estudos dos Cibercrimes da 
Abracrim, Pós-Graduado pela 

Universidade de Castilla-La Mancha, 
integra a Comissão de Direito Digital 
e Compliance da OAB/SP e do Grupo 

de Estudos de Direito Digital da 
Fiesp. 

Luiz Augusto Filizzola D’Urso (*)

A Prefeitura do Rio de Janeiro 
publicou no Diário Ofi cial da 
última quinta-feira (15) uma 
autorização para a demolição 
de parte da casa do senador 
Romário na Barra da Tijuca.

Segundo um laudo da Secre-
taria Municipal de Urbanismo, 
Infraestrutura e Urbanização, 
parte do imóvel localizado em 
um condominio de luxo na 
Barra da Tijuca, na zona oeste 
da cidade, foi construída em 
área pública, ultrapassando o 
limite permitido.

Dois imóveis que pertenciam 
ao senador já foram leiloados. 
Mas, sobre a casa que está pres-
tes a ser demolida, e avaliada 
em R$ 6,4 milhões, ele nega 
ser o proprietário. O imóvel 
ainda está no nome de Adriana 
Sorrentino, uma advogada que 
vendeu a casa ao senador, mas 
a compra acabou não sendo 
quitada. Mas, segundo um vizi-
nho, ele teria comprado a casa 
e, logo, iniciado uma reforma.

A obra ficou embargada 
desde dezembro de 2016, e 

Prefeitura derrubará parte do 

imóvel de Romário que está 

irregular.
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A Polícia Federal instaurou 
inquérito para apurar a origem 
das munições e as circunstân-
cias envolvendo as cápsulas 
encontradas no local onde a 
vereadora Marielle Franco 
(PSOL-RJ) e o motorista An-
derson Pedro Gomes foram 
assassinados. A informação foi 
divulgada sexta-feira (16), em 
nota conjunta das polícias Fe-
deral e Civil do Rio de Janeiro, 
logo depois que a Rede Globo 
veiculou reportagem na qual 
afi rma que a munição usada no 
crime era de uma pistola cali-
bre 9mm que pertencia a lotes 
vendidos para a Polícia Federal 
(PF) de Brasília, em 2006.

Segundo a reportagem da 
TV, perícia da Divisão de Ho-
micídios indica que o lote da 
munição UZZ-18 é original e, 
sendo assim, não teria sido 
recarregada. A reportagem 
também diz que os lotes fo-
ram vendidos à PF de Brasília 
pela empresa CBC no dia 29 
de dezembro de 2006, com as 
notas fi scais número 220-821 e 

Veículo onde estava a vereadora Marielle Franco é rebocado da 

cena do crime, na madrugada de quinta-feira (15).

R
ic

ar
do

 M
or

ae
s/

R
eu

te
rs

TRF3 nega habeas 
corpus para dois 
investigados da 
Operação Águas 
Claras

O Tribunal Regional Federal 
da 3ª Região (TRF3) negou a 
concessão de habeas corpus 
para dois investigados da 
Operação Águas Claras e de-
terminou a retomada das inves-
tigações. A operação investiga 
o desvio de recursos públicos 
que foram repassados para a 
Confederação Brasileira de 
Desportos Aquáticos (CBDA). 
Oito pessoas, entre elas o ex-
-presidente da confederação, 
Coaracy Nunes, são acusadas 
pelos crimes de associação 
criminosa, peculato, fraude à 
licitação e falsidade ideológica. 
O processo estava suspenso 
desde junho. Com essa decisão 
do TRF3, a ação penal voltou 
para a 3ª Vara Criminal de São 
Paulo, com audiências a ser 
realizadas a partir do dia 2 de 
abril.

