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CPI - “FAKE NEWS – ELEIÇÕES 2018”

Comissão Parlamentar de Inquérito constituída com a finalidade de
investigar os casos das “Fake News” (Notícias Falsas) que surgiram
durante as eleições de 2018, no Estado de São Paulo
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1. PARTE TEÓRICA

RELATÓRIO FINAL

No Plano de Trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito criada com

(RELATÓRIO EM SEPARADO DE AUTORIA DO DEPUTADO PAULO
FIORILO E DA DEPUTADA MONICA DA MANDATA ATIVISTA, APROVADO
E CONVERTIDO EM RELATÓRIO FINAL DA CPI, NOS TERMOS DO §5º DO
ARTIGO 56 DO REGIMENTO INTERNO)

a finalidade de "investigar os casos das Fake News (Notícias Falsas) que surgiram
durante as eleições de 2018 no Estado de São Paulo".
Ao contrário do que apregoa o Nobre Relator em seu Relatório Final, não
cabe aos parlamentares membros desta CPI lerem o que “se apresente
abstratamente nas entrelinhas não escritas” e, desta forma, deixar livre a
interpretação da extensão do objeto desta CPI. Ao contrário, deve sim a Comissão
estar adstrita ao Requerimento de propositura e, mais do que isso, deve esta
Comissão Parlamentar seguir estritamente o objetivo traçado em seu Plano de
Trabalho, votado e aprovado, sob pena de incorrer em ilegalidades.

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO “FAKE NEWS – ELEIÇÕES

Desta forma, de acordo com o que foi definido no Plano de Trabalho da

2018”

Comissão, caberia à CPI apurar e conceituar “Fake News” e como sua disseminação
irrestrita pode ter alterado o resultado da eleição de 2018, demonstrando assim seu
potencial persuasivo perante os eleitores que não buscam outras fontes de

A Comissão Parlamentar de Inquérito criada pelo Requerimento nº. 290, de

informação”.

2019, e constituída pelo Ato do Presidente n°. 25, de 11 de março de 2020,
visa investigar os casos de “Fake News” que surgiram durante as eleições

Devemos deixar claro também que, embora o Relatório Final aponte

2018, no Estado de São Paulo.

como um dos objetivos desta investigação parlamentar fomentar e servir de fonte
de inspiração para novas e futuras legislações sobre o tema, em nenhum momento
tal pretensão foi posta como competência desta CPI.
Tendo no horizonte o cumprimento de seu objeto, qual seja, investigar os
casos das Fake News (Notícias Falsas) que surgiram durante as eleições de 2018
no Estado de São Paulo, os trabalhos desta CPI iniciaram-se pela oitiva dos
especialistas, a fim de dar luz à compreensão desse fenômeno social.
Foram ouvidos seis especialistas de diferentes áreas como o Direito,

São Paulo, 03 de dezembro de 2020

Comunicação e Filosofia. Em 17 de julho a CPI recebeu o Prof. Maurício Januzzi
SUMÁRIO

Santos e o Dr. Marcelo Xavier de Freitas Crespo. No dia 24 de julho foram recebidos
Dr. Wilson Gomes e Dr. Pablo Ortellado e no dia 27 de julho foi a vez de receber os

1-PARTE TEÓRICA

professores Cesar Dario Mariano da Silva e Dr. Tiago Pavinatto. As participações
destes convidados geraram importantes e longos debates, deixando contribuições

2- REDES SOCIAIS

diferentes sobre o tema.

3- PARTE PROCESSUAL

As abordagens realizadas pelos profs. Marcelo Crespo e Wilson Gomes

4- MEMORIAL DESCRITIVO DOS REQUERIMENTOS

merecem destaque. Para Crespo, Fake News são a profissionalização do boato,
criação de fatos notadamente mentirosos para o seu espalhamento, que conta com

5-OBJETIVO DA CPI – ENCONTRAR OS BENEFICIÁRIOS E OS

uma rede de financiamento e estrutura de poder por trás dela. Wilson Gomes

FINANCIADORES DAS FAKE NEWS

completa ao argumentar que não é qualquer informação que se qualifica como Fake
News: Fake News são informações factuais, pretensos relatos de apresentações e

6- CONCLUSÕES E ENCAMINHAMENTOS

descrições de fatos da atualidade. Todas as notícias falsas se apresentam a seu

ANEXO: SUB-RELATÓRIO SOBRE OS IMPACTOS DAS NOTÍCIAS FALSAS

destinatário como notícia de atualidade, ocorre que nesse caso, a informação é,

QUE SURGIRAM A PARTIR DAS ELEIÇÕES DE 2018, APRESENTADO

invariavelmente falsa, forjada, o que é diferente da ausência de informação. Fake

PELO DEPUTADO THIAGO AURICHIO

News são postas em circulação como parte de um esforço coordenado para enganar
e para manipular a opinião pública. O conceito de Gomes nos permite resolver um

1. PARTE TEÓRICA
No Plano de Trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito criada com
a finalidade de "investigar os casos das Fake News (Notícias Falsas) que surgiram
durante as eleições de 2018 no Estado de São Paulo".
Ao contrário do que apregoa o Nobre Relator em seu Relatório Final, não
cabe aos parlamentares membros desta CPI lerem o que “se apresente
abstratamente nas entrelinhas não escritas” e, desta forma, deixar livre a
interpretação da extensão do objeto desta CPI. Ao contrário, deve sim a Comissão
estar adstrita ao Requerimento de propositura e, mais do que isso, deve esta
Comissão Parlamentar seguir estritamente o objetivo traçado em seu Plano de
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aparente conflito sobre a regulação das Fake News e a liberdade de expressão.

sobre o processo eleitoral; criando uma Central do Candidato, com informações

Para o autor, condenar Fake News não significa prejudicar a liberdade de opinião,

e orientações relevantes direcionadas aos candidatos sobre o uso da plataforma;

mas a liberdade de produzir impunemente um determinado tipo de informação.

e lançando o guia do Instagram sobre a participação de mulheres na política,

O professor detalha que campanhas baseadas em Fake News, se bem
sucedidas, têm como resultado fazer com que as pessoas assumam atitudes, gerem
convicções e tomem decisões convenientes para quem falsificou e disseminou
originalmente a informação falsa, não para quem compartilhou. E revela que para
sua elaboração existe toda uma rede de profissionais que elaboram, financiam,
distribuem e fazem chegar na ponta as informações desejadas. Essa indústria
poderia inclusive ser comparada à indústria de drogas, com divisão de tarefas e um
número enorme de profissionais mobilizados.

além de capacitar todos os juízes, servidores e membros do MP Eleitoral
atuantes nas mais de 3.000 zonas eleitorais sobre a plataforma e contencioso
eleitoral, como forma de coibir potenciais abusos.
Também no dia 07 de agosto esta CPI procedeu a oitiva do
representante do Twitter, o Sr. Fernando Gallo, gerente de políticas públicas do
Twitter. Diz o Sr. Gallo que para proteger a experiência, a segurança das
pessoas que usam o Twitter, existe algumas limitações no tipo de conteúdo e
comportamento que são permitidos. Essas limitações estão descritas nas regras

Sequencialmente, a CPI pretendia avançar para a tentativa de descobrir

do Twitter e, primando pela transparência, o Twitter incentiva que as pessoas

se e como operou essa indústria nas eleições de 2018. Consta no Plano de Trabalho

saibam que tipo de comportamento é tolerado ou não pela plataforma. Por isso,

aprovado, item 4 – cronograma de funcionamento, que a oitiva de profissionais

essas regras são públicas e estão disponíveis no site em português. Todos os

técnicos das áreas de comunicação, jurídica e demais áreas correlatas, para

usuários do Twitter ou todos que se utilizam de seus serviços devem aderir às

esclarecimentos e auxílio na definição do conceito de “Fake News deveria ser

políticas descritas nas regras do Twitter e o eventual descumprimento pode

finalizado em até uma reunião, o que não ocorreu. A maior parte das reuniões foi

resultar na aplicação de uma ou de mais sanções.

realizada para ouvir especialistas somente da fase conceituação.

O Sr. Gallo afirmou também que o Twitter vem de diversas formas

Podemos afirmar que o principal objetivo desta fase foi alcançado, qual

enfrentado o fenômeno da desinformação, mas que não há uma política sob a

seja, unificar os conceitos que permitissem compreender o fenômeno das Fake

qual a plataforma se atente a veracidade do conteúdo, por entender que não é

News e que norteassem os trabalhos da Comissão.
Portanto, concluímos que esta fase dos trabalhos foi PARCIALEMTE
INCONCLUSIVA, uma vez que os especialistas que compareceram à CPI deram
importantes contribuições. Embora haja entre os especialistas ouvidos
divergências de pontos de vista, no tocante ao conceito que “Fake News são
informações factuais, pretensos relatos de fatos da atualidade e são,
invariavelmente, falsos ou forjados. São colocadas em circulação como parte
de um esforço coordenado e intencional para enganar e para manipular a
opinião pública. Condenar a produção e disseminação de Fake News não
restringe a liberdade de expressão do indivíduo, mas sim a liberdade de
produzir uma informação inverídica. Evidente que a partir desta base

conceitual temos diversos outros aspectos e nuances que não foram de fato
aprofundados pela CPI, tais como o alcance, o potencial ofensivo e o interesse

papel do Twitter arbitrar o que é verdade ou não. Não há uma política clara de
combate a desinformação.
O Sr. Dario Durigan, Diretor de Políticas Públicas para WhatsApp, do
Facebook Brasil, foi ouvido dia 14 de agosto de 2020. Afirma que antes da
eleição de 2018 o WhatsApp realizou treinamentos com os TREs, partidos
políticos, campanhas presidenciais, órgãos do Judiciário, de polícia e do
Ministério Público sobre (1) o uso responsável do WhatsApp, sobre (2) como a
plataforma funciona como um aplicativo de mensagens privadas e sobre (3) os
protocolos e procedimentos corretos para as autoridades requisitarem
informações.
Diferentemente das outras plataformas, o WhatsApp afirma não ser
uma plataforma de mídia social mas sim um aplicativo de mensagens privadas

individual, coletivo ou público que pode estar envolvido.

e pessoais, em tempo real. O combate ao envio em massa de mensagens

2- REDES SOCIAIS

compartilhamentos de uma mesma mensagem.

A próxima fase dos trabalhos da CPI deu-se pela oitiva dos
representantes das Redes Sociais e Plataformas de Busca.
A Sra. Monica Guise Rosina, gerente de políticas públicas do
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda foi ouvida dia 07 de agosto de 2020,
falando sobre as políticas e os recursos do Facebook e Instagram, em especial

através do aplicativo é feito, principalmente, com a restrição do número de

Por fim, o Sr. Marcelo Lacerda, diretor de relações governamentais e
políticas públicas do Google no Brasil, também responsável pela plataforma
Youtube, foi ouvido nesta CPI no dia 14 de agosto de 2020, com uma exposição
suscinta, o Sr. Marcelo diz que o Google está comprometido em desenvolver
diversas abordagens para lidar com esse problema das Fake News mas que,

como a empresa trabalha para combater a desinformação em ambas

infelizmente, ainda não existe uma solução definitiva para a desinformação, com

plataformas.

o objetivo de garantir um ambiente seguro e bem informado nas plataformas

O Facebook, segundo Rosina, estrutura a sua estratégia de combate

Ainda, acredita que uma forma eficiente para combater a

à desinformação em quatro principais pilares: remover, reduzir, informar e

desinformação é por meio do investimento em parcerias multissetoriais para

colaborar. A empresa então remove conteúdos e contas que violam as suas

trazer informação de qualidade e mais contexto aos usuários.

políticas; reduz a distribuição de conteúdos de baixa qualidade; informa as
pessoas, dando a elas o maior contexto possível sobre os conteúdos que elas
encontram nas plataformas para que, ao final das contas, sejam elas a tomarem

É possível afirmar que um aspecto positivo alcançado por esta fase
da CPI foi que, pela primeira vez, os representantes legais de Google, Facebook

suas próprias decisões; e, por fim, o Facebook colabora com autoridades

WhatsApp e Twitter mostraram-se tão abertos a dialogar com o Poder

brasileiras.

Legislativo, um avanço que nem a CPMI do Congresso Nacional alcançou, além

O Facebook, segundo informações prestadas à CPI, acredita que a
verificação de fatos é uma ferramenta fundamental para construir uma
comunidade de usuários mais bem informada. A empresa hoje trabalha com 72

do destaque que deram a importância de se ampliar a educação para o consumo
de informações, a distinção entre opiniões e crimes bem como a diferenciação
entre boatos e o jornalismo.

agências de verificação de fatos em 118 países, cobrindo 59 línguas diferentes.

Também, podemos constatar um maior engajamento destas mídias

Todas as agências com as quais o Facebook trabalha no mundo todo são

sociais e de mensageria em combater às Fake News, ainda que longe de sua

independentes, e são certificadas pela Poynter, que as audita de forma bastante

forma ideal, nas eleições de 2020. Ainda há um largo caminho a se percorrer

rigorosa. No Brasil, Facebook e Instagram trabalham com 4 agências: LUPA,

neste sentido.

Aos Fatos, AFP e Estadão Verifica.
O Facebook diz manter intensa troca de contatos com o TSE no
contexto do Grupo de Enfrentamento à desinformação e que segue colaborando
também em outras frentes: ajudando o TSE a levar informação aos eleitores

Porém,

nenhuma

das

plataformas

ofereceu

resposta

que

esclarecesse sobre o uso de notícias falsas durante as eleições de 2018,
alegando que não guardam quaisquer registros sobre aquele período, exceto
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aqueles que foram solicitados judicialmente, ancorando-se na legislação do

atendidos ou não respondidos representam cerca de um terço dos

Marco Civil da Internet.

requerimentos aprovados pelos membros da CPI.

Portanto, após a atenta análise do que as plataformas de mídia

A titulo de exemplo podemos mencionar o material que deixou de

social e mensageria trouxeram à CPI, chegamos à CONCLUSÃO que os

ser carreado aos autos desta CPI solicitado ao Supremo Tribunal Federal e à

mecanismos hoje empregados pelas plataformas sociais e de mensageria

Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que tramita no Congresso Nacional,

são insuficientes para um combate efetivo da produção e disseminação

o primeiro, requerimento n.3/2020 que requeria a transferência de sigilo e o

das Fake News, sendo o ponto principal dessa fragilidade a ausência de

compartilhamento de partes do inquérito n. 4781 que tramita perante o

controle sobre o conteúdo difundido nessas plataformas e aplicativos. As

Supremo Tribunal Federal, que apura o cometimento de atos ilícitos

plataformas digitais são ineficientes em coibir a replicação das Fake News
e não possuem regramento para responsabilizar os maus usuários e
administradores. O combate às Fake News necessita de um maior
engajamento do poder público, das plataformas de mídias sociais e

relacionados ao uso de ferramentas digitais na campanha eleitoral de 2018 no
Estado de São Paulo. Apesar de ser um dos primeiros requerimentos
apresentados e aprovados pelos membros desta CPI, não foi atendido.

mensageria e do jornalismo profissional, em um trabalho de cooperação

Já o requerimento à CPMI – Fake News, de n. 6 nesta CPI, requeria

para a maior compreensão do fenômeno da informação instantânea. Como

a transferência de sigilo e o compartilhamento de partes dos documentos que

forma de proposta, sugerimos às plataformas sociais e aplicativos de

integram a "Comissão Parlamentar Mista de Inquérito - Fake News" que

mensageria que adotem mecanismos de “Compliance” para a criação e

tramita perante o Congresso Nacional. A resposta apresentada pela

aplicação de um conjunto de medidas e procedimentos com o objetivo de

presidência da CPMI indicava o portal onde os documentos da CPMI poderiam

evitar, detectar e punir usuários disseminadores de Fake News. Também,

ser consultados, com exceção para aqueles com sigilo que deveriam ser

como forma de proposta, sugerimos que esta Casa amplie o debate sobre

especificados e justificados de forma individualizada. Até a presente data os

o tema no âmbito da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e

membros desta CPI não receberam as informações solicitadas.

Informação.
3- PARTE PROCESSUAL
Uma fase importante para apontar a autoria e a materialidade dos
crimes envolvendo a produção, distribuição e financiamento das Fake News
cometidos nas eleições de 2018 passaria pela análise técnica e jurídica das
informações já obtidas por outros órgãos e Poderes.

Entre os requerimentos aprovados e de fato cumpridos destacamos
a oitiva do Deputado Federal Alexandre Leite, no dia 04 de setembro de 2020,
convidado sob a justificativa de ter sido o autor do Requerimento de criação
da CPMI que investiga as Fake News no Congresso Nacional. O parlamentar,
no entanto, ao contrário do se que esperava, em pouco contribuiu aos avanços
desta Comissão Parlamentar. Suas respostas, ora evasivas ora confusas, não
pareciam ser de alguém tão preocupado com o tema em âmbito federal. Aliás,

Neste sentido, a CPI “Fake News-Eleições 2018” da ALESP, por meio

quando questionado sobre o que o motivou a requer a criação de uma CPI

de Requerimentos de diversos de seus membros, solicitou o compartilhamento

sobre o tema, o parlamentar federal disse não se lembrar de nenhum caso

dos procedimentos já em tramite no Congresso Nacional (CPMI), no STF, TJ/SP

emblemático de Fake News relativos à eleição de 2018, chegando até mesmo

e MP/SP.

a sugerir que “procurássemos no Google” a resposta a tal indagação.

Quanto aos procedimentos federais, a CPI da ALESP não conseguiu
avançar. A CPMI não colaborou com a investigação estadual e não compartilhou
documentos essenciais. O inquérito em trâmite no STF, embora haja pertinência
temática, também não foi franqueado o acesso aos parlamentares paulistas.
No tocante aos procedimentos estaduais, embora com certo atraso,
os procedimentos solicitados ao TJ e MP paulistas chegaram ao conhecimento
dos membros desta CPI.
Por tratar-se de documentos em sigilo de justiça, não nos é permitido

Também merece destaque por sua falta de conteúdo a oitiva do
Senhor Luís Felipe Belmonte, realizada no dia 24 de setembro de 2020.
Renomado empresário do ramo imobiliário e vice-presidente do “Aliança pelo
Brasil”, partido que o presidente Jair Bolsonaro tenta criar, o depoimento do
Sr. Belmonte não foi realizado sob o compromisso de dizer a verdade. Logo,
o empresário apenas se restringiu a narrar sua trajetória de homem de
negócios e esquivou-se de responder se financiou a produção e disseminação
de Fake News, alegação feita pelo STF nos autos sigilosos ao qual não
obtivemos acesso.

neste relatório adentrar em minuciais, no entanto, podemos afirmar que o
conteúdo destes documentos serviram de lastro para a requisição de novas
testemunhas, que, se ouvidas, teriam em muito a colaborar com os andamentos
dos trabalhos desta Comissão Parlamentar.
Por meio das informações processuais disponibilizadas chegamos a
constatar a presença de empresas envolvidas na produção e distribuição das
Fake News, bem como parlamentares e seus assessores que, utilizando a
máquina pública, compartilharam Fake News.
No entanto, mais uma vez, o resultado desta fase dos trabalhos

Ainda, cabe citar a resposta escrita enviada pelo Senhor Edgard
Gomes Corona, empresário do ramo de academias e ativo militante nas
mídias sociais. Após recusar-se a prestar depoimento pessoal, o Sr. Edgard
respondeu por escrito aos questionamentos desta CPI. Em seu documento,
que chegou ao conhecimento dos membros desta Comissão apenas no dia
19 de novembro de 2020, o empresário negou envolvimento com qual
movimento de produção, disseminação e financiamento de Fake News e
alegou que seu envolvimento no inquérito do STF sobre Fake News, motivo
que justificou sua convocação a esta Comissão, não passou de um “equívoco”
da Polícia Federal.

da CPI foi INCONCLUSIVO devido a não oitiva destas pessoas e empresas
necessárias ao deslinde das investigações.
4- MEMORIAL DESCRITIVO DOS REQUERIMENTOS
Os trabalhos dos membros desta CPI restaram sobremaneira

Somente estas 03 pessoas envolvidas diretamente com o tema
foram ouvidas pela CPI. Sequer os denunciantes das Fake News nas eleições
de 2018, Deputados Alexandre Frota e Joice Hasselman foram ouvidos pelos
membros desta Comissão Parlamentar de Inquérito.

prejudicados diante da não obtenção de respostas aos requerimentos

A seguir, faremos um memorial daqueles principais requerimentos

aprovados, bem como em dar cumprimento às diversas oitivas de

aprovados e que não foram atendidos ou depoimentos não agendados pela CPI.

testemunhas importantes para o aprofundamento das investigações, que
deixaram de ser ouvidas.



Requerimento n.3/2020 e 14/2020 (apensado); n. 3/2020 Requer, nos
termos regimentais que seja determinada a transferência de sigilo e o

Estes requerimentos, se levados à cabo, teriam enorme relevância

compartilhamento de partes do inquérito n. 4781 que tramita perante o

para as investigações posto que permitiriam o aprofundamento da apuração

Supremo Tribunal Federal, que apurem o cometimento de atos ilícitos

dos fatos constantes de seus objetos. Os requerimentos aprovados e não

relacionados ao uso de ferramentas digitais na campanha eleitoral de
2018 no Estado de São Paulo e;

n. 14/2020 – Requer, nos termos

quarta-feira, 24 de fevereiro de 2021
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regimentais, informações do Inquérito nº 4781 no âmbito do Supremo

informações de que tenha conhecimento. (Aprovado na forma de

Tribunal Federal, tendo em vista que o tema é mais abrangente que a CPI

CONVITE) (não agendado)

desta casa legislativa, pelos princípios da economia processual e da



CONVIDADA a ex-ministra do Meio Ambiente, ex-senadora da República

inquérito em que há menção de pessoas físicas ou jurídicas com

e ex-candidata à Presidência da República, Exma. Senhora Marina Silva

residência ou domicílio neste Estado de São Paulo, sejam direcionadas a

para prestar as informações de que dispõe à esta CPI. Não agendado


CONVIDADO o Senhor Eduardo dos Santos Martins, assessor do

Requerimento n. 4/2020 - Requer, nos termos regimentais, que seja

Deputado Estadual Douglas Garcia, com o objetivo de prestar

CONVIDADO o Exmo. Deputado Federal Alexandre Frota, com o objetivo

informações de que tenha conhecimento a esta Comissão Parlamentar de

de prestar depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito "Fake News-

Inquérito “Fake News-Eleições 2018”. (não agendado)


agendado

CONVIDADA Senhora Lilian Denise Goulart Silveira, assessora do
Deputado Estadual Douglas Garcia, com o objetivo de prestar

CONVIDADA a Exma. Sra. Deputada Federal Joice Cristina Hasselmann,

informações de que tenha conhecimento a esta Comissão Parlamentar de

com o objetivo de prestar depoimento à Comissão Parlamentar de

Inquérito “Fake News-Eleições 2018 (não agendado)


conhecimento. Não agendado

Estadual Douglas Garcia, com o objetivo de prestar informações de que
tenha conhecimento a esta Comissão Parlamentar de Inquérito “Fake

o compartilhamento de partes dos documentos que integram a "Comissão
Parlamentar Mista de Inquérito - Fake News" que tramita perante o
Congresso Nacional e; n. 13/2020 – Requer, nos termos regimentais,

News-Eleições 2018”. (não agendado)


objetivo de prestar depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito

Congresso Nacional dos autos da CPMI - Fake News do Congresso

“Fake

Nacional se há menção à pessoas físicas ou jurídicas com residência ou
CPI, resguardado a continuidade do sigilo de informações caso tenha sido



“Fake




Agência

Lupa

2018”.

(Alterado

para

requerimento

Requerimento n. 41/2020 - Requer, nos termos regimentais, que seja

Requerimento n. 42/2020 - Requer, nos termos regimentais, que seja
Federal,

Roberto

Jefferson

Monteiro

Francisco,

para

conhecimento. (Agendado mas não pôde comparecer na data) Não
reagendado.


Requerimento n. 46/2020 - Requer, nos termos regimentais, que seja
CONVIDADO o Senhor Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan, com
o objetivo de prestar informações de que tenha conhecimento a esta

legal da empresa, com o objetivo de prestar depoimento à Comissão

Comissão Parlamentar de Inquérito “Fake News-Eleições 2018”. (Não

Parlamentar de Inquérito “Fake News-Eleições 2018”, sobre informações

respondeu e-mail, não atendido)


Requerimento n. 49/2020 - Requer, nos termos regimentais, que seja
CONVIDADO o Senhor Sérgio Lima, publicitário e CEO da agência

Requerimento n. 23/2020 - Requer, nos termos regimentais, que seja

S8.WOW e da Academia do ROI, de marketing digital, com o objetivo de

CONVOCADO o Senhor Jonathan Willian Benetti, assessor do Deputado

prestar informações de que tenha conhecimento a esta Comissão

Estadual Coronel Nishikawa, com o objetivo de prestar depoimento à
Comissão Parlamentar de Inquérito “Fake News-Eleições 2018”, sobre

Parlamentar de Inquérito “Fake News-Eleições 2018”. ”. (Não respondeu

informações de que tenha conhecimento. (Aprovado na forma de

e-mail, não atendido)

CONVITE) – (não agendado)



da

comparecer perante esta CPI, a fim de prestar informações de que tem

DFRLab, integrante do grupo Atlantic Council, ou outro representante



News-Eleições

Deputado

adotadas para coibi-los. Não agendado.



boatos

CONVIDADO o Exmo. Senhor Presidente Nacional do PTB e ex-

candidatos, como os assuntos foram conduzidos e quais medidas foram

necessitar de antecedência para que haja autorização da chefia)

de

e-mail)

respeito ao Tribunal e ao processo eleitoral e se ocorreram denúncias de

de que tenha conhecimento. (não agendado – alega a depoente

desmonte

informações de que tem conhecimento. (não atendido, não respondeu

news durante as eleições de 2018, relatando quais os fatos que diziam

CONVIDADA a Sra. Luiza Bandeira, chefe para a América Latina do

tenha

CONVIDADO o jornalista Oswaldo Eustáquio Filho, a fim de prestar

Requerimento n. 11/2020 - Requer, nos termos regimentais, que seja

Requerimento n. 21/2020 - Requer, nos termos regimentais, que seja

que

encaminhando perguntas em 28-08-2020)

e quais os resultados. Não agendado.



de

de que tenha conhecimento a esta Comissão Parlamentar de Inquérito

esclarecer aos membros desta CPI como a instituição vem apurando as

possa esclarecer aos membros desta CPI como o órgão enfrentou as fake

informações

https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/, com o objetivo de prestar informações

Requerimento n. 10/2020 - Requer, nos termos regimentais, que seja

CONVIDADO um representante do Tribunal Regional Eleitoral para que

sobre

Requerimento n. 37/2020 - Requer, nos termos regimentais, que seja
e

CONVIDADO um representante da Polícia Civil para que possa



2018”,

CONVIDADO o jornalista responsável pelo serviço de checagem de fatos

disponibilizados documentos sob sigilo.

denúncias por parte de candidatos, quantos foram, como foram apuradas

News-Eleições

conhecimento. (Não agendado)

declarado pela CPMI - Fake News. Recebida resposta da CPMI, não

denúncias de fake news, se durante as eleições de 2018, houveram

Requerimento n. 36/2020 - Requer, nos termos regimentais, que seja
CONVIDADO o Exmo. Deputado Federal Nicolino Bozzella Júnior, com o

informações à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito - Fake News - do

domicílio neste Estado de São Paulo e que sejam direcionadas a essa

Requerimento n. 30/2020 - Requer, nos termos regimentais, que seja
CONVIDADO o Senhor Paulo Sousa da Silva, assessor do Deputado

Requerimento n.6/2020 e 13/2020 (apensado)- n. 6/2020 Requer, nos
termos regimentais que que seja determinada a transferência de sigilo e



Requerimento n. 29/2020 - Requer, nos termos regimentais, que seja

Requerimento n. 5/2020 - Requer, nos termos regimentais, que seja

Inquérito "Fake News-Eleições 2018", sobre informações de que tenha


Requerimento n. 28/2020 - Requer, nos termos regimentais, que seja

tenha sido declarado pela respeitável Corte Superior. Não atendido.

Eleições 2018", sobre informações de que tenha conhecimento. Não


Requerimento n. 26/2020 - Requer, nos termos regimentais, que seja

eficiência, faz-se necessário que as informações existente nos autos do

essa CPI, resguardado a continuidade do sigilo de informações caso
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Requerimento n. 50/2020 - Requer, nos termos regimentais, que seja

Requerimento n. 24/2020 - Requer, nos termos regimentais, que seja

CONVIDADO o

CONVOCADA a Senhora Camila Abdo Leite do Amaral Calvo, ex-

gestão empresarial, e de empresas de administração imobiliária e de

assessora do Deputado Estadual Coronel Nishikawa, com o objetivo de

consultoria em tecnologia da informação, com o objetivo de prestar

prestar depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito “Fake News-

informações de que tenha conhecimento a esta Comissão Parlamentar de

Eleições 2018”, sobre informações de que tenha conhecimento.

Inquérito “Fake News-Eleições 2018”. ”. (Não respondeu e-mail, não

(Aprovado na forma de CONVITE) – (não agendado)

atendido)

Requerimento n. 25/2020 - Requer, nos termos regimentais, que seja



Senhor Marcos Bellizia, sócio da SG Consulting, de

Requerimento n. 52/2020 - Requer, nos termos regimentais, que seja

CONVOCADO o Senhor Edson Pires Salomão, assessor do Deputado

SOLICITADO ao Professor Pablo Ortellado, que envie aos membros

Estadual Douglas Garcia, com o objetivo de prestar depoimento à

desta Comissão Parlamentar de Inquérito, o texto que serviu de suporte

Comissão Parlamentar de Inquérito “Fake News-Eleições 2018”, sobre

à sua apresentação realizada no dia 24 de julho p.p. assim como o estudo
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mencionado que trata da produção, do financiamento e disseminação das

para disseminação das postagens mencionadas em tal processo, de

Fake News. ”. (Não respondeu e-mail, não atendido)

janeiro de 2018 a janeiro de 2020. (não atendido até este momento)

Requerimento n. 53/2020 - Requer, nos termos regimentais, que seja



Requerimentos de nºs. 23/2020; 24/2020; 25/2020; 28/2020; 29/2020;

Estadual Douglas Garcia, com o objetivo de prestar informações de que

30/2020; 34/2020; 46/2020; 48/2020; 49/2020; 50/2020; 53/2020, todos

tenha conhecimento a esta Comissão Parlamentar de Inquérito “Fake

da modalidade CONVITE, sejam CONVERTIDOS em Requerimentos de

News-Eleições 2018”. (Não agendado)

CONVOCAÇÃO, destinadas às referidas pessoas, que deverão prestar

Requerimento n. 59/2020 - Requer, nos termos regimentais, que seja

depoimento a esta Comissão Parlamentar de Inquérito na condição de

CONVIDADO o Allan dos Santos, blogueiro, com o objetivo de prestar

testemunhas.(retirado de pauta)

Inquérito “Fake News-Eleições 2018”, bem como, seja ouvido sobre a



Cleber dos Santos Teixeira, assessor do Deputado Federal Alexandre

acreditando ter correlação da eleição de 2018. (Não agendado)

Frota, na condição de testemunha, com o objetivo de prestar informações

Requerimento n. 60/2020 - Requer, nos termos regimentais, que seja

de que tenha conhecimento a esta Comissão Parlamentar de Inquérito

CONVIDADO o Sr Felipe Neto, blogueiro, com o objetivo de prestar
informações de que tenha conhecimento a esta Comissão Parlamentar de
Inquérito “Fake News-Eleições 2018”, bem como, seja ouvido sobre a

'Fake News-Eleições 2018' (retirado de pauta)


Simara Pires Salomão, na condição de testemunha, esposa do Senhor

acreditando ter correlação da eleição de 2018. (Não agendado)

Edson Pires Salomão, assessor do Deputado Estadual Douglas Garcia e

Requerimento n. 61/2020 -Requer, nos termos regimentais, que seja

membro do 'Instituto Conservador', com o objetivo de prestar depoimento

deliberado por esta CPI o CONVITE ao Sr Caio Coppolla, comentarista

à Comissão Parlamentar de Inquérito 'Fake News-Eleições 2018', sobre

CNN, com o objetivo de prestar informações de que tenha conhecimento
bem como seja ouvido sobre a liberdade de expressão e imposição

informações de que tenha conhecimento. (retirado de pauta)


Alexandre Magno da Conceição, assessor do Deputado Federal Eduardo

(Não agendado)
Exmo. Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito das Fake

informações de que tenha conhecimento a esta Comissão Parlamentar de

News do Congresso /Nacional, Senador Angelo Coronel, solicitando

Inquérito 'Fake News-Eleições 2018'. (retirado de pauta)


Requerimento nº 80/2020 - Requer, nos termos regimentais, com

especificado. (Não recebido até o presente momento) não atendido

fundamento no § 2º do artigo 13 da Constituição do Estado, e no artigo

Requerimento nº 67/2020 - REQUER, nos termos regimentais, que

3º, inciso I, da Lei Estadual nº 11.124, de 10 de abril de 2002, a

sejam convidados o ex-ministro do Trabalho e Emprego e da Previdência

CONVOCAÇÃO do Exmo. Deputado Federal Eduardo Bolsonaro, na

Social e ex-prefeito de São Bernardo do Campo, Sr. Luiz Marinho, a

condição de testemunha, com o objetivo de prestar depoimento à

representante da Agência Lajoy, Sra. Joyce Moreira Falete Mota, e o

Comissão Parlamentar de Inquérito 'Fake News-Eleições 2018', sobre

representante da empresa Be Connected, Sr. Rodrigo Queles Teixeira

informações de que tenha conhecimento. (retirado de pauta)

Cardoso, a fim de comparecerem perante esta CPI para prestação das


Bolsonaro, na condição de testemunha, com o objetivo de prestar

Requerimento n. 62/2020 -Requer, nos termos regimentais, que oficie ao

acesso aos documentos obtidos pela CPMI em caráter sigiloso, conforme


Requerimento nº 79/2020 - Requer, nos termos regimentais, a
deliberação do pedido ora formulado de CONVOCAÇÃO do Senhor

contrária a essa liberdade, acreditando ter correlação da eleição de 2018.