Para os magistrados, não 
ficou comprovado qualquer 
situação para o trancamento 
da ação penal. Eles também 
desconsideraram o pedido de 
decretação de nulidade da de-
cisão de primeira instância. “A 
possibilidade de trancamento 
da ação penal, por meio de 
habeas corpus, é medida excep-
cional, somente sendo admitida 
quando restar evidenciada dos 
autos, de forma inequívoca e 
sem a necessidade do revol-
vimento do arcabouço fático-
-probatório [reapreciação das 
provas], a inocência do acusado, 
a atipicidade da conduta ou a 
extinção de sua punibilidade”, 
disse o desembargador federal 
relator Fausto De Sanctis.

Coaracy Nunes e outros 
três diretores da CBDA e 
empresários foram presos em 
abril de 2017 por suspeitas de 
desvios de recursos para com-
pra de material esportivo de 
R$ 1 milhão. Esses materiais 
foram comprados por meio 
de um convênio fi rmado com 
o Ministério do Esporte.  O 
grupo também teria desviado 
um prêmio a ser pago à sele-
ção de pólo aquático. Os réus 
ligados à CBDA respondem no 
mesmo processo por mais três 
eventos de peculato apontados 
na denúncia: desvio de mais de 
US$ 50 mil em prêmios obtidos 
pela seleção masculina de pólo 
aquático na Liga Mundial de 
2015, na Itália; desvio de R$ 5 
milhões em recursos destinado 
pelo Ministério dos Esportes à 
mesma modalidade e desvio 
de R$ 100 mil da CBDA para 
pagamento de honorários ad-
vocatícios (ABr).

O coordenador da comissão 
externa, criada na Câmara para 
acompanhar as investigações 
sobre o assassinato da verea-
dora Marielle Franco e do 
motorista Anderson Gomes, 
deputado Jean Wyllys (PSOL-
-RJ), defendeu na sexta-feira 
(16) a ideia lançada  pela pro-
curadora-geral da República, 
Raquel Dodge, de federalizar 
a investigação do caso.

“Acho um bom caminho, 
dado o grau de comprometi-
mento de setores das polícias 
Militar e Civil do Rio. Não 
estou dizendo – e é  bom que 
fi que claríssimo – que as duas 
instituições são corruptas. 
Estou dizendo que as duas 
instituições abrigam corrup-
tos e pessoas com relações 
diretas com o crime organiza-
do. Essa é a maneira do crime 
organizado manter seu braço 
no próprio estado”.

Segundo o deputado, diante 
do comprometimento e dos 
indícios de que as execuções 
sumárias tenham sido prati-
cadas por “agentes ligados às 
forças de segurança, seja por 

Grupo foi criado para acompanhar as investigações sobre o 

assassinato de Marielle Franco.

A proposta disciplina a 
forma de integração de 
dados e ações estraté-

gicas entre os órgãos de segu-
rança pública. De acordo com a 
primeira versão do substitutivo 
do deputado Alberto Fraga 
(DEM-DF), haverá operações 
combinadas e desencadeadas 
em equipe; estratégias comuns 
para atuação na prevenção e no 
controle qualifi cado de infra-
ções penais; compartilhamento 
de informações e intercâmbio 
de conhecimentos técnicos e 
científi cos.

O Susp empregará vários 
sistemas de informática para 
troca de informações entre os 
órgãos e também contará com 
um Sistema Integrado de Edu-
cação e Valorização Profi ssional 
(Sievap) destinado a planejar as 
atividades de educação geren-
cial, técnica e operacional do 
pessoal que atua em segurança 
pública. Também na pauta 
está o projeto dos deputados 
Ricardo Izar (PP-SP) e Pollyana 
Gama (PPS-SP), que obriga as 
escolas de ensino fundamental 
e as creches a capacitarem seus 
professores e funcionários em 
noções básicas de primeiros 