Requerimento nº 78/2020 - Requer, nos termos regimentais, a
deliberação do pedido ora formulado de CONVOCAÇÃO da Senhora

liberdade de expressão e imposição contrária a essa liberdade,

a esta Comissão Parlamentar de Inquérito “Fake News-Eleições 2018”,

Requerimento nº 77/2020 - Requer, nos termos regimentais, a
deliberação do pedido ora formulado de CONVOCAÇÃO do Senhor

liberdade de expressão e imposição contrária a essa liberdade,



Requerimento nº 76/2020 - Requer, nos termos regimentais, que os

CONVIDADO o Senhor Rodrigo Barbosa Ribeiro, assessor do Deputado

informações de que tenha conhecimento a esta Comissão Parlamentar de





deliberação do pedido ora formulado de CONVOCAÇÃO do responsável

Requerimento nº 69/2020 - Requer, nos termos regimentais, a

legal pela empresa TLAWNIER PATRIMONIAL PARTICIPAÇÕES LTDA,

deliberação do pedido ora formulado de CONVITE para a oitiva do

na condição de testemunha, com o objetivo de prestar informações de

responsável legal pela empresa “Dataulfo Desenvolvimento Web e

que tenha conhecimento a esta Comissão Parlamentar de Inquérito 'Fake

Gestão de Redes” com o objetivo de prestar informações de que tenha

News-Eleições 2018' (retirado de pauta)

Eleições 2018”. (não agendado)
Requerimento nº 72/2020 - Requer que que seja OFICIADO ao Senhor
Edgard Corona, que em resposta ao Requerimento nº 48/2020 colocouse à disposição para contribuir com os trabalhos desta CPI e solicitou que
possa esclarecer, por escrito, todas as informações solicitadas,
encaminhando-se as perguntas, conforme seguem abaixo (Não recebido
até o presente momento)


Requerimento nº 73/2020 - Requer que seja deliberado por esta CPI o
CONVITE ao Excelentíssimo Senhor João Doria, Governador do Estado
de São Paulo, com o objetivo de prestar informações de que tenha
conhecimento a esta Comissão Parlamentar de Inquérito 'Fake NewsEleições 2018'. (retirado de pauta)



Requerimento nº 81/2020 - Requer, nos termos regimentais, a

informações de que dispõem. (não agendado)

conhecimento a esta Comissão Parlamentar de Inquérito “Fake News

quarta-feira, 24 de fevereiro de 2021

Requerimento nº 74/2020 - Requer que seja deliberado por esta CPI o

Por fim, apresentamos um quadro sintético do que foi produzido pela
CPI:
TOTAL DE REQUERIMENTOS
APRESENTADOS
APROVADOS
NÃO VOTADOS
REJEITADOS
NÃO PAUTADOS
RETIRADOS

81
70 (86%)
4 (5%)
1 (1,5%)
4 (5%)
2 (2,5%)

REQUERIMENTOS CUMPRIDOS

27 (38,57% DOS APROVADOS)

REQUERIMENTO DE FUNCIONÁRIOS
FUNCIONÁRIOS OUVIDOS

9
0

PARLAMENTARES REQUERIDOS
PARLAMENTARES OUVIDOS

10
1 (NÃO ENVOLVIDO NAS DENÚNCIAS) (10%)

CONVITE ao Excelentíssimo Senhor Márcio França, Ex-Governador do
Estado de São Paulo, com o objetivo de prestar informações de que tenha
conhecimento a esta Comissão Parlamentar de Inquérito 'Fake NewsEleições 2018'. (retirado de pauta)


Diante do que foi apresentado, a conclusão é de que houve uma
clara postergação das oitivas que gerariam impacto político (Joice
Hasselmann, Alexandre Frota e pessoas suspeitas de integrar o Gabinete

Requerimento nº 75/2020 - Requer , nos termos regimentais, que seja

do ódio da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo). Existem

oficiada a PRODESP, solicitando informações constantes do processo

requerimentos que foram retirados de pauta e que poderiam trazer luz ao

1121384-40.2019.8.26.0100, da 7ª Vara Cível do Foro Central da

principal caso de Fake News nas eleições estaduais de 2018 (oitivas dos

Comarca de São Paulo, sobre quais os órgãos públicos e os perfis de

então candidatos à governador, Márcio França e João Doria). De tal forma

acesso dos usuários/servidores, assim como os respectivos setores,

que, também, quanto ao resultado dos requerimentos produzidos, pode-se

departamentos e gabinetes vinculados aos IPS de conexão utilizados

dizer que a CPI “Fake News-Eleições 2018” restou INCONCLUSIVA.
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quarta-feira, 24 de fevereiro de 2021

5-OBJETIVO DA CPI – ENCONTRAR OS BENEFICIÁRIOS E OS

I – à Mesa, para as providências de sua alçada ou do Plenário,

FINANCIADORES DAS FAKE NEWS

oferecendo-se, conforme o caso, projeto de lei, de decreto legislativo ou de

Quem produz, dissemina e financia as Fake News eleitorais e por
quais meios. Este era o objetivo central das investigações desta Comissão
Parlamentar de Inquérito. Quem se beneficiou com o esquema de Fake News
em 2018? Quem poderia ainda hoje estar por detrás deste esquema fraudulento
para manipular a opinião pública e afetar os resultados de um pleito eleitoral?

processo investigativo eficaz e produtivo ficaram sem respostas no âmbito da
CPI “Fake News-Eleição 2018” da ALESP.

conjunto com o grande volume de informações necessárias para o
atendimento destes questionamentos faz, novamente, que a finalização
dos trabalhos tenha sido INCONCLUSIVA quanto ao seu objetivo principal,
localizar

e

denunciar

os

II – ao Ministério Público, à Procuradoria-Geral do Estado e à
Defensoria Pública, respectivamente, com a cópia da documentação, para que
promovam a responsabilidade criminal ou civil, por infrações apuradas, e adotem

III – ao Poder Executivo, para adotar as providências saneadoras de
caráter disciplinar e administrativo decorrentes do artigo 37, §§ 2º a 6º, da
Constituição Federal, e demais dispositivos constitucionais e legais aplicáveis,

A incapacidade da Comissão em gerir o tempo de trabalho em

seja,

resolução, que será publicado e imediatamente incluído em Pauta;

outras medidas decorrentes de suas funções institucionais;

Estas e outras perguntas que poderiam ter surgido ao longo de um

qual
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produtores,

financiadores

e

disseminadores de Fake News nas eleições de 2018.

assinalando prazo hábil para seu cumprimento;
IV- À Comissão de Fiscalização e Controle da Assembleia
Legislativa do Estado, na pessoa do seu Presidente, Deputado Rodrigo Moraes,
para as providências que entender necessárias;
V- à Comissão do Senado Federal responsável pelos debates do PL
2630, de 2020, com vistas à colaborar com o estudo das condutas das redes

6- CONCLUSÕES E ENCAMINHAMENTOS

sociais no combate às Fake News.

A CPI “Fake News-Eleições 2018” da Assembleia Legislativa iniciou
seus trabalhos antes da pandemia de Covid-19 e teve seu desenvolvimento
prejudicado pela ausência de reuniões presenciais e pela dificuldade em
executar mecanismos inerentes às investigações, como por exemplo, o uso de
conduções coercitivas. Também, não podemos deixar de mencionar que boa
parte de seus trabalhos se deu em pleno período eleitoral, o que claramente
dificultou a interlocução com políticos e assessores potencialmente envolvidos
ou cujas declarações seriam de grande valia para uma conclusão satisfatória dos
trabalhos.
A ausência de fatos, matéria-prima da informação de qualidade,

Eram estas considerações a fazer;
Sala das Comissões,
Paulo Fiorilo

Monica da Mandata Ativista

Deputado Estadual

Deputada Estadual

Aprovado o Relatório em Separado de autoria dos Deputados Paulo Fiorilo e Monica da Mandata
Ativista, convertido em Relatório Final da CPI, em 03 de dezembro de 2020
a) Caio França (Presidente)

arrefeceu o interesse da imprensa e da sociedade em geral. De certo, do nosso

a) Deputado Sargento Neri (favorável ao relatório apresentado pelo Relator)

ponto de vista, não pela falta de indícios claros de materialidade de Fake News

a) Deputada Janaina Paschoal (favorável ao relatório apresentado pelo Relator, com ressalva)

nas eleições de 2018 e de suas ramificações ao longo destes dois anos, inclusive

a) Deputado Paulo Fiorilo (favorável ao Relatório em Separado)

com indícios de utilização de equipamentos públicos, em horário de expediente.
No entanto, a constatação de cumprimento de apenas 27 dos 70 requerimentos

a) Deputada Monica da Mandata Ativista (favorável ao Relatório em Separado)

aprovados pela CPI, concentrados nas fases de contextualização do tema e

a) Deputada Carla Morando (favorável ao Relatório em Separado, com ressalva)

arguição de representantes das redes sociais em que as Fake News costumam

a) Deputado Edmir Chedid (favorável ao Relatório em Separado, com ressalva)

ser veiculadas desmotivou a cobertura da mídia sobre os trabalhos desta CPI.

a) Thiago Auricchio (favorável ao Relatório em Separado, com ressalva)

Para a sociedade que consome informação da imprensa ficará a
sensação de que, mais uma vez, uma CPI não trouxe as respostas que a
sociedade necessitava, ou seja, sem que se apontem quem produziu, quem
disseminou e quem financiou as notícias falsas e as mentiras que assombraram
o processo eleitoral de 2018 e que prejudicou, inclusive, os meios de
comunicação que têm compromisso com a verdade dos fatos.

ANEXO: SUB-RELATÓRIO SOBRE OS IMPACTOS DAS NOTÍCIAS FALSAS
QUE SURGIRAM A PARTIR DAS ELEIÇÕES DE 2018, APRESENTADO PELO
DEPUTADO THIAGO AURICHIO

Concluímos, portanto, que ainda que munidos dos melhores esforços,
a Comissão Parlamentar de Inquérito “Fake-News-Eleições 2018” enfrentou
problemas em conseguir reunir os fatos e argumentos necessários à sua plena
conclusão.

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
Portanto, diante dos argumentos dispendidos neste voto
contrário, exposto na forma de relatório alternativo ao relatório final, a CPI
“Fake

News

–

Eleições

2018”

da

ALESP

pode

ser

foram

os

responsáveis

pela

produção,

CPI da Fake News – Eleições 2018

declarada

INCONCLUSIVA quanto ao seu objetivo principal de investigar e denunciar
quem

Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI

disseminação

e

Sub-relatório sobre os impactos das notícias falsas que surgiram a partir das
eleições de 2018

financiamento das Fake News nas eleições de 2018.
Como encaminhamento final, solicitamos a aprovação deste voto em
separado, que passará ser considerado o relatório final desta CPI;
Alternativamente, solicitamos que este voto em separado integre o

Presidente: Deputado CAIO FRANÇA
Vice-Presidente: Relator: Deputado SARGENTO NERI
Sub-relator: Deputado THIAGO AURICCHIO

relatório final como anexo e que seja publicado no “Diário da Assembleia”;

Membros Efetivos

Membros Substitutos

Ainda, acolho o sub-relatório sobre os “impactos das notícias falsas
que surgiram a partir das eleições de 2018”, de autoria do Deputado Thiago

Deputada Janaína Paschoal

PSL

-

Deputado Paulo Fiorilo

PT

Deputada Márcia Lia

Auricchio, que passa a integrar o corpo deste relatório final;
Por fim, solicitamos que seja encaminhado:
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Deputado Caio França

PSB

-

quarta-feira, 24 de fevereiro de 2021

Em 30 de junho de 2020, o deputado Caio França (PSB) foi eleito presidente da
“CPI Fake News – Eleições 2018", em reunião realizada remotamente.

Deputada Carla Morando

PSDB

Deputado Carlão Pignatari

Em razão da alta quantidade de trabalho a ser investigado, a presidência da CPI,
em 3 de julho de 2020, decidiu proceder à divisão dos trabalhos em sub-relatorias, na

Deputado Edmir Chedid

DEM

Deputado Rogério Nogueira

seguinte conformidade: a deputada Monica Seixas foi indicada para a Sub-Relatoria
relativa ao “Sistema de Financiamento para Produção de “fake news” o deputado Paulo

Deputado Thiago Auricchio

PL

Deputado Ricardo Madalena

Fiorilo, responsável pelo “Modus Operandi de Disseminação em Massa das fake news”
e este parlamentar, com os “Impactos das fake news nas eleições 2018”.

Deputada Mônica da Bancada
Ativista
Deputado Sargento Neri
Arthur do Val

PSOL

Deputada Isa Penna

2. Enfoque da Sub-Relatoria

AVANTE

-

Após a definição das sub-relatorias, a Presidência da CPI, com o intuito de

PATRI

-

estabelecer o real alcance da investigação que seria realizada, decidiu consultar a
Procuradoria da Casa sobre a questão, a fim de sanar dúvidas e questionamentos sobre a
legitimidade investigatória da Comissão, prevenindo, assim eventuais nulidades que
porventura poderiam ser alegadas.
Em apertada síntese, a Procuradoria desta Casa apontou que as CPIs miram a
elucidação, a investigação e a apuração dos chamados “fatos determinados”. No presente

Introdução

caso, a investigação dos casos de “fake news” que surgiram durante as eleições 2018
no Estado de São Paulo. Assim, embora o texto fizesse referência às eleições 2018, não

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) tem previsão constitucional (artigo

era o processo eleitoral daquele ano o fato determinado a ser apurado pela CPI.

58, §3º, da Carta Magna) e é dotada de poder investigatório próprio da autoridade judicial.

De acordo com os procuradores, os deputados membros da CPI deveriam

É criada mediante requerimento de um terço de seus membros para apuração de fato

interpretar o verbo “surgiram” como os problemas que se ergueram ou apareceram

determinado e por prazo certo, sendo que, ao término do trabalho, a CPI deverá apresentar

durante as eleições, competindo a nós, portanto, averiguar se as fakes news continuaram

relatório circunstanciado, com suas conclusões, que será publicado no “Diário da
Assembleia” e encaminhado:
I – à Mesa, para as providências de sua alçada ou do Plenário, oferecendo-se,
conforme o caso, projeto de lei, de decreto legislativo ou de resolução, que será publicado
e imediatamente incluído em Pauta;
II – ao Ministério Público, à Procuradoria-Geral do Estado e à Defensoria Pública,
respectivamente, com a cópia da documentação, para que promovam a responsabilidade
criminal ou civil, por infrações apuradas, e adotem outras medidas decorrentes de suas
funções institucionais;
III – ao Poder Executivo, para adotar as providências saneadoras de caráter
disciplinar e administrativo decorrentes do artigo 37, §§ 2º a 6º, da Constituição Federal,
e demais dispositivos constitucionais e legais aplicáveis, assinalando prazo hábil para seu
cumprimento;
IV – à Comissão Permanente que tenha maior pertinência com a matéria, à qual
incumbirá fiscalizar o atendimento do prescrito no inciso anterior;
V – à Comissão de Fiscalização e Controle, e ao Tribunal de Contas do
Estado, para as providências previstas no artigo 33 e seguintes da Constituição do Estado.
1. Cronologia da CPI
No dia 19 de março de 2019, foi publicado no Diário Oficial do Estado o
Requerimento nº 290, de 2019, que solicitava a constituição de uma Comissão
Parlamentar de Inquérito, composta por 9 (nove) Deputados, com a finalidade de, no
prazo de 120 (cento e vinte) dias, investigar os casos das “fake news” (Notícias falsas)
que surgiram durante as Eleições de 2018, no Estado de São Paulo.
Este parlamentar assinou o referido requerimento juntamente com os deputados
Mauro Bragato, Maria Lúcia Amary, Gilmaci Santos, Roque Barbiere, Edmir Chedid,
Jorge Caruso, Jorge Wilson Xerife do Consumidor, Roberto Morais, Marcos Damásio,
Barros Munhoz, Analice Fernandes, Campos Machado, Léo Oliveira, Itamar Borges,
Wellington Moura, Rogério Nogueira, Milton Leite Filho, Coronel Telhada, Ricardo
Madalena, Ed Thomas, Delegado Olim, Marcos Zerbini, Leci Brandão, José Américo,
Fernando Cury, Paulo Correa Jr, Reinaldo Alguz, Sebastião Santos, Rodrigo Moraes,
Carla Morando, Marta Costa, Alex de Madureira e Cezar.
Segundo o requerimento, notícias veiculadas nos grandes periódicos apontaram a
existência de uma indústria de criação e fomento de “fake news” no Brasil e no mundo,
as quais têm o poder de exercer influência em todos os segmentos de nossa sociedade.
Tal fato justificou a urgente constituição de uma Comissão Parlamentar de Inquérito para
investigar, em profundidade, a extensão dessas irregularidades.
O Presidente da Assembleia, deputado Cauê Macris, em 3 de fevereiro de 2020,

a fazer parte da sociedade, mesmo após o pleito, tendo se espraiado, se replicado, se
desdobrado a partir do período eleitoral. Logo, a pergunta fundamental que buscamos
responder não poderia ser outra: as fake news, surgidas no processo eleitoral de
2018, enraizaram-se no meio social como forma de atacar pessoas e instituições?
Dessa forma, concluiu-se que a CPI das fake news não deveria se restringir ao
processo eleitoral, mas sim entendê-lo como um ponto de partida das investigações.
Assim, esta Comissão apurou e investigou fatos pretéritos e presentes considerados como
desdobramentos daqueles ocorridos nas eleições de 2018.
Em virtude da quantidade de oitivas e documentos, do pleito municipal de 2020 e
do tempo exíguo demandado para a investigação, aliada às enormes dificuldades

encontradas em razão da pandemia do novo coronavírus, tendo, inclusive, este
parlamentar contraído o vírus e, como consequência, permanecido afastado em
recuperação, apresentamos o presente sub-relatório, esperando contribuir com o trabalho
final a ser apresentado pelo deputado Sargento Neri.
3. Da origem e do significado do termo fake news
Segundo Michiko Kakutani, jornalista e crítica literária, autora da obra “A morte
da Verdade”, as fake news fazem parte de um fenômeno muito mais amplo conhecido
como “declínio da verdade”, termo usado para descrever o enfraquecimento do papel dos
fatos e análises na vida pública norte-americana1.
De acordo com Kakutani, estão englobados dentro do fenômeno do declínio da
verdade não apenas as notícias falsas, mas também a falsa ciência (produzida por
negacionistas das mudanças climáticas e ativistas do movimento antivacina, por
exemplo), a falsa história (promovida por revisionistas do Holocausto e supremacistas
brancos) e o falso perfil da rede social, que ocorre em plataformas como Twitter e
Facebook2.
Renê Morais da Costa Braga afirma que o termo fake news pode ser conceituado
como a disseminação, por qualquer meio de comunicação, de notícias notoriamente
falsas, as quais possuem a finalidade de atrair a atenção para desinformar ou obter
vantagem política ou econômica3.
Marcelo Xavier de Freitas Crespo, especialista e estudioso em Direito Digital e
proteção de dados, durante oitiva realizada por esta CPI, definiu fake news como as
notícias falsas configuradas de maneira profissional, que são amplamente
disseminadas com o uso da tecnologia, com importante grau de convencimento dos
leitores. Essa definição, lembremos, adota um elemento importante: a profissionalização
da disseminação da mentira ou da desinformação.
1 KAKUTANI, Michiko. A morte da verdade. Tradução de André Czarnobai e Marcela Duarte.
1. Ed. Rio de Janeiro, 2018. Página 11.

verificando o preenchimento dos requisitos do artigo 13, § 2º, da Constituição Estadual,

2 Ibid., Páginas 11/12.

baixou o Ato nº 6/2020, criando a referida Comissão Parlamentar de Inquérito. Ato

3 BRAGA, Renê Morais da Costa. A indústria das fake news e o discurso de ódio. In: PEREIRA,
Rodolfo Viana (Org.). Direitos políticos, liberdade de expressão e discurso de ódio: volume I.
Belo Horizonte: Instituto para o Desenvolvimento Democrático, 2018. p. 203-220. Disponível em
http://bibliotecadigital.tse.jus.br/xmlui/handle/bdtse/4813.

contínuo, em 11 de março de 2020, através do Ato nº 25/2020 da Presidência, foram
nomeados membros efetivos e substitutos.
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De acordo com a explanação do advogado, o termo fake news começou a ser

Arthur Ituassu, Sergio Lifschitz, Letícia Capone e Vivian Mannheimer definem,

mais utilizado a partir de 2016, durante o processo eleitoral norte-americano que acabou

em trabalho acadêmico, a “hipermidiatização” das campanhas como o desenvolvimento

elegendo o presidente republicano Donald Trump. De lá para cá, a expressão se dissipou.

de mídias digitais em forma de anúncios direcionados via internet. Assim, uma campanha

O que aconteceu a partir da eleição norte-americana? Segundo Crespo, para se

“hipermidiática” produz conteúdo selecionado para audiências selecionadas10. Nesse

interpretar corretamente o fenômeno das fake news, era necessário entender os principais

contexto, o cidadão que tradicionalmente consome conteúdo político se torna também um

pontos do escândalo “Cambridge Analytica”, que eclodiu em 2018.

potencial produtor e disseminador.

Informações de mais de 87 milhões de pessoas foram utilizadas sem o consentimento

Nos Estados Unidos, em 2016, a estratégia de envio de mensagens específicas a

delas pela empresa americana Cambridge Analytica para fazer propaganda política4. A

grupos selecionados por meio do Facebook foi usada pela campanha de Donald Trump

empresa teria tido acesso a esse enorme volume de dados ao lançar um aplicativo de teste

para atingir fragmentos específicos do eleitorado, com mensagens moldadas em função

psicológico no Facebook.

do perfil dos eleitores, podendo atingir até 15 pessoas de um condado para o qual uma

Aqueles usuários da rede social que participaram deste teste acabaram por

campanha nunca pagaria por um anúncio de TV11.

entregar à Cambridge Analytica não apenas suas informações, mas os dados referentes a

Todavia, havia duas questões essenciais que deveriam ser consideradas: 1 –

todos os amigos integrados em seu perfil. A denúncia levantou dúvidas sobre a

o banco de dados usado no procedimento foi obtido de maneira legal? 2 – que tipo

transparência e o compromisso do Facebook com a proteção de dados dos usuários5.

de informação seria disparada por meio dessa ferramenta?

Eis o caso: um ex-funcionário da Cambridge Analytica revelou que a empresa de

Após o pleito americano de 2016, revelou-se que a coleta do banco de dados da

dados, usando o Facebook, pagou a centenas de milhares de usuários pequenas quantias

Cambridge Analytica se deu de forma irregular, violando termos de serviço da rede social.

financeiras para que eles fizessem um teste de psicológico referente à personalidade. Para

Mas o que dizer do conteúdo da informação que estava sendo divulgada pela candidatura

fazer esse teste, todavia, era necessário que o interessado concordasse em ter seus dados

contratante?

do Facebook coletados para uso acadêmico. A ideia era deduzir a personalidade e as
inclinações políticas das pessoas a partir de seus perfis na rede social6.

Renê Morais da Costa Braga afirma que alguns estudos chegaram a atribuir a
vitória de Donald Trump, em 2016, ao uso de notícias falsas. Citando estudo de Allcott e

No entanto, ao realizar o referido teste de personalidade, o usuário, sem saber,

Gentzkow, ele diz que pesquisas indicaram a divulgação de 115 histórias falsas favoráveis

dava acesso à Cambridge Analytica para coletar, além de suas próprias informações, os

à campanha de Donald Trump que foram compartilhadas mais de 30 milhões de vezes12.

dados de seus contatos no Facebook. Assim, se a pessoa respondesse tal pesquisa, estaria

Michiko Kakutani afirma em seu livro que Trump, já como presidente, mentia de

entregando informações privadas não apenas do seu perfil, mas também de todos os seus

forma tão prolífica e com tamanha velocidade que o The Washington Post calculou que

amigos. Os dados coletados incluíam detalhes sobre nome, profissão, local de moradia,

ele fez 2.140 alegações falsas ou enganosas no seu primeiro ano de governo, uma média

hábitos e sua rede de contatos. Os usuários do aplicativo não faziam ideia de que isso tudo

de quase 5,9 por dia. As mentiras dele iam desde as investigações sobre a interferência

seria usado para fins políticos.

4 Disponível em https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2019/10/30/facebook-aceitapagar-multa-de-meio-milhao-de-euros-por-escandalo-cambridge-analytica.ghtml
5 Disponível em https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/entenda-o-escandalo-de-usopolitico-de-dados-que-derrubou-valor-do-facebook-e-o-colocou-na-mira-de-autoridades.ghtml
6 Disponível em https://www.bbc.com/portuguese/internacional-43461751.

A Cambridge Analytica trabalhou com o time responsável para campanha de
Donald Trump nas eleições de 2016, nos Estados Unidos. Na Europa, a mesma empresa

10 Disponível em http://ctpol.unb.br/compolitica2019/GT4/gt4_Ituassu_et_al.pdf.
11 Idem.
12 BRAGA, Renê Morais da Costa. A indústria das fakenews e o discurso de ódio. In: PEREIRA,
Rodolfo Viana (Org.). Direitos políticos, liberdade de expressão e discurso de ódio: volume I.
Belo Horizonte: Instituto para o Desenvolvimento Democrático, 2018. p. 203-220. Disponível em
http://bibliotecadigital.tse.jus.br/xmlui/handle/bdtse/4813.

russa nas eleições, passando por sua popularidade e conquistas, até o tempo que passava
vendo TV13.

também foi contratada pelo grupo que promovia o Brexit (a saída do Reino Unido da

Em razão disso, Kakutani aponta que o ataque à razão e à verdade atingiu seu

União Europeia)7. A empresa era de propriedade do bilionário do mercado financeiro

ápice nos Estados Unidos em 2017. Também de acordo com o The Washington Post, 47%

Robert Mercer e foi presidida, à época, por Steve Bannon, então principal assessor de

dos republicanos erroneamente acreditavam que Trump havia vencido no voto popular

Trump.

em 2016; 68% acreditavam que milhões de imigrantes ilegais votaram naquela eleição; e

A coleta de dados feita pela Cambridge Analytica das pessoas que respondiam o
teste de personalidade e de seus amigos só foi possível porque os termos de uso do

que mais da metade dos republicanos não via problema em adiar as eleições presidenciais
de 2020 até que se resolvesse o problema da votação dos imigrantes ilegais14.

Facebook permitiam que aplicativos externos coletassem tais informações. A regra da

A autora ainda complementa que os ataques à verdade não estavam limitados aos

rede social, todavia, dizia que essa coleta deveria ser usada apenas para melhorar a

Estados Unidos. Pelo mundo todo, ondas de populismo e fundamentalismo estavam

experiência do próprio usuário no aplicativo, sendo proibida a venda desses dados para

fazendo com que as pessoas recorressem mais ao medo e à raiva do que ao debate sensato,

propaganda. Ocorre que não havia qualquer tipo de controle ou fiscalização do Facebook

trocando os especialistas pela sabedoria das multidões15.

sobre esse uso8.

Brittany Kaiser, especialista em relações internacionais, foi diretora de negócios

A Cambridge Analytica, portanto, não precisou "invadir" a rede social para ter

da Cambridge Analytica. Em recente entrevista, a profissional afirmou que, em 2016, foram

acesso às informações. A empresa as obteve de maneira legítima e, depois, desrespeitou

utilizadas táticas como a disseminação de notícias falsas, de mensagens racistas e

as regras do Facebook sobre como poderia usá-las, sem qualquer tipo de fiscalização pela

sexistas e a opressão do voto — incentivando eleitores a não ir às urnas —, que são

rede social. De acordo com o órgão regulador britânico de proteção de dados, a rede social

ilegais nos Estados Unidos16.

aceitou pagar uma multa de 500 mil libras (cerca de 580 mil euros ou R$ 2,58 milhões)
pelo escândalo da Cambridge Analytica9.

Na mesma entrevista, inclusive, quando perguntada se o mesmo modus
operandi chegou a ser adotado em eleições no Brasil, Kaiser relatou que o presidente

Dessa forma, milhões de informações de eleitores norte-americanos acabaram

Jair Bolsonaro havia se apoiado nessa estratégia para se eleger. Disse que a

sendo usados para fins políticos. A ideia da campanha republicana era identificar certo

Cambridge Analytica, depois de todos os escândalos, teve dificuldade para operar em solo

perfil de eleitor e direcionar, de forma mais personalizada, mensagens pró-Trump e

brasileiro, todavia, muitas empresas similares fizeram a mesma operação em favor de

informações contrárias à adversária dele, a democrata Hillary Clinton.

Bolsonaro. A profissional revelou, por fim, que campanha de Jair Bolsonaro usou a

A contratação da Cambridge Analytica e sua atuação decisiva na eleição
norte-americana demonstrou, em suma, que o uso de uma base de dados para

internet para espalhar desinformação, viralizar notícias mentirosas e persuadir
eleitores17.

criação de campanhas digitais “hipersegmentadas” poderia seria o futuro da
propaganda política.
13 KAKUTANI, Michiko. A morte da verdade. Tradução de André Czarnobai e Marcela Duarte.
1. Ed. Rio de Janeiro, 2018. Página 12.
7 Disponível em https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/entenda-o-escandalo-de-usopolitico-de-dados-que-derrubou-valor-do-facebook-e-o-colocou-na-mira-de-autoridades.ghtml.
8 Disponível em https://www.bbc.com/portuguese/internacional-43461751.
9 Disponível em https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2019/10/30/facebook-aceitapagar-multa-de-meio-milhao-de-euros-por-escandalo-cambridge-analytica.ghtml

14 Ibid., página 29.
15 Ibid, página 12.
16 Disponível em https://veja.abril.com.br/paginas-amarelas/brittany-kaiser-campanha-debolsonaro-usou-internet-para-desinformacao/
17 Idem.
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Assim, a partir dessa informação, de modo a desvendar quais foram os impactos

4 – Uma senhora foi agredida por ser eleitora de Bolsonaro. Fotos de uma mulher

das fake news nas eleições de 2018, é necessário pontuar, inicialmente, quais foram as

machucada foram disseminadas nas redes sociais com a mensagem de que havia sido agredida

principais notícias falsas propagadas no referido pleito eleitoral.

por “petistas na rua” por ter gritado o nome “Bolsonaro”. A imagem, tirada em 2013, era na
verdade da falecida atriz Beatriz Segall, tirada logo após esta ter sofrido uma queda na rua27. O

4. Principais “fake news” disseminadas em 2018

Tribunal Superior Eleitoral também ordenou a retirada da foto.
5 – Haddad defende o incesto em um de seus livros. O ideólogo Olavo de Carvalho

Segundo o periódico “El País”, a candidatura do Presidente Jair Bolsonaro foi
reconhecidamente beneficiada por uma série de fake news durante a campanha eleitoral

acusou Haddad de promover o incesto em seu livro “Em Defesa do Socialismo”. Apesar de
retirada pelo autor, a publicação continuou circulando nas redes sociais28.

de 201818.

6 – Se Haddad chegar ao poder, pretende legalizar a pedofilia. Entre as várias

O jornal descreveu que durante o pleito havia uma “azeitada máquina de

publicações que circularam à época nas redes sociais, havia aquela em que retratava a imagem

propaganda eleitoral” que trabalhava “a toque de caixa para difundir informação fabricada

de uma menina com a boca cerrada pela mão de um homem, onde era possível ler: “Um

contra seu adversário no segundo turno, Fernando Haddad (PT), e seu mentor político, o

projeto de lei torna a pedofilia um ato legal. O sexo com crianças a partir de 12 anos

ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva”.

deixaria de ser crime”. A foto incluia o logotipo de campanha de Fernando Haddad.

Ainda segundo o periódico, na época, seis em cada 10 brasileiros tinham o

Na verdade, a publicação fazia referência ao projeto de lei do Senado 236/212, de

aplicativo WhatsApp instalado em celulares, um total de 120 milhões de pessoas a uma

autoria de José Sarney, que propunha alterar a idade máxima para que um menor seja

mensagem de distância19.

considerado vulnerável. A proposta não menciona a legalização da pedofilia, da mesma

Em pesquisa realizada junto à imprensa e às agências de checagem, vimos que
essas foram algumas das informações falsas mais difundidas durante o período eleitoral

maneira como Fernando Haddad tampouco esteve vinculado à sua tramitação, já que
nunca ocupou um cargo legislativo29.
7 – Manuela D’Ávila usou com camiseta com os dizeres “Jesus é travesti”. A

de 2018 através das redes sociais:
1 – Haddad criou “Kit gay” para distribuir a crianças de 6 anos nas escolas.

candidata a vice-presidente na chapa de Fernando Haddad (PT) afirmou que a imagem

Segundo a mensagem, exibida com foto, o candidato Fernando Haddad havia sido o

que circulou nas redes sociais era falsa e compartilhou a foto com camiseta verdadeira30.

criador do kit gay para crianças de 6 anos. Algumas publicações ainda diziam que o livro

8 – Haddad disse que cabe ao Estado decidir sobre a sexualidade de crianças.

“Aparelho Sexual e Cia” havia sido adotado em programas governamentais enquanto

A mensagem atribuía ao candidato à presidência, Fernando Haddad, a seguinte frase: “ao

Haddad ocupou o cargo de ministro da Educação, entre 2005 e 2012.

completar 5 anos de idade, a criança passará a ser propriedade do Estado! Cabe a nós

O que havia, de fato, era um projeto chamado de “Escola Sem Homofobia”, que

decidir se menino será menina e vice-versa”.

o Ministério da Educação, então sob a gestão de Haddad, apresentou em 2011 a fim de
instruir o professor a lidar com temas como os direitos LGTB e o respeito à diversidade
27 Disponível em https://noticias.uol.com.br/confere/ultimas-noticias/2018/10/16/eleicoesboato-foto-atriz-beatriz-segall-agressao-politica-voto-bolsonaro.htm.
28 Disponível em https://g1.globo.com/fato-ou-fake/noticia/2018/10/16/e-fake-que-livro-escritopor-haddad-incentive-o-incesto-e-cite-dez-mandatos-do-comunismo.

18
Disponível
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/10/18/actualidad/1539847547_146583.html.

em

29 Disponível em https://g1.globo.com/fato-ou-fake/noticia/2018/10/13/e-fake-cartaz-atribuidoa-haddad-que-diz-que-projeto-de-lei-torna-a-pedofilia-um-ato-legal.ghtml
30 Disponível em https://g1.globo.com/fato-ou-fake/noticia/2018/10/02/e-fake-imagem-em-quemanuela-davila-aparece-com-camiseta-jesus-e-travesti.ghtml.

19 Idem.

entre os jovens e adolescentes. Não havia distribuição de qualquer material para alunos e
a medida não foi sequer implantada20.

Apesar do Tribunal Superior Eleitoral ter ordenado a retirada imediata de
publicação que atribuía tal declaração a ele, a foto com o texto continuava a circular pelo

À época, o Tribunal Superior Eleitoral ordenou que fossem apagados da Internet
os vídeos de Bolsonaro que falavam sobre a distribuição do livro “Aparelho sexual e Cia”,

Facebook, com milhares de compartilhamentos31. O conteúdo foi compartilhado mais de
51 mil vezes32.

obra que jamais fez parte do projeto. A corte entendeu que a fala de Bolsonaro gerava

O que se pode concluir em relação ao exposto?

desinformação21.

Segundo o jornal inglês “The Guardian”, a grande maioria das informações falsas

2 – Mamadeira erótica distribuída na creche pelo PT. Era falsa a afirmação de

compartilhadas no WhatsApp durante a eleição presidencial brasileira favoreceu Jair

que mamadeiras com bico de borracha em formato de pênis faziam parte do “kit gay” e

Bolsonaro. Dados analisados pelo periódico (11.957 mensagens virais compartilhadas em

foram distribuídas em creches para combater a homofobia22. O colegiado do Tribunal

296 chats de grupo na plataforma), apontam que 42% das mensagens de grupos pró-

Superior Eleitoral23, atendendo ao pedido do candidato Fernando Haddad, determinou

Bolsonaro continham informações consideradas falsas por verificadores de fatos33.

ao Facebook a remoção do conteúdo, em razão da publicação ostentar a “intenção de

O jornal ainda mencionou que executivos do WhatsApp reconheceram que contas

desvirtuar as concepções do candidato representante, disseminando informações

brasileiras foram alvo de operações massivas de spam por agências de marketing digital

manifestamente inverídicas sobre sua atuação perante as creches”.

antes da eleição, em violação dos termos e condições do aplicativo.

3 – Homem que apunhalou Bolsonaro é filiado ao PT e aparece em foto com

O periódico “El País”, ao investigar uma amostra de grupos públicos de eleitores

Lula. Depois de Bolsonaro ser atacado em setembro, começaram a circular correntes de

de Jair Bolsonaro no aplicativo WhatsApp, apontou que houve difusão de mentiras

mensagens no Facebook e WhatsApp garantindo que Adélio Bispo de Oliveira, agressor do

camufladas como notícias, vídeos que tentavam desmentir publicações negativas da

Bolsonaro, era filiado ao PT. O dado foi reproduzido inclusive por vários sites

imprensa, desconfiança das pesquisas e falsos apoios de celebridades à candidatura

supostamente informativos, o que contribuiu para espalhar o boato24. A direção do PSOL

dele34.

em Minas Gerais confirmou o agressor foi filiado ao partido por pelo menos sete anos25.

De acordo com o “Congresso em Foco”, das 123 notícias falsas encontradas por
agências de checagem, 104 beneficiaram Jair Bolsonaro35.

Além disso, a suposta foto de Lula com o agressor havia sido montada26.

Luiz Guilherme de Brito e Vânia de Moraes, em trabalho acadêmico, relatam que
boatos pejorativos em relação à imagem de candidatos e partidos sempre existiram.
20 Disponível em https://g1.globo.com/fato-ou-fake/noticia/2018/10/16/e-fake-que-haddadcriou-kit-gay-para-criancas-de-seis-anos.ghtml
21
Disponível
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/10/18/actualidad/1539847547_146583.html.

em

22 Disponível em https://politica.estadao.com.br/blogs/estadao-verifica/mamadeiras-eroticasnao-foram-distribuidas-em-creches-pelo-pt/.
23 Disponível em https://www.conjur.com.br/dl/decisao-tse-fake-news-video-mamadeira.pdf.
24
Disponível
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/10/18/actualidad/1539847547_146583.html.

em

25 Disponível em https://noticias.uol.com.br/politica/eleicoes/2018/noticias/2018/09/06/psolconfirma-que-suspeito-de-esfaquear-bolsonaro-foi-filiado-ao-partido.htm.
26
Disponível
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/10/18/actualidad/1539847547_146583.html.

Todavia, o que era feito pela via do “boca a boca” deu lugar a produções midiáticas

em

31 Disponível em https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/2018/09/27/verificamos-haddad-criancas/.
32 Disponível em https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/2018/10/07/artigo-epoca-noticias-falsas-1turno/
33 Disponível em https://www.theguardian.com/world/2019/oct/30/whatsapp-fake-news-brazilelection-favoured-jair-bolsonaro-analysis-suggests.
34 Disponível em https://brasil.elpais.com/brasil/2018/09/26/politica/1537997311_859341.html.
35 Disponível em https://congressoemfoco.uol.com.br/eleicoes/das-123-fake-news-encontradaspor-agencias-de-checagem-104-beneficiaram-bolsonaro/
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poderosas, divulgadas em larga escala nas redes sociais como Facebook, WhatsApp e

decorrência da visita do Presidente Jair Bolsonaro àquele país entre os dias 24 e 26 de

Twitter36.

outubro de 201944.