Deputados também poderão analisar proposta que cria a Política Nacional de Dados

e Informações Relacionadas à Violência contra as Mulheres.
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Câmara pode votar projeto 
que cria o Sistema Único 

de Segurança Pública
O projeto que cria o Sistema Único de Segurança Pública (Susp) é o destaque do Plenário da Câmara a 
partir de terça-feira (20)

socorros.
A intenção é evitar a demo-

ra no socorro às crianças em 
situações de emergência. Os 
cursos de capacitação serão 
ministrados por entidades 
especializadas em práticas de 
auxílio imediato e emergencial 
à população, como Corpo de 
Bombeiros e Samu. Outro pro-
jeto sobre segurança pública 
pautado é o do Senado, que cria 
a Política Nacional de Dados e 
Informações Relacionadas à 

Violência contra as Mulheres 
(Pnainfo) com a fi nalidade de 
reunir, organizar, sistematizar e 
disponibilizar dados e informa-
ções referentes a todos os tipos 
de violência contra as mulheres.

Por meio de um sistema ele-
trônico de registro unifi cado 
deverão ser preenchidos dados 
como o local, a data e a hora da 
violência, o meio utilizado, a 
descrição da agressão e o tipo 
de violência; o perfi l da mulher 
agredida; as características do 

agressor; e a quantidade de 
medidas protetivas requeridas 
pelo Ministério Público e pela 
agredida, bem como de medidas 
concedidas pelo juiz. O Plenário 
poderá analisar ainda o proje-
to do Senado, que disciplina 
a possibilidade de coleta de 
assinaturas eletrônicas de elei-
tores para a apresentação de 
projetos de iniciativa popular. 
Atualmente, só é possível a co-
leta de assinaturas manuscritas 
(Ag.Câmara).

Deputado defende 
federalização do caso Marielle

quem ainda está dentro, seja 
por quem  saiu e constituiu 
milícia, a federalização pode ser 
um caminho para termos lisura 
na investigação e chegar àquilo 
que queremos, que é identifi car 
claramente os culpados, as mo-
tivações, os mandantes para que 
sejam  devidamente presos”.

De acordo com Jean Wyllys, 
o grupo criado a seu pedido 
pelo presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, terá sua primeira 
reunião nesta terça-feira (20). 
Nela, os 11 deputados de vários 

partidos que compõe o cole-
giado irão discutir o plano de 
trabalho que será elaborado 
neste fi m de semana. Ao fi nal 
dos trabalhos será elaborado 
um relatório a ser entregue 
ao presidente da Câmara e 
às instituições ouvidas, com 
as conclusões do grupo. O 
documento poderá trazer 
sugestões de projetos para 
aperfeiçoar a legislação no 
combate a crimes como o que 
tirou a vida da vereadora e de 
seu motorista (ABr).

PF vai apurar origem de munição 
que matou Marielle e Anderson

220-822. A nota conjunta das 
polícias informa que o inquérito 
da PF se soma à investigação 
conduzida pela Polícia Civil. 

As duas corporações rei-
teraram “o compromisso de 
trabalhar em conjunto para a 
elucidação de todos os fatos 
envolvendo os homicídios da 
vereadora Marielle Franco e 
do motorista Anderson Pedro 

Gomes, ocorrido na noite da 
última quarta-feira, no Rio 
de Janeiro”. A vereadora Ma-
rielle Franco foi assassinada 
com quatro tiros na cabeça, 
quando ia para casa no bair-
ro da Tijuca. A parlamentar 
viajava no banco de trás do 
carro conduzido por Anderson 
Gomes, quando criminosos 
emparelharam (ABr).

Casa de Romário no 
Rio será demolida

intervenções continuaram 
sendo feitas. “Parte da edifi ca-
ção destinada à edícula não é 
legalizável, tendo em vista que 
está sendo executada fora do 
limite do lote em questão, em 
área pública destinada a recuo”, 
dizem as autoridades. O sena-
dor teria acrescentado mais 
de 600 metros quadrados ao 
terrenoto. A casa tem um total 
de 1.575 metros quadrados, e 
ainda conta com um campo de 
futebol (ANSA).