Para eles, que analisaram as estratégias propagandísticas de três fake news

8 – Maria do Rosário defendeu que presos com indulto sejam acolhidos em

disseminadas em 2018, uma máquina de propagação de notícias falsas, utilizando-se de

ceia de Natal. Circulou pelas redes sociais a imagem de um tuíte atribuído à deputada

mensagens homofóbicas, racistas e machistas, favoreceu o candidato Jair Bolsonaro

federal Maria do Rosário (PT-RS) em que a parlamentar defendia que cada família

ao propagar uma imagem falsa e distorcida dos candidatos Fernando Haddad e

recebesse um preso com indulto na ceia de Natal. De acordo com o texto, 33 mil pessoas

Manuela D’Ávila, assim como do Partido dos Trabalhadores, influenciando milhões

teriam direito ao benefício naquele período e essa seria uma atitude humana para com os

de votos de eleitores brasileiros37.

detentos. A deputada nunca fez campanha para que as pessoas recebessem presos com

E quais as consequências que tivemos nos anos anteriores?

direito a indulto para a ceia de Natal45.
9 – Ministros do STF deram declarações favoráveis à pedofilia, estupro,

5. A disseminação de “fake news” em 2019 e 2020

tráfico, assassinato e corrupção. A assessoria do Supremo Tribunal Federal diz que o
conteúdo da publicação era falso. Uma pesquisa avançada no site do STF também não

A partir do seu uso em larga escala em 2018, a veiculação de noticias falsas só
aumentou a partir das eleições de 2018, especialmente dentro do espectro político.
Vejamos algumas das principais notícias falsas veiculadas em 2019:

mostrou nenhum resultado para tais declarações, mesmo buscando a frase e o nome de
cada ministro citado46.
10 – STF concede privilégios a Lula dentro da prisão. Era falsa uma publicação

1 – Lula pediu ao STF para passar a lua de mel em Dubai. O boato surgiu em

no Facebook que afirmava ter o Supremo Tribunal Federal disponibilizado um gabinete

2019, mas voltou a circular nas redes em 2020. Não há qualquer registro de que o ex-

para o ex-presidente Lula despachar na sede da Polícia Federal em Curitiba, onde estava

presidente tenha feito tal solicitação, porém a mensagem teve milhares de

preso desde abril de 2018. A foto que acompanhava a postagem se referia a uma reunião

compartilhamentos38.

de Lula com advogados e membros do Conselho Nacional de Direitos Humanos em uma

2 – Liderança da Central Única dos Trabalhadores rompe com Lula e pede
sua cabeça. Em 2019, circulou pelas redes sociais um vídeo de um homem discursando

Sala da Polícia Federal, encontro este autorizado pela juíza responsável pela 12ª Vara
Federal de Curitiba47.

em cima de um caminhão de som contra o ex-presidente. O vídeo é acompanhado por

11 – Dilma aparece em foto com fuzil. Imagem de 1988 da ex-presidente Dilma

uma legenda que diz: "Dinheiro acabou, amizade se dissolve. CUT pedindo a cabeça de

Rousseff (PT) sentada a uma mesa cheia de papéis, com um fuzil encostado na parede

Lula é o melhor vídeo que vi até agora. Achei que não iria viver tanto tempo para ver

atrás dela, circulou em 2019 pelas redes sociais. Junto com a foto, aparecia a seguinte

isso, mas aconteceu mais cedo do que eu esperava. CUT chamando Lula de traidor e

mensagem: "Um dos retratos que o PT tenta esconder, não quer que apareça de forma

ladrão". O homem que faz o discurso é Rafael Padial, ligado a um grupo chamado

alguma… Dilma jovem já terrorista, atrás dela, encostado na parede, um fuzil automático

Transição Socialista. O discurso, porém, não foi endossado pela CUT39.
36 Disponível em https://portalintercom.org.br/anais/sudeste2019/resumos/R68-0374-1.pdf.

44
Disponível
em
https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/2019/11/05/verificamos-chinahelicopteros-militares-brasil/.

37 Idem.

45 Disponível em https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/2019/11/04/verificamos-maria-do-rosariopresos-indulto-ceia-natal/

38 Disponível em https://politica.estadao.com.br/blogs/estadao-verifica/lula-nao-pediu-ao-stfpara-passar-lua-de-mel-em-dubai/.

46
https://extra.globo.com/fato-ou-fake/e-fake-que-ministros-do-stf-deram-declaracoesfavoraveis-pedofilia-estupro-trafico-assassinato-corrupcao-24049943.html.

39 Disponível em https://g1.globo.com/fato-ou-fake/noticia/2019/11/18/e-fake-que-videomostre-lideranca-da-cut-rompendo-com-lula-e-pedindo-sua-cabeca.ghtml.

47
https://politica.estadao.com.br/blogs/estadao-verifica/e-falso-que-stf-tenha-liberadogabinete-para-lula-despachar-de-dentro-da-prisao/

3 – TRF-4 cancela processo do sítio de Atibaia. Circulou nas redes sociais em

leve (FAL - calibre 7.62) roubado do Exército Brasileiro! Essa é a mãe do povo, como

2019 que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) tinha anulado a condenação

deseja ser chamada". A imagem de um fuzil foi colocada artificialmente na fotografia48.

criminal do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no caso do sítio de Atibaia. Na

12 – PT entra com ação no STF para impedir que Bolsonaro reduza o preço

realidade, o que o TRF-4 fez foi anular uma sentença emitida pela juíza Gabriella Hardt que

do gás. Página com aparência de jornal circulou nas redes sociais com a referida

não tinha relação com o processo do sítio de Atibaia40.

manchete. No entanto, não havia qualquer ação protocolada no Supremo nesse sentido49.

4 – STF irá libertar Alexandre Nardoni. Difundiu-se pela rede mundial de

13 – Ambientalistas que defendem a Amazônia jogam lixo em rua no centro

computadores publicação afirmando que Alexandre Nardoni seria solto em razão de uma

de São Paulo. Circulou em 2019 uma publicação com uma foto mostrando certa rua

decisão do Supremo Tribunal Federal. Ele foi preso em 2008 por matar sua filha, Isabella,

localizada em São Paulo repleta de lixo. Na legenda, a mensagem dizia que a sujeira foi

de oito anos.

deixada por ambientalistas que defendiam a Amazônia. Em contato com comerciantes

A decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal no dia 7 de novembro de 2019
foi a de que execução da pena de condenados pela Justiça só poderia começar a partir do

locais, a agência LUPA descobriu que a sujeira foi deixada na via depois de uma festa de
recepção de calouros promovida por alunos de uma faculdade50.

trânsito em julgado, quando não cabem mais recursos. A sentença de Alexandre Nardoni,

14 – Homem armado ao lado de José Dirceu em foto é o pai do presidente da

condenado por matar sua filha Isabella, já tinha transitado em julgado à época. Ou seja, a

OAB. Circulou pelas redes sociais em 2019 uma foto antiga do ex-ministro José Dirceu

decisão não alterou sua situação41.

em um carro, ao lado de um homem armado. A legenda que acompanhava a publicação

5 – Roger Abdelmassih foi solto após decisão do STF. Variação da fake news
anteriormente citada. Nesta, Roger Abdelmassih, condenado pelo estupro de 37 pacientes,
havia foi solto pelo STF. A mensagem não refletia a situação real do ex-médico42.

afirmava que o homem era Fernando Santa Cruz, pai do presidente da Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz.
Na verdade, a foto mostrava o momento da prisão de José Dirceu, à época

6 – Apresentadoras e repórteres da Globo usaram vermelho após Lula sair

presidente da União Estadual dos Estudantes de São Paulo (UEE-SP), durante um

da prisão. Montagem que circulou em redes sociais no período mostrou cinco jornalistas

Congresso da União Nacional dos Estudantes (UNE) em Ibiúna, em 12 de outubro de

da Rede Globo vestindo vermelho como um sinal de apoio a Lula. Porém, as imagens não

1968. O homem armado ao lado de Dirceu na imagem era de um dos agentes que

correspondiam às veiculadas no dia de sua liberação43.

efetuaram a prisão51.

7 - China doará 60 helicópteros de uso militar ao Brasil. A assessoria de

15 – Petistas abrem buraco em estrada para conseguir verbas. Vídeo

imprensa do Ministério da Defesa afirmou que não houve qualquer negociação da pasta

disseminado em centenas de publicações nas redes sociais mostrava uma máquina

ou das Forças Armadas para o recebimento de helicópteros militares da China em

raspando o asfalto de uma rodovia. Junto com o vídeo aparecia uma legenda que dizia:
"bandidos do PT estão abrindo buracos nas estradas federais do Nordeste para conseguir

40 Disponível em https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/2019/11/14/verificamos-trf-4-gabrielahardt/.

48 Disponível em https://noticias.uol.com.br/confere/ultimas-noticias/2019/04/23/montagemfalsifica-imagem-e-coloca-fuzil-ao-lado-da-ex-presidente-dilma.htm.

41 Disponível em https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/2019/11/13/verificamos-stf-alexandrenardoni/.

49 Disponível em https://g1.globo.com/fato-ou-fake/noticia/2019/08/07/e-fake-que-pt-entroucom-acao-no-stf-para-impedir-reducao-do-preco-do-gas.ghtml.

42 Disponível em https://g1.globo.com/fato-ou-fake/noticia/2019/11/11/e-fake-que-rogerabdelmassih-foi-solto-apos-decisao-do-stf-sobre-prisao-em-2a-instancia.ghtml.

50 Disponível em https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/2019/08/06/verificamos-ambientalistasjogaram-lixo-rua-centro-sao-paulo/

43 Disponível em https://noticias.uol.com.br/confere/ultimas-noticias/2019/11/12/uol-conferejornalistas-da-globo-nao-usaram-vermelho-na-soltura-de-lula.htm

51 Disponível em https://g1.globo.com/fato-ou-fake/noticia/2019/07/31/e-fake-que-homemarmado-ao-lado-de-jose-dirceu-em-foto-seja-o-pai-do-presidente-da-oab.ghtml.
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verbas. A estrada é boa de andar, mas a máfia petista através de maquinário está sabotando

expandido para outras áreas, como a da saúde. Mesmo assim, mantinha-se como pano de

o governo federal!".

fundo uma discussão eminentemente política, mas também atingindo instituições do

A rodovia em questão nem era federal. Tratava-se de uma rodovia estadual no
Tocantins: a TO-050. A máquina mostrada no vídeo tinha o emblema da construtora

Poder Judiciário, especialmente o TRF-4 e o STF, ao mesmo tempo em que enaltecia
supostas ações governamentais.
Percebemos, também, que o disparo dessas mensagens ocorreu primordialmente

Caiapó. Ao entrar em contato com a empresa, esta esclareceu que a máquina era
responsável por realizar uma fresagem para eliminar trincas e impedir infiltrações no

através das redes sociais, como Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram e YouTube.

pavimento, prevenindo, justamente, a abertura de buracos. O serviço estava previsto em

Pesquisa desenvolvida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) mostrou que

um contrato com o Estado do Tocantins por meio de uma parceria com o Banco Mundial.

73,7% das informações e notícias falsas sobre o novo coronavírus circularam pelo

O Estado, aliás, não era governado pelo PT52.

aplicativo de troca de mensagens WhatsApp. Outros 10,5% foram publicadas no

16 – Foto do ex-presidente Lula coberto de ovos. Circulou nas redes sociais

Instagram e 15,8% no Facebook59.
Afinal, o que essas plataformas fizeram para combater a disseminação de notícias

uma foto em que mostrava o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sendo atingido por
ovos com a legenda: “essa foto não tem preço. Aqui no Brasil você não rouba mais seu

falsas?

velho pinguço”. A imagem mostrava o petista chorando com o rosto e a camisa
manchados de amarelo. A foto havia sido montada53.

6. A conduta das plataformas pós-eleição de 2018

O conjunto de mensagens usadas para desinformar, até aquele momento, tinha um
escopo fundamentalmente voltado para personagens da política nacional. Não demoraria

Michiko Kakutani afirma que enquanto a confiança do público na imprensa

muito para que as informações enganosas migrassem para outros campos, como o da

diminuía no novo milênio, mais pessoas começaram a receber suas notícias por Facebook,

saúde.

Twitter e outras fontes on-line: em 2017 dois terços dos norte-americanos disseram

Em 2020, a pandemia do novo coronavírus tomou o mundo de surpresa.

receber pelo menos parte de suas notícias pelas redes sociais. Segunda ela, essa

Rapidamente, a onda de notícias falsas foi tamanha que afetou diretamente o

dependência do feed de familiares e amigos alimentaria o mostro voraz das redes

enfrentamento da doença.

sociais60.

Ana Carolina Monari, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Informação

Em razão disso, o Colegiado da CPI das fake news – Eleições 2018 realizou oitivas

e Comunicação em Saúde, afirmou que, em um primeiro momento, as fake news sobre o

com as plataformas Twitter, Facebook, WhatsApp e YouTube. Em todos os encontros, o

COVID-19 abordavam os aspectos sanitários da doença, buscando oferecer falsas

assunto principal era verificar como o problema das fake news estava sendo tratado pela

recomendações de prevenção, como a promessa de cura por receitas caseiras, utilização

respectiva plataforma digital, e quais medidas estariam sendo adotadas para combater a

de alimentos alcalinos e a ingestão de vitamina C. Posteriormente, o enfoque passou a ser

disseminação de notícias falsas. Vejamos como cada um respondeu, seguidas das

a disputa política sobre isolamento social versus economia54.

respectivas considerações.

52 Disponível em https://g1.globo.com/fato-ou-fake/noticia/2019/08/09/e-fake-que-videomostre-petistas-abrindo-buraco-em-estrada-para-conseguir-verbas.ghtml

6.1. WhatsApp

53 Disponível em https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/2019/12/02/verificamos-montagem-lulacoberto-ovos/.

59 Disponível em https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-04/whatsapp-e-principalrede-de-disseminacao-de-fake-news-sobre-covid-19.

54 Disponível em https://www2.ufjf.br/noticias/2020/05/19/surto-de-fake-news-comprometeenfrentamento-ao-novo-coronavirus/.

60 KAKUTANI, Michiko. A morte da verdade. Tradução de André Czarnobai e Marcela Duarte.
1. Ed. Rio de Janeiro, 2018. Página 153.

Vejamos algumas dessas notícias falsas:
1 – Fazer gargarejo com água morna, sal e vinagre elimina o coronavírus.
Veiculada ainda em março de 2020, a mensagem, falsa, dizia ainda que o coronavírus
permanecia na garganta quatro dias antes de chegar aos pulmões. Não existia nenhum
indício de que o gargarejo com vinagre, sal e água morna fosse capaz de eliminar o
vírus55.
2 – Fórmula caseira com maçã, inhame e água de coco protege do
coronavírus. Em maio de 2020, circulou nas redes sociais uma receita que ensinava a
pessoa a bater no liquidificador uma maçã, um pedaço de inhame e um copo de água de
coco. A recomendação dada era que se bebesse a mistura uma vez ao dia para combater
o coronavírus. O Diretor da Divisão Médica do Hospital Universitário Clementino Fraga
Filho, da UFRJ, o infectologista Alberto Chebabo reiterou que não havia nenhuma
evidência provando que essa combinação servisse como remédio para o coronavírus56.
3 – 80% da população é imune ao novo coronavírus. Ao contrário do que
afirmaram as publicações que circularam no Facebook em junho de 2020, nenhum estudo
ainda tinha respondido a essa questão ainda. Para se ter uma ideia, 85% é a taxa estimada
de imunização da população mundial para a poliomielite57.
4 – Governador João Dória decretou lockdown em São Paulo. Em maio de
2020, foi disseminada pelas redes sociais mensagem que dizia que o governo de São Paulo
tinha feito um projeto de lei com a proibição de circulação de pessoas em São Paulo.
Todavia, a proposta que acompanhava a mensagem fazia referência à um texto de um
deputado estadual que já havia sido rejeitado em Comissão da Assembleia Legislativa de
São Paulo58.
O que podemos deduzir desse apanhado de mensagens?
Diante de todo o exposto, pode-se verificar que houve um crescimento
exponencial da propagação de fake news desde a eleição de 2018, tendo o expediente se

No dia 14 de agosto de 2020, a CPI se reuniu para a oitiva do representante da
plataforma WhatsApp, Sr. Dario Durigan.
O representante informou que o WhatsApp não é uma plataforma de mídia
social. É, sim, um aplicativo de mensagens privadas pessoais em tempo real, criado para
conversas entre dois indivíduos e grupos pessoais pequenos, privados, entre pessoas
próximas. Disse, também, que se o Facebook e o Twitter são equivalentes digitais à
praça pública, o WhatsApp foi projetado para conversas mantidas entre amigos e
parentes na privacidade da sala de estar de suas casas.
Dessa forma, Durigan fez questão de pontuar que o comportamento e as
expectativas de privacidade dos usuários mudam bastante quando estão na praça pública
em comparação com o ambiente privado das residências.
Informou, ainda, que 94% dos brasileiros usa o WhatsApp para se comunicar. Isso
revela que o aplicativo é o mais utilizado do que qualquer outra plataforma
tecnológica no país. Por causa disso, disse Durigan, a plataforma entende as
preocupações que a desinformação pode causar ao processo democrático e às eleições.
Todavia, uma questão deveria ser esclarecida.
Segundo ele, todas essas mensagens do WhatsApp, sejam elas de texto, áudio,
vídeo, imagem e mesmo as ligações feitas, são protegidas pela criptografia de ponta
a ponta, ou seja, somente quem enviou e quem recebeu a mensagem podem ler o que
foi enviado. De acordo com ele, nenhum terceiro, nem mesmo o WhatsApp, pode ter
acesso a esse conteúdo, sendo impossível fazer a moderação de conteúdo.
Para a plataforma, a desinformação não se enfrenta com a quebra da
criptografia. Como, então, deve ser feito o combate à desinformação em plataformas
cuja identidade é assegurada pela criptografia de ponta a ponta?
Para o WhatsApp, essa resposta é feita introduzindo alterações no produto que
reduzam a viralidade das mensagens, oferecendo controle de privacidade aos usuários e

55 Disponível em https://g1.globo.com/fato-ou-fake/noticia/2020/03/17/e-fake-que-fazergargarejo-com-agua-morna-sal-e-vinagre-elimina-o-coronavirus.ghtml.

combatendo o comportamento abusivo, seja dentro ou fora da plataforma. Recentemente,

56 Disponível em https://g1.globo.com/fato-ou-fake/coronavirus/noticia/2020/05/26/e-fake-queformula-caseira-com-maca-inhame-e-agua-de-coco-proteja-do-coronavirus.ghtml.

veracidade de uma mensagem frequentemente encaminhada nos grupos.

57 Disponível em https://politica.estadao.com.br/blogs/estadao-verifica/nao-ha-evidencias-que80-da-populacao-seja-imune-ao-novo-coronavirus/.

encaminhada, ou já vem sendo encaminhada algumas vezes. Além disso, o WhatsApp

58 Disponível em https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/05/21/doria-nega-que-tenhadecretado-lockdown-em-sao-paulo.ghtml.

incorporou novas ferramentas como a recém-lançada busca no Google, capaz de checar a
A plataforma adicionou rótulos que sinalizam ao usuário que uma mensagem foi
criou um limite de encaminhamento a todas as mensagens da plataforma, para 5. Essas
mensagens frequentes enviadas só podem ser feitas para uma única conversa por vez.
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Essa mudança, segundo Durigan, trouxe uma redução global de 70% de redução do

fazer dentro de uma criptografia de ponta a ponta sem prejudicar a plataforma como um

número de mensagens encaminhadas.

todo.

Sobre as empresas de disparo em massa que anunciam essa capacidade de enviar

O início do julgamento da ADPF 403 no STF, todavia, revela uma pequena

mensagens massivas no WhatsApp, mediante pagamento, para grandes públicos,

divisão de entendimento: Rosa Weber disse que é possível ordem judicial para

Durigan disse que a plataforma proíbe explicitamente o uso de qualquer aplicativo

disponibilizar o conteúdo das comunicações a fim de instruir investigações criminais e

ou serviço para enviar mensagens em massa, ou para criar e gerenciar contas e

persecuções penais. Já o Ministro Fachin disse que não se deve dar acesso excepcional ao

grupos de maneira automatizada e não autorizada.

conteúdo das mensagens criptografadas, já que isso poderia causar uma vulnerabilidade

Diz ele que o WhatsApp iniciou ações judiciais contra empresas que ofertavam
serviços em massa de mensagens em afronta aos termos de serviço. Por fim, disse que a
empresa lançou uma campanha no Brasil chamada “Compartilhe fatos e não boatos”, que

em todo o sistema64.
A definição desse tema tem o potencial de repercutir de forma relevante no tema
da fake news.

atingiu 80 milhões de brasileiros, sobre como o usuário poderia identificar uma notícia
falsa e não compartilhar.

6.2. Facebook e Instagram

Todavia, apesar das ações mitigadoras de viralidade adotadas pelo WhatsApp,
nenhuma medida foi adotada no sentido de conceder acesso a conteúdo

No dia 7 de agosto de 2020, a CPI se reuniu para a oitiva da representante da

potencialmente ilegal. Essa é uma questão muito importante que deve ser

plataforma Facebook, senhora Mônica Guise Rosina. A visita tinha como objetivo

aprofundada.

primordial explanar como o problema das fake news estava sendo tratado pela plataforma

Conforme disse o senhor Ivo de Carvalho Peixinho, perito criminal da Polícia
Federal, durante audiência pública nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito

digital, e quais medidas estariam sendo adotadas para combater a disseminação de
notícias falsas.

Fundamental (ADPF) 403, em tramite perante o Supremo Tribunal Federal, que discute

A representante, que trouxe informações tanto da Facebook, quanto do Instagram,

o bloqueio do aplicativo WhatsApp por decisões judiciais no Brasil, a autoridade policial

disse que a empresa vinha trabalhando para combater a desinformação em ambas as

não tem interesse em vigilância em massa. Ela quer apurar eventuais infrações cometidas.

plataformas. Segundo ela, o Facebook estrutura sua estratégia de combate à

Segundo ele, a polícia age a partir de uma notícia-crime. Não se trata de subverter

desinformação em quatro pilares: remoção, informação, colaboração e redução. Assim, a

criptografia. Assim, o perito acredita que a empresa deveria providenciar interceptação

plataforma remove conteúdos e contas que violam as suas políticas; informa pessoas,

telemática posterior a um pedido judicial - quer dizer, não se está pedindo conversas

dando a elas maior contexto possível sobre os conteúdos que elas encontram nas

anteriores, mas conversas subsequentes, com a possibilidade de encontrar conteúdo

plataformas; colabora com as autoridades brasileiras; e reduz a distribuição de conteúdos

relacionado a pornografia infantil, por exemplo, quando forem compartilhados nos

de baixa qualidade.

elementos de mídia, como imagens e vídeos61.

No que se refere à remoção, a empresa disponibiliza sistemas de inteligência

De acordo com o perito, o aplicativo oferece um serviço de mensageria

artificial que rodam milhões de vezes por segundo buscando conteúdos e comportamentos

instantânea assíncrona, ou seja, a pessoa não precisa estar online para conversar com

que podem violar as regras da empresa. Segundo Rosina, sempre que um conteúdo ou

outras. As mensagens ficam retidas no servidor e são entregues na medida em que a

comportamento é identificado como violador dos padrões da comunidade do Facebook
e do Instagram, ele vai ser removido.

61
Disponível
em
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/audienciasPublicas/anexo/ADI5527ADPF403AudinciaPblicaMarcoCiv
ildaInterneteBloqueioJudicialdoWhatsApp.pdf

pessoa entra online. Então, nenhum tráfego é feito entre um celular e outro sem que isso
passe pelo conjunto de servidores do WhatsApp.
Sendo assim, para o perito, o servidor poderia ver as mensagens com uma simples
troca de chaves, conseguindo ter acesso a essas mensagens, possibilitando uma
interceptação telemática posterior, mediante ordem judicial, para um caso específico62.
O WhatsApp alega que a criptografia ponta a ponta protege essas importantes
comunicações e ajudam as pessoas a sentirem seguras de que ninguém mais vai ler as
suas mensagens, permitindo que se expressem plenamente e sem medo. Segundo Brian
Acton, cofundador do aplicativo, não é possível interceptar mensagens e conversas
enviadas através do WhatsApp com a criptografia ponta a ponta ativada.
É por causa disso que a criptografia já apresenta alguns questionamentos nos
Estados Unidos. Do modo como se encontra, esse mecanismo vem facilitando condutas
daqueles que organizam crimes e disseminam material ilegal, já que a criptografia de
ponta a ponta, segundo seus desenvolvedores alegam, não permite que se possa
reconhecer e interpretar o que é trocado entre seus usuários63.
Aqui no Brasil, a reflexão que se faz é a seguinte: seriam os direitos à comunicação
e à liberdade de expressão absolutos, ou eles podem ser modulados para a proteção de
outros direitos igualmente importantes, como o direito à vida, à dignidade, à segurança e
à proteção integral da criança, entre outros?
A Constituição brasileira veda o anonimato. Assim, o sigilo das mensagens não
poderia, em tese, se sobrepor a todos os demais direitos também previstos

64 Disponível em
inconstitucional-fachin

https://www.conjur.com.br/2020-mai-28/bloqueio-judicial-whatsapp-

Padrões da comunidade são as regras de convivência dentro daquilo que a
empresa convenciona ser ou não ser permitido nas suas plataformas. Assim, para o
Facebook e o Instagram, contas falsas, discurso de ódio, “bullying”, “spam”, promoção
de conteúdo suicida ou de qualquer tipo de violência sexual, se presentes, serão
removidos. De acordo com a representante, a lista é exemplificativa.
No que se refere à informação, a empresa disse à CPI que promove iniciativas de
educação e transparência, para ela centrais na atuação ao combate à desinformação.
Quanto à cooperação, a representante informou que só em 2019 o Facebook
colaborou com mais de 8 mil requisições oficiais de autoridades aqui no Brasil. Esses
dados são fornecidos sempre em conformidade com a lei brasileira.
No que se refere à redução, tanto o Facebook quanto o Instagram reduzem o
alcance dos conteúdos classificados como de baixa qualidade. Há uma diferença clara
entre remover e reduzir. Conteúdos e comportamentos que ferem as políticas da empresa
são removidos. Conteúdo de baixa qualidade, que não violam as regras da empresa, é
reduzido.
E aqui está uma das questões mais pertinentes. Para essas plataformas, uma
notícia falsa se enquadra na definição de conteúdos de baixa qualidade. A
justificativa apresentada é a de que o Facebook não tem nenhuma pretensão de ser árbitro
da verdade. A empresa entende e reconhece que as notícias falsas representam, sim,
conteúdo ruim na plataforma, porém, quando são constatados, não são removidos,
mas sim seu alcance é reduzido.

constitucionalmente. Por isso, nosso ordenamento jurídico, em diversos dispositivos,

A redução acontece sempre que o programa de verificação de fatos constatar a

mas, em especial, no Marco Civil da Internet, assegura a privacidade dos dados, mas

fake news. No Brasil, o Facebook e o Instagram trabalham com quatro agências. Elas são

permite que eles sejam acessados por autoridade, mediante ordem judicial.

“Lupa”, “Aos Fatos”, a “Agência Francesa de Notícias” e o “Estadão Verifica”.

Esse é justamente uma das discussões que está posta na ADPF 403, e está no

Como isso funciona? O sistema de inteligência artificial, rodando bilhões de vezes

centro das questões envolvendo fake news: a adoção da criptografia ponta a ponta deve

por segundo, identifica um conteúdo que pode ser falso. Uma vez identificado, ele segue

inviabilizar o acesso ao conteúdo de conversas que sejam autorizadas judicialmente?

para as agências de verificação de fatos. Segundo Rosina, são elas que determinam, a

O WhatsApp alega que não é possível conceder acesso ao conteúdo das

partir de metodologias muito rigorosas, a veracidade ou não de determinado

mensagens, ainda que haja decisão judicial, justamente por não ser algo possível de se

conteúdo. Se o conteúdo foi marcado pelas agências como falso, o Facebook trabalha
para reduzir o alcance da mensagem. Não se trata de remover, mas sim de reduzir o
alcance. A proeminência daquele conteúdo é reduzida em até 80%. Isso porque o

62 Idem.
63 Disponível em https://olhardigital.com.br/noticia/projeto-de-lei-nos-eua-pune-aplicativos-demensagens-com-criptografia/96154.

Facebook entende que a decisão final tem de ser dos usuários, nesses casos.
Nesse ponto, todavia, há um alerta da representante: ela afirma que se a notícia
falsa em questão tiver o potencial de causar algum tipo de dano ao mundo real (como
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uma notícia que diz que beber água sanitária pode curar a Covid-19) então essa notícia é
removida.
A pergunta que fica não poderia ser outra: a notícia falsa, qualquer que seja,
não teria o potencial de causar um dano ao mundo real?
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A política específica sobre informações médicas incorretas relacionadas à Covid19 já resultou na remoção de mais de 200 mil vídeos, justamente por conter conteúdo
enganoso sobre tratamento médico, prevenção, diagnóstico ou transmissão da doença.
Todavia, ao ser perguntado pelo deputado Fiorilo sobre quem são os analistas de

Se a plataforma credencia agencias de verificação, e estas atestam uma notícia

conteúdo do YouTube, Lacerda afirmou que não há uma política específica sobre as

falsa, o correto não seria proceder à imediatamente retirada da plataforma, pois

normas eleitorais. Nesse caso, a plataforma conta com a Justiça Eleitoral, com a análise

sempre terá a capacidade de produzir prejuízos? A fake news, por essência, não é uma

e a denúncia também, feita tanto pela Justiça quanto pelos candidatos. Não é possível

ameaça à democracia e à sociedade?

uma pessoa pedir a retirada de um vídeo com base em uma violação do “Código

Michiko Kakutani, em certo momento de sua obra, cita uma passagem reveladora
do Papa Francisco65: “Não existe desinformação inofensiva; acreditar na falsidade pode
ter consequências calamitosas”.
Citamos um exemplo. A disseminação de notícias falsas é estratégia comumente
usada para conseguir dados pessoais de consumidores e aplicar golpes, afetando não
somente os consumidores, mas também empresas. De acordo com as pesquisas feitas pela
Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, 91% dos empresários entrevistados
temem os potenciais danos que as notícias falsas podem causar à reputação da sua marca;
e 40% temem perdas financeiras e o dano à credibilidade da empresa66. Uma informação
dessa deveria ser retirada ou ter seu alcance reduzido?
6.3. Twitter
No dia 7 de agosto de 2020, a CPI se reuniu para a oitiva do representante da
plataforma Twitter, senhor Fernando Gallo.
Gallo disse que o Twitter tem feito um esforço bastante grande em relação ao tema
desinformação. Citou como exemplos o combate à automação maliciosa e outros tipos de
manipulação de plataforma; a política da COVID-19, que lista categorias de coisas que
as pessoas não podem tuitar a respeito da doença; o combate aos vídeos sintéticos ou que

Eleitoral brasileiro” (palavras dele), mas só se tiver como base a violação de uma
das políticas de conteúdo.
Conclusão e encaminhamentos
No curso dos trabalhos desta CPI, inúmeros documentos foram encaminhados à
Secretaria desta Comissão, que, em conjunto com os depoimentos prestados e outros
trabalhos, serviram de base para as ponderações que foram feitas nesse sub-relatório.
Diante de todo o exposto, visando apresentar elementos para que o relator desta
CPI possa realizar seu trabalho final, passamos a responder à pergunta formulada que
orientou a confecção desse relatório:
1 – As fake news, surgidas no processo eleitoral de 2018, enraizaram-se no
meio social como forma de atacar pessoas e instituições? Sim.
Nobres pares, este sub-relatório não pretende esgotar a matéria. Aliás, o pouco
tempo que a CPI teve para apurar esse tema demonstrou que há necessidade de se
proceder a um amplo estudo visando coibir a propagação de desinformação.
Assim, diante de todo o exposto, apontamos algumas observações, para
apreciação do nobre relator, deputado Sargento Neri:
1 – As fake news, entendidas como as notícias falsas configuradas de maneira
profissional e amplamente disseminadas com o uso da tecnologia, com importante grau
de convencimento dos leitores, ganhou força a partir de 2016, durante o processo eleitoral
norte-americano que elegeu o Presidente Donald Trump;

65 KAKUTANI, Michiko. A morte da verdade. Tradução de André Czarnobai e Marcela Duarte.
1. Ed. Rio de Janeiro, 2018. Página 13.

2 – Naquela oportunidade, as notícias falsas foram especialmente disseminadas
em razão da adoção do formato de “hipermidiatização” das campanhas, uma estratégia de

66 Disponível em https://www.terra.com.br/noticias/dino/noticias-falsas-prejuizos-reaisconsequencias-legais-para-o-compartilhamento-de-fakenews,b3c2fd5db1068a84321b8b6c517160dexmc1la08.html.

marketing eleitoral em que mensagens são moldadas em função do perfil dos eleitores e

tenham sido distorcidos com o objetivo de enganar as pessoas; e intervenções da

Pesquisa apontou que 115 histórias falsas favoráveis à campanha de Donald Trump foram

plataforma para ajudar as pessoas a encontrar informações de credibilidade.

compartilhadas mais de 30 milhões de vezes;

Além disso, a plataforma argumentou que tem apoiado iniciativas de projetos de
checagem de fatos e educação midiática, inclusive com a produção de materiais com a
OEA e a Unesco.
Todavia, o Twitter afirmou perante a CPI que não tem uma política que
ateste a veracidade de conteúdo, por entender que a plataforma não tem o papel de
arbitrar o que é verdade ou não. Dessa forma, tal como ocorre com o Facebook, a
expressão “notícia falsa” ou “fake news”, ainda que atestada por órgãos de checagem de
fatos, não está incluída nos casos em que o Twitter pode remover o usuário ou a
publicação.
6.4. YouTube
No dia 14 de agosto de 2020, a CPI se reuniu para a oitiva do representante da
plataforma YouTube, senhor Marcelo Lacerda, diretor de relações governamentais da
Google Brasil.
O senhor Marcelo Lacerda disse que a abordagem para lidar com a desinformação
nos produtos é baseada no investimento em tecnologia, no destaque de conteúdo de
qualidade, no desenvolvimento e aplicação de políticas de conteúdo e no estabelecimento
de parcerias multissetoriais.
O YouTube exibia painéis informativos que direcionavam o usuário para o site da
OMS e criou uma prateleira com as últimas notícias sobre a doença, destacando conteúdos
de fontes oficiais de jornalismo profissional.
Para coibir atores maliciosos que querem atingir os usuários, o YouTube
desenvolve políticas abrangentes com base em informações de acadêmicos, especialistas,
organizações não governamentais e até de governos sobre o tipo de conteúdo e
comportamento que não é aceitável nas plataformas.

posteriormente direcionadas, por meio da internet, a fragmentos específicos do eleitorado.

3 – Brittany Kaiser, diretora de negócios da Cambridge Analytica, afirmou que o
presidente Jair Bolsonaro se apoiou na mesma estratégia para se eleger em 2018.
4 – Durante a campanha eleitoral de 2018, a candidatura do Presidente Jair
Bolsonaro foi reconhecidamente beneficiada por uma série de fake news, como aquela
que indicava que Haddad havia criado um “kit gay” para distribuir a crianças de 6 anos
nas escolas; aquela em que uma mamadeira erótica era distribuída em creches pelo PT;
aquela em que o homem que havia apunhalado Bolsonaro era filiado ao PT e aparecia em
foto com Lula; aquela em que Haddad defende o incesto em um de seus livros; aquela em
que Haddad pretendia legalizar a pedofilia; aquela em que Manuela D’Ávila tinha usado
camiseta com os dizeres “Jesus é travesti”; aquela em que Haddad disse que cabia ao
Estado decidir a sexualidade de crianças, dentre outras.
5 – Segundo as fontes informadas neste relatório, essas mensagens, enviadas de
forma maciça por agências de marketing digital antes do pleito, favoreceram o candidato
Jair Bolsonaro ao propagar uma imagem falsa e distorcida dos candidatos Fernando
Haddad e Manuela D’Ávila, influenciando milhões de votos de eleitores brasileiros.
6 – A partir do seu uso em larga escala, a veiculação de notícias falsas aumentou
não só dentro do espectro político, mas também atingindo instituições do Poder
Judiciário, especialmente o TRF-4 e o STF, ao mesmo tempo em que enaltecia supostas
ações governamentais. Nessa linha, o ano de 2019 foi marcado pela disseminação de
inúmeras fake news, como aquela em que Lula pediu ao STF para passar a lua de mel em
Dubai; aquela em que a liderança da Central Única dos Trabalhadores havia rompido com
Lula e pedido a sua cabeça; aquela em que o TRF-4 cancelou processo do sítio de Atibaia;
aquela em que o STF iria libertar Alexandre Nardoni; aquela em que Roger Abdelmassih
havia sido solto após decisão do STF; aquela em que apresentadoras e repórteres da Globo
usaram vermelho após Lula sair da prisão; aquela em que a China doaria 60 helicópteros
de uso militar ao Brasil; aquela em que Maria do Rosário defendeu que presos com indulto
fossem acolhidos em ceia de Natal; aquela em que Ministros do STF deram declarações

Práticas enganosas, como falsificação de identidade, nudez e conteúdo sexual,

favoráveis à pedofilia, estupro, tráfico, assassinato e corrupção; aquela em que o STF

conteúdo nocivo ou perigoso, conteúdo explícito ou violento, discurso de ódio, assédio

concedia privilégios a Lula dentro da prisão; aquela em que Dilma aparecia em foto com

virtual são exemplos de atitudes vedadas pela empresa. Assim, uma combinação de

fuzil; aquela em que o PT entrou com ação no STF para impedir que Bolsonaro reduzisse

máquina e revisão humana, ao detectar violação à política de conteúdo, atua para remover

o preço do gás; aquela em que ambientalistas defensores da Amazônia jogaram lixo em

o conteúdo que viola essas políticas.

rua no centro de São Paulo; aquela em que petistas abriram buraco em estrada para
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conseguir verbas; aquela em que o ex-presidente Lula estava em foto coberto de ovos,
dentre outras.
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Não podemos permitir que a verdade, assim considerada como a informação
objetiva, empírica, baseada em evidências, seja agredida da forma como está ocorrendo.

7 – Em 2020, também com um intuito político, as informações enganosas

Assim, propomos o envio de cópia deste sub-relatório, ficando à disposição os

migraram fortemente para outros campos, como o da saúde. Com a pandemia do

demais documentos obtidos por esta CPI, aos órgãos abaixo relacionados, para as

novocoronavírus, a onda de notícias falsas abordava os aspectos sanitários da doença,

providências cabíveis no âmbito de suas atribuições:

buscando oferecer a cura da doença por receitas caseiras, e também a disputa política
sobre isolamento social e a questão econômica. Vimos mensagens como aquela que

a) Ao Governo do Estado de São Paulo, na pessoa do Governador João Dória, para
que possa opinar sobre as conclusões apresentadas por esse sub-relator;

receitava fazer gargarejo com água morna, sal e vinagre para eliminar o coronavírus;

b) Ao Ministério Público do Estado de São Paulo, na pessoa do senhor Mário

aquela em que uma fórmula caseira com maçã, inhame e água de coco protegia a pessoa

Luiz Sarrubbo, Procurador-Geral de Justiça, para ciência e adoção de medidas

do coronavírus; aquela em que 80% da população era imune ao novo coronavírus; e a

decorrentes de suas funções institucionais;

decretação de lockdown em São Paulo pelo Governador João Dória, dentre muitas outras.
8 – Constatamos que o disparo dessas mensagens ocorreu primordialmente através
das redes sociais, como WhatsApp, Facebook, Twitter e YouTube. Ao consultar as
plataformas, todas disseram que tem aplicado medidas para reduzir as noticias falsas,
porém percebemos que alguns detalhes ainda precisam ser endereçados.
9 – As oitivas demonstraram que o WhatsApp usa a criptografia ponta a ponta, e
que por conta dessa tecnologia não seria possível interceptar mensagens e conversas
enviadas através do aplicativo. É por causa disso que a criptografia vem sendo
questionada nos Estados Unidos, tendo em vista que esse mecanismo vem facilitando a
conduta daqueles que organizam crimes e disseminam material ilegal via WhatsApp.
10 – O Facebook classifica uma notícia falsa como conteúdo de baixa qualidade
e, por isso, a empresa não remove tais conteúdos, mas sim reduz o alcance da publicação.
Apesar da plataforma trabalhar com quatro agências de verificação de fatos, uma vez

c) À Procuradoria-Geral do Estado, na pessoa da senhora Lia Porto Corona,
Procuradora Geral do Estado, para a adoção de medidas decorrentes de suas funções

institucionais;
d) À Comissão de Fiscalização e Controle da Assembleia Legislativa do Estado,
na pessoa do seu Presidente, Deputado Rodrigo Moraes, para as providências que
entender necessárias;
Solicitamos, também, que este sub-relatório, independentemente de seu
acolhimento pelo relator da CPI, seja parte integrante do relatório final, como anexo,
conforme Plano de Trabalho aprovado por esta CPI.
Essas eram as considerações a serem feitas.
Este é o sub-relatório, s.m.j.
Sala das Comissões, em

detectada, a proeminência daquele conteúdo falso é reduzida em até 80%. Todavia,
segundo representante do Facebook, se a notícia falsa em questão tiver o potencial de
causar algum tipo de dano ao mundo real, então essa notícia é removida. Mas será que
existe fake news que não tenha o potencial de causa dano no mundo real?

Deputado Thiago Auricchio
Sub-relator

11 – O representante do Twitter afirmou perante a CPI que a plataforma não tem
uma política que ateste a veracidade de conteúdo, por entender que ela não tem o papel
de arbitrar o que é verdade ou não. No YouTube, um vídeo somente será retirado se violar
uma de suas políticas de conteúdo.
A percepção do Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Ministro Luís Roberto
Barroso, pouco antes do primeiro turno da eleição de 2020, era a de que este tinha sido o
pleito com a menor incidência de notícias fraudulentas. Segundo Barroso, parcerias com
plataformas digitais e agências de checagem de informação contribuíram para diminuir a
circulação de conteúdo falso sobre as eleições67. A Corte ainda divulgou noticia
informando que o aplicativo de mensagens WhatsApp baniu mais de mil contas após
denúncias de disparos em massa entre 27 de setembro e 15 de novembro68.
Todavia, acreditamos que é preciso continuar discutindo dois pontos essenciais:
A – A adoção da criptografia ponta a ponta deve inviabilizar o acesso ao
conteúdo de conversas que sejam autorizadas judicialmente?
O WhatsApp alega que não é possível conceder acesso ao conteúdo das
mensagens, ainda que haja decisão judicial, justamente por não ser algo possível de se
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fazer dentro de uma criptografia de ponta a ponta sem prejudicar a plataforma como um
todo.
O início do julgamento da ADPF 403 no STF, todavia, revela uma pequena
divisão de entendimento: Rosa Weber disse que é possível ordem judicial para
disponibilizar o conteúdo das comunicações a fim de instruir investigações criminais e

RELATÓRIO CONVERTIDO EM VOTO EM SEPARADO, NOS TERMOS DO §
4º DO ARTIGO 56 DO REGIMENTO INTERNO.

persecuções penais. Já o Ministro Fachin disse que não se deve dar acesso excepcional ao
conteúdo das mensagens criptografadas, já que isso poderia causar uma vulnerabilidade
em todo o sistema69.
B - Mesmo após os casos de propagação nas eleições de 2016 nos Estados
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Unidos e de 2018, no Brasil, as empresas podem manter diretrizes globais de não se
posicionarem como juízes dos conteúdos, não procedendo à bloqueios ou retirada de
publicações com desinformação do ar?
Facebook e Instagram tem as informações publicadas verificadas por agências,
porém não removem o conteúdo que estas dizem ser falso. Esse parece ser um problema
grave. Além disso, não há como saber se a redução de alcance das publicações se revela
efetiva, pois não há de fato transparência de como isso funciona70. É preciso continuar
aprofundando este tema.

Comissão Parlamentar de Inquérito criada pelo Ato 06/2020, do Presidente da
Assembleia, mediante Requerimento nº 290/2019, com a finalidade de
"investigar os casos das “Fake News” (Notícias Falsas) que surgiram durante

67 Disponível em https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2020/noticia/2020/11/13/eleicoes-2020barroso-aponta-nivel-minimo-de-fake-news-nas-campanhas-municipais.ghtml.

as eleições de 2018, no Estado de São Paulo”.

68 Disponível em https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2020/noticia/2020/11/19/mais-de-milcontas-sao-banidas-por-disparos-em-massa-durante-a-campanha-eleitoral-informa-tse.ghtml.
69 Disponível em
inconstitucional-fachin

https://www.conjur.com.br/2020-mai-28/bloqueio-judicial-whatsapp-

70 Disponível em https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/10/sem-derrubar-fake-news-redessociais-apostam-em-tse-e-denuncias-de-usuarios-na-eleicao.shtml.
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- Oitiva do Dr. Marcelo Xavier de Freitas Crespo
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com a finalidade de "investigar os casos das “Fake News” (Notícias Falsas) que
surgiram durante as eleições de 2018, no Estado de São Paulo” teve por escopo
interesses sociais, políticos e individuais, por meio do processo de investigação
e oitivas de pessoas físicas e jurídicas que possuam envolvimento com o tema.
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, este Relatório é a conclusão
da complexa tarefa de trazer respostas e propor soluções para a população do
Estado de São Paulo, sobretudo, quando o objetivo maior, a preservação da
democracia, se encontra ameaça por práticas que erodem sua essência, qual
seja, o exercício da soberania popular pelo sufrágio universal e pelo voto direto
e secreto, com valor igual para todos, conforme determina o art. 14, “caput”, da
Constituição Federal.
Congratulo Excelentíssimo Senhor Deputado Caio França, presidente da
Comissão, pela condução dos trabalhos de forma ímpar e imparcial, pois está é
uma preciosa ocasião para proporcionarmos todos os subsídios para o avanço
de nossa missão enquanto representantes do povo paulista.
Igualmente, minhas congratulações à Vice Presidente e aos demais
membros desta CPI, destacando a honra de ter trabalhado com Vossas
Excelências. A seriedade o empenho de todos enobreceram o debate,
contribuindo para a solidez das conclusões e a segurança dos caminhos
apontados neste relatório.
Aproveito para agradecer ao Presidente desta casa, Deputado Cauê
Macris e a toda mesa Diretora pela presteza no comando das atividades
administrativas, fundamentais para o andamento dos trabalhos desta CPI.
Destarte, este Relator e demais membros desta Comissão dedicam
gratidão especial aos servidores públicos da Assembleia Legislativa de São
Paulo, sem os quais seria impossível o desenvolvimento dos trabalhos desta
CPI. Destaco, por derradeiro, que este relatório tem a esperança de atingir nossa
maior missão enquanto legisladores: a luta em prol do bem comum, a defesa do
interesse público, o indeclinável papel de fiscalizadores desses magnos
objetivos e a conduta propositiva dessa CPI ao indicar medidas pertinentes na

24. ATA DA DÉCIMA NONA REUNIÃO
- Pauta de deliberação de requerimentos

esfera do Poder Público para o presente momento e o futuro que nos espera.

25. ATA DA VIGÉSIMA REUNIÃO
- Oitiva do Deputado Federal Alexandre Leite

depositada a mim, na relatoria deste trabalho. Também, quero agradecer a
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- Pauta de deliberação de requerimentos
27. ATA DA VIGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO
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REUNIÕES

Ademais, agradeço aos deputados da comissão pela confiança
minha assessoria pela magnitude de empenho e companheirismo nesses quase
180 dias de trabalho e em especial a Dra. Bianca Nascimento Silva, responsável
pelo setor jurídico do Gabinete e a Sra. Francelane Marçal enquanto chefe de
gabinete.

Diário Oficial Poder Legislativo

quarta-feira, 24 de fevereiro de 2021

São Paulo, 131 (34) – Suplemento – 17

1. REQUERIMENTO DE CONSTITUIÇÃO Nº 290, DE 2019

Sala das Sessões, em 18/3/2019.

Abaixo, o inteiro teor da preposição aprovada pela ALESP

Mauro Bragato a) Maria Lúcia Amary a) Gilmaci Santos a) Roque Barbiere

REQUEREMOS, nos termos do artigo 13, § 2º da Constituição do Estado
de São Paulo e do artigo 34 da Consolidação do Regimento Interno, a
constituição de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, composta por 9 (nove)
Deputados, com a finalidade de, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, investigar
os casos das “Fake News” (Notícias falsas) que surgiram durante as Eleições de
2018, no Estado de São Paulo.

a) Edmir Chedid a) Jorge Caruso a) Jorge Wilson Xerife do Consumidor a)
Roberto Morais a) Marcos Damasio a) Barros Munhoz a) Analice Fernandes a)
Campos Machado a) Léo Oliveira a) Itamar Borges a) Wellington Moura a)
Rogério Nogueira a) Milton Leite Filho a) Coronel Telhada a) Ricardo Madalena
a) Ed Thomas a) Delegado Olim a) Marcos Zerbini a) Leci Brandão a) José
Américo a) Fernando Cury a) Paulo Correa Jr a) Reinaldo Alguz a) Sebastião
Santos a) Rodrigo Moraes a) Thiago Auricchio a) Carla Morando a) Marta Costa

JUSTIFICATIVA

a) Alex de Madureira a) Cezar

A investigação em curso na Comissão Parlamentar de Inquérito
constituída pelo Requerimento nº 1810, de 2018, foi interrompida pelo término
da 18.ª Legislatura, o quê, regimentalmente, determinou-lhe a extinção,

2. ATOS DA PRESIDÊNCIA

quedando-se o processo, assim, a meio caminho, perdurando dúvidas quanto

Em 3 de fevereiro de 2020, o Presidente da Assembleia Legislativa de

aos fatos objeto daquela CPI que, dado o relevo dos indícios existentes, não

São Paulo, Deputado Cauê Macris, divulgou o ATO nº 06/2020 para a criação

podem ficar sem esclarecimento.

da CPI conforme segue em inteiro teor.

Como é do conhecimento geral existe hoje uma indústria de criação e
fomento de “fake news” no Brasil e no mundo, as quais têm o poder de exercer
influência em todos os segmentos de nossa sociedade.

ATO DO PRESIDENTE Nº 06, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2020.
Em face do Requerimento nº 290, de 2019, de autoria do Deputado Mauro

Com a proximidade das eleições, o aumento considerável das “fake

Bragato e outros, tendo-se verificado o preenchimento dos requisitos do artigo

news”, disseminadas por interesses escusos, pode interferir no próprio pleito,

13, § 2º, da Constituição Estadual, esta Presidência CRIA, nos termos do artigo

como, estima-se, ocorreu nas últimas eleições presidenciais dos Estados

34 e seu § 2º, bem como do artigo 34-A, do Regimento Interno, a COMISSÃO

Unidos, onde várias notícias falsas sobre as eleições tiveram mais alcance no

PARLAMENTAR DE INQUÉRITO composta por 9 (nove) membros titulares e

Facebook do que as principais histórias eleitorais de 19 grandes fontes de

igual número de suplentes para, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, “investigar

notícias, como os jornais “New York Times”, o “Washington Post” e a NBC News.

os casos das Fake News que surgiram durante as eleições de 2018, no Estado

Em virtude desses fatos, a imprensa, e mesmo o congresso americano, se

de São Paulo”.

debruçou sobre esses acontecimentos e foi descoberta uma verdadeira indústria
de notícias falsas. Hoje sabemos que esse tipo de comércio virtual já chegou ao
nosso país e ao Estado de São Paulo.
No vale-tudo das eleições, conteúdos enganosos têm se proliferado na
web, atacando e/ou beneficiando os candidatos de maneira indistinta.Na véspera

Assembleia Legislativa, em 3 de fevereiro de 2020.
a)CAUÊ MACRIS – Presidente
3. DEPUTADOS MEMBROS INTEGRANTES DA CPI

da votação do primeiro turno das eleições, as chamadas notícias falsas

Após a publicação do Ato 06/2020 da Presidência os seguintes Deputados

inundaram as redes sociais. Vídeos editados, imagens com o dia errado de

foram indicados por seus respectivos partidos para compor a Comissão

votação, fotos com candidatos com estampas de camisa alterada, áudios

Parlamentar de Inquérito destina investigar os casos das Fake News (Notícias

simulando vozes de candidatos para sugerir determinadas reações a pesquisas.

Falsas) que surgiram durante as eleições de 2018, no Estado de São Paulo”.

Podemos citar alguns exemplos, apenas a título ilustrativo: o cantor e
compositor Geraldo Azevedo afirmou que Hamilton Mourão, o vice de Bolsonaro,
era torturador na época da ditadura e que havia sido pessoalmente torturado por
ele em 1969. Porém, nessa época, Mourão tinha apenas 16 anos e ainda não
tinha ingressado no Exército.
Um vídeo mostrava que a urna eletrônica supostamente sugeria
automaticamente o candidato do PT a presidência, Fernando Haddad, assim que
o eleitor apertava o dígito 1. Em nota, a Justiça Eleitoral desmentiu a situação e
garantiu que o vídeo era falso, alegando que alguém digitou o restante do voto
enquanto o autor da gravação exibiu apenas a tela da urna.
Também ocorreu no primeiro debate entre os candidatos à Presidência,
na TV Band, o candidato Cabo Daciolo (Patriota) pediu a Ciro Gomes que falasse

Membros Efetivos
Janaina Paschoal – PSL
Paulo Fiorilo - PT
Caio França - PSB
Maria Lúcia Amary - PSDB
Edmir Chedid - DEM
Thiago Auricchi- PL
Monica da Bancada Ativista - PSOL

sobre o plano Ursal, a "União Socialista das Repúblicas da América Latina",

Sargento Neri - AVANTE

conteúdo bastante veiculado na internet, mas que na verdade não existe.

Arthur do Val – PATRI

Uma imagem que circulou no WhatsApp, Facebook e Twitter mostrava
Adelio Bispo de Oliveira, o homem que esfaqueou Bolsonaro, ao lado do ex-

Membros Suplentes

presidente Luiz Inácio Lula da Silva em um ato do PT. A fake news chegou a ser

Márcia Lia - PT

compartilhada por Magno Malta, senador do PR e um dos principais aliados de
Bolsonaro. Foi constatado que a imagem era uma montagem e, portanto, era
falsa.

Carlão Pignatari

- PSDB

Rogério Nogueira - DEM
Diante de todas essas situações e muitas outras que permearam também

as campanhas a deputado e governo do estado, é fundamental verificar qualquer
informação antes de dividir com alguém, pois se repassarmos toda e qualquer

Ricardo Madalena - PL
Isa Penna – PSOL

notícia sem constatar a sua veracidade, poderemos induzir as pessoas a trilhar
por caminhos errados e prejudiciais a sua saúde, bem como, a propagar
informações falsas e difamatórias sobre pessoas idôneas, que por motivos
políticos estão sendo acusadas de forma difamatória e perversa, com intuito de
prejudicá-las perante a nossa sociedade.

4. ELEIÇÃO DE PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE

Justifica-se, portanto, a urgente constituição de uma Comissão

No dia 30 de junho a Comissão fez a eleição para escolha de Presidente

Parlamentar de Inquérito para investigar, em profundidade, a extensão dessas

e Vice-Presidente. Foram designados os Deputados Caio França como

irregularidades.
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Presidente, Maria Lucia Amary como Vice- Presidente e o Deputado Sargento
Neri indicado para a função de Relator, conforme Ata que segue em interior teor.
Ata da reunião especial de eleição disponível no Portal da Assembleia Legislativa do Estado de
São Paulo (www.al.sp.gov.br), na seção referente a “Comissões / CPIs / CPI - Fake News Eleições 2018”.

5. APRECIAÇÃO DE PAUTAS E REQUERIMENTOS
Em sua primeira reunião, ocorrida 03 de julho, os membros da

Comissão

apreciam pautas e requerimentos conforme Ata que segue em inteiro teor.
Ata da 1ª reunião da CPI disponível no Portal da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
(www.al.sp.gov.br), na seção referente a “Comissões / CPIs / CPI - Fake News - Eleições 2018”.

7. APRECIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO
Em sua segunda reunião o relator apresentou um Plano de Trabalho que
foi discutido e deliberado conforme Ata que segue:
Ata da 2ª reunião da CPI disponível no Portal da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
(www.al.sp.gov.br), na seção referente a “Comissões / CPIs / CPI - Fake News - Eleições 2018”.

8. PAUTA DE DELIBERAÇÃO DE REQUERIMENTOS
Ata da 3ª reunião da CPI disponível no Portal da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
(www.al.sp.gov.br), na seção referente a “Comissões / CPIs / CPI - Fake News - Eleições 2018”.

9. OITIVA COM PROFESSOR DOUTOR MAURICIO JANUAZZI
SANTOS
A Comissão também convidou o Professor Doutor Mauricio Januazzi
Santos, Advogado, Professor Universitário, Mestre em Direito pela PUC-SP,
Especialista em Direito Penal pela Escola Superior do Ministério Público do
Estado de São Paulo.
Ata e transcrição da 4ª reunião da CPI disponíveis no Portal da Assembleia Legislativa do Estado
de São Paulo (www.al.sp.gov.br), na seção referente a “Comissões / CPIs / CPI - Fake News Eleições 2018”.
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10. OITIVA COM PROFESSOR DOUTOR MARCELO XAVIER DE
FREITAS CRESPO.
A Comissão também convidou o Professor Doutor Marcelo Xavier de
Freitas Crespo, especialista em proteção de dados e direito digital.
Ata e transcrição da 5ª reunião da CPI disponíveis no Portal da Assembleia Legislativa do Estado
de São Paulo (www.al.sp.gov.br), na seção referente a “Comissões / CPIs / CPI - Fake News Eleições 2018”.
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13. OITIVA DO PROFESSOR DR. WILSON GOMES
A Comissão também convidou o Doutor em Filosofia, professor titular da
Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia (UFBA), com o
objetivo de debater o fenômeno social das Fake News.
Ata e transcrição da 8ª reunião da CPI disponíveis no Portal da Assembleia Legislativa do Estado
de São Paulo (www.al.sp.gov.br), na seção referente a “Comissões / CPIs / CPI - Fake News Eleições 2018”.

14. PAUTA DE DELIBERAÇÃO DE REQUERIMENTOS
Ata da 9ª reunião da CPI disponível no Portal da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
(www.al.sp.gov.br), na seção referente a “Comissões / CPIs / CPI - Fake News - Eleições 2018”.

15. OITIVA DO DOUTOR CÉSAR DARIO MARIANO DA SILVA
A Comissão também convidou o Doutor César Dario Mariano da Silva,
Procurador de Justiça Criminal do Ministério Público do Estado de São Paulo,
mestre em Direito das Relações Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo, e especialista em Direito Penal pela Escola Superior do Ministério
Público do Estado de São Paulo.
Ata e transcrição da 10ª reunião da CPI disponíveis no Portal da Assembleia Legislativa do
Estado de São Paulo (www.al.sp.gov.br), na seção referente a “Comissões / CPIs / CPI - Fake
News - Eleições 2018”.

16. OITIVA DO DOUTOR TIAGO PAVINATTO
Ata e transcrição da 11ª reunião da CPI disponíveis no Portal da Assembleia Legislativa do
Estado de São Paulo (www.al.sp.gov.br), na seção referente a “Comissões / CPIs / CPI - Fake
News - Eleições 2018”.

17. PAUTA DE DELIBERAÇÃO DE REQUERIMENTOS
Ata da 12ª reunião da CPI disponível no Portal da Assembleia Legislativa do Estado de São
Paulo (www.al.sp.gov.br), na seção referente a “Comissões / CPIs / CPI - Fake News - Eleições
2018”.

18. OITIVA REPRESENTANTE DO TWITTER
Ata e transcrição da 13ª reunião da CPI disponíveis no Portal da Assembleia Legislativa do
Estado de São Paulo (www.al.sp.gov.br), na seção referente a “Comissões / CPIs / CPI - Fake
News - Eleições 2018”.

19. OITIVA RERESENTANTE DO FACEBOOK
Ata e transcrição da 14ª reunião da CPI disponíveis no Portal da Assembleia Legislativa do

11. PAUTA DE DELIBERAÇÃO DE REQUERIMENTOS

Estado de São Paulo (www.al.sp.gov.br), na seção referente a “Comissões / CPIs / CPI - Fake
News - Eleições 2018”.

Ata da 6ª reunião da CPI disponível no Portal da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
(www.al.sp.gov.br), na seção referente a “Comissões / CPIs / CPI - Fake News - Eleições 2018”.

CPI ALESP - 07/08/2020 Facebook e Instagram

12. OITIVA DO PROFESSOR DOUTOR PABLO ORTELLADO
A Comissão também convidou o Professor Doutor Pablo Ortellado,
graduado em Filosofia pela Universidade de São Paulo e doutor em Filosofia
pela Universidade de São Paulo; professor doutor do curso de Gestão de
Políticas Públicas e orientador no programa de pós-graduação em Estudos
Culturais da Universidade de São Paulo; coordenador do Grupo de Pesquisa em
Políticas Públicas para o Acesso à Informação (Gpopai). Atualmente, desenvolve
pesquisa sobre privacidade, políticas culturais e movimentos sociais. Após
saudar o convidado e agradecê-lo pela presença, passou-lhe a palavra para que
iniciasse sua explanação.
Ata e transcrição da 7ª reunião da CPI disponíveis no Portal da Assembleia Legislativa do Estado
de São Paulo (www.al.sp.gov.br), na seção referente a “Comissões / CPIs / CPI - Fake News Eleições 2018”.

Bom dia a todas e a todos. Meu nome é Monica Guise Rosina e sou gerente
de políticas públicas do Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. Agradeço a
oportunidade de poder estar com vocês aqui hoje para falar sobre as políticas
e os recursos do Facebook e Instagram, em especial como a empresa trabalha
para combater a desinformação em ambas plataformas.
O Facebook tem enorme orgulho de ser uma empresa que não apenas
conecta e dá voz às pessoas, mas que também possibilita que empresas de
todos os tamanhos possam encontrar espaços seguros para anunciar seus
negócios e encontrar potenciais clientes online. Em tempos de isolamento
social, isso se faz ainda mais importante.
Mas para que o Facebook consiga cumprir a sua missão, é absolutamente
importante que as pessoas sintam-se seguras nas plataformas. Eu vou
reforçar a palavra segurança porque esse é um conceito chave para muitas
das iniciativas sobre as quais eu vou falar hoje.
Reforço também que o Brasil é um país absolutamente prioritário para o
Facebook e para o Instagram, e nesse sentido a empresa tem trabalhado
incansavelmente na prevenção de abuso e para evitar que suas plataformas
sejam usadas para disseminação da desinformação, que é objeto desta CPI.
E para guiar nossa conversa hoje, eu vou centrar minha fala nas principais
estratégias de combate à desinformação.
O Facebook estrutura a sua estratégia de combate à desinformação em quatro
principais pilares: remover, reduzir, informar e colaborar. A empresa então
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remove conteúdos e contas que violam as suas políticas; reduz a distribuição
de conteúdos de baixa qualidade; informa as pessoas, dando a elas o maior
contexto possível sobre os conteúdos que elas encontram nas plataformas
para que, ao final das contas, sejam elas a tomarem suas próprias decisões;
e, por fim, o Facebook colabora com autoridades brasileiras.
Vamos começar, então, falando de remoção. Para identificar conteúdo
abusivo, o Facebook combina pesados investimentos em tecnologia com
equipes de pessoas altamente especializadas. Os sistemas de inteligência
artificial desenvolvidos pela empresa rodam milhões de vezes por segundo
buscando conteúdos e comportamentos que podem violar as regras da
empresa.
Hoje, são mais de 35 mil pessoas trabalhando na frente de segurança no
Facebook. Essas pessoas estão estrategicamente espalhadas pelo globo
exatamente para garantir que haja atendimento 24 horas por dia, sete dias
por semana. São equipes que falam mais de 50 línguas, incluindo o português
do
Brasil
Sempre que um conteúdo ou comportamento é identificado como violador dos
Padrões da Comunidade do Facebook e do Instagram, ele será, então,
removido.
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uma combinação de diversos sinais diferentes - conteúdo que tem o potencial
de ser falso. Notem que falo em potencial. Esses conteúdos são, então,
colocados em uma lista que segue para as agências de verificação. São as
agências de verificação de fatos que determinam a veracidade ou não de
determinado conteúdo. Se marcado como falso, essa informação volta para a
empresa, que então trabalha para reduzir alcance. No Facebook, ele é
reduzido em até 80% no feed de notícia dos usuários; e no Instagram, ela
deixa de aparecer na plataforma explore e nas hashtags.
Todo e qualquer conteúdo que circula no Facebook e no Instagram pode ser
denunciado, de forma bastante simples. No caso de notícias potencialmente
falsas, a denúncia é um dos sinais utilizados para decidir pelo
encaminhamento dele para as agência de checagem.
Quero ressaltar que a decisão é do usuário. Caso um conteúdo tenha sido
marcado como falso e, ainda assim, alguém decida compartilhá-lo, o
Facebook age trazendo mais informações para ele.
O pop up ressalta a marcação das agências de checagem, facilita o acesso à
verificação e pergunta se o usuário realmente deseja prosseguir com o
compartilhamento.

Aqui eu faço uma pequena pausa para explicar que os Padrões da
Comunidade nada mais são do que as regras de convivência daquilo que a
empresa convencionou ser ou não ser permitido em suas plataformas,
prezando sempre pela segurança das pessoas que usam os serviços.

Adicionalmente, as notícias marcadas como falsa pelos parceiros de
verificação de fatos recebem esse filtro. É uma forma de tornar mais
proeminente, mais visualmente perceptível para o usuário do Facebook que
aquela informação em especial foi marcada como falsa.

Quero reforçar que essas são políticas que estão em constante evolução e
que são constantemente avaliadas e aprimoradas pela empresa. A versão
mais recente dos Padrões da Comunidade está sempre disponível a todos os
usuários, em linguagem simples e de fácil acesso. E eu trago alguns exemplos
daquilo que não é permitido nas plataformas do Facebook e do Instagram de
acordo com os Padrões da Comunidade: contas falsas, discurso de ódio,
spam, bullying, promoção de conteúdo suicida, grupos violentos ou violência
sexual. Reforço que essa não é uma lista exaustiva, ela é exemplificativa e
traz exemplos de conteúdos que, uma vez identificados, são removidos da
plataforma.

Um dado bastante ilustrativo que eu posso trazer para vocês é sobre o COVID19: 95% das pessoas que tiveram contato com notícias falsas relacionadas à
COVID-19 não chegam a ultrapassar o filtro que indicava a marcação.

Eu quero dedicar atenção especial às contas falsas. Em primeiro lugar, uma
conta falsa é, por si só, violadora dos Padrões da Comunidade do Facebook e
Instagram. Mas a empresa também sabe que contas falsas estão
frequentemente associadas a conteúdos de baixa qualidade (como
informações potencialmente inverídicas) e a comportamentos abusivos (como
o SPAM). Assim, ao focar esforços na identificação e na remoção de contas
falsas, é possível evitar a disseminação de conteúdo de baixa qualidade ou
contrário às regras de convivência da plataforma, atacando a raiz do problema.
Hoje, do universos de contas falsas removidas pelo Facebook, 99,8% delas
são identificadas automaticamente e de forma proativa pela empresa, ou seja,
antes mesmo que os usuários façam uma denúncia ou tenham a chance de
interagir com elas. E assim que são identificadas, o Facebook age sobre a
maioria das contas falsas em questão de minutos.
O segundo pilar de atuação no combate à desinformação é a redução da
distribuição de conteúdo de baixa qualidade no Facebook e no Instagram.
Quero marcar bem a diferença entre remover e reduzir. Notem que quando
falo em remover, me refiro a conteúdos e comportamentos que ferem as
políticas da empresa. Agora estamos falando em reduzir, uma vez que se trata
de conteúdo de baixa qualidade, mas que não viola, por si só, as regras da
empresa.
E por que isso? Por que uma notícia falsa não é simplesmente removida? Por
que o Facebook não é, e nem tem nenhuma pretensão de ser, o árbitro da
verdade. Não seria saudável para o jogo democrático ter uma empresa privada
arbitrando o que é verdadeiro e o que é falso.
A empresa entende, entretanto, que notícias falsas representam conteúdo de
baixa qualidade
nas plataformas. E para encontrar um equilíbrio possível entre a liberdade de
expressão e o combate à desinformação, o Facebook e o Instagram trabalham
para reduzir alcance de conteúdo de baixa qualidade em suas plataformas e
dar o maior volume possível de informações à sua comunidade de usuários.
É aqui que entra o programa de verificação de fatos, sobre o qual eu vou me
debruçar na sequência.
O Facebook acredita que a verificação de fatos é uma ferramenta fundamental
para construir uma comunidade de usuários mais e melhor informada. A
empresa hoje trabalha com 72 agências de verificação de fatos em 118 países,
cobrindo 59 línguas diferentes. Todas as agências com as quais o Facebook
trabalha no mundo todo são independentes, e são certificadas pela Poynter,
que as audita de forma bastante rigorosa. No Brasil, Facebook e Instagram
trabalham com 4 agências: LUPA, Aos Fatos, AFP e Estadão Verifica.
Como funciona? Os sistemas de inteligência artificial que mencionei agora há
pouco rodam milhões de vezes por segundo buscando identificar - a partir de

Mas atenção, se a notícia falsa em questão pode levar a algum tipo de dano
no mundo real (e.g. beber água sanitária pode curar a doença) ela é então
removida (primeiro pilar), pois passa a ferir as políticas da empresa
Vamos, então, para o terceiro pilar, o pilar da informação. O Facebook sabe
que não existe solução única para o problema da desinformação no Brasil e
no mundo. As iniciativas de informação, educação e mais transparência são
centrais na atuação da empresa no combate à desinformação. E eu trago para
vocês o exemplo de um campo no qual a transparência é cada vez mais
importante: o espaço político e eleitoral.
O Facebook tem o compromisso global de dar mais transparência a todos os
anúncios que rodam em suas plataformas. A empresa entende que anúncios
sobre eleições e sobre política precisam de camadas adicionais de
transparência e de segurança. Hoje, qualquer anunciante que deseje rodar um
anúncio eleitoral ou de tema político terá que, necessariamente, passar por
um processo de confirmação de identidade e de localização (esse é uma
engenharia grande da empresa para evitar interferência estrangeira).
Adicionalmente, o usuário consegue ter ainda mais visibilidade sobre quem
pagou por ele, o valor médio gasto e o público que foi impactado.
Ainda dentro do pilar de informação, realizamos altos investimentos em
campanhas de marketing: um exemplo são dicas para ajudar que as pessoas
identifiquem uma notícia como potencialmente falsa (principais jornais e
revistas em circulação no país + demais plataformas digitais).
Também financiamos projetos de educação digital como uma forma importante
de combate à desinformação. Dentre tantos - sobre os quais eu infelizmente
não tenho tempo de me debruçar -, destaco o Comprova, que seguimos
apoiando já há 3 anos: um programa colaborativo que une jornalistas de 24
organizações no Brasil para a verificação de informações.
Por fim, embora poucos saibam, a empresa coopera diariamente com as
autoridades, no Brasil e no mundo. Somente em 2019, o Facebook forneceu
dados de usuários em resposta a mais de 8.000 requisições oficiais de
autoridades locais. Os dados são fornecidos em conformidade com a lei
brasileira e em nossa experiência não há notícia de que em algum desses
casos o alvo de investigação ou processo não tenha sido identificado. E
aproveitando que estamos em ano eleitoral, eu gostaria de trazer a experiência
da empresa durante períodos eleitorais como exemplo dessa postura diligente.
Antes e durante o período eleitoral de 2018, o Facebook respondeu um grande
volume de ordens judiciais advindas de todos os TREs do país, bem como do
TSE,
sempre
dentro
dos
prazos estabelecidos pela justiça eleitoral, que - como todos sabem - pede
altíssima celeridade.
Com uma equipe dedicada exclusivamente ao contencioso eleitoral, o
Facebook se preparou para dar rápido cumprimento às ordens judiciais
eleitorais. Em alguns casos, conteúdos foram indisponibilizados e dados de
usuários foram fornecidos pelo Facebook em até 2 horas após o recebimento
da ordem judicial eleitoral.
Vale destacar ainda nosso trabalho de capacitação realizado junto aos TREs,
com treinamentos em 12 capitais, reuniões e distribuição de cartilhas,
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impactando +2.500 magistrados e servidores.
Para 2020, nosso plano é ainda mais ambicioso -- capacitar todos os juízes,
servidores e membros do MP Eleitoral atuantes nas mais de 3.000 zonas
eleitorais sobre a plataforma e contencioso eleitoral, como forma de coibir
potenciais abusos. Isso apenas será possível diante da atuação coordenada
com o TSE.
Nesse sentido, assinamos memorandos de entendimento que reafirmam o
compromisso da empresa em combater a desinformação e apoiar projetos e
iniciativas que promovam o jornalismo de qualidade.
Também temos frequentado diversas reuniões do TSE no contexto do Grupo
de Enfrentamento à desinformaçāo. E seguimos colaborando também em
outras frentes: ajudando o TSE a levar informação aos eleitores sobre o
processo eleitoral; criando uma Central do Candidato, com informações e
orientações relevantes direcionadas aos candidatos sobre o uso da
plataforma; e lançando o guia do Instagram sobre a participação de mulheres
na política.
Quero reafirmar o compromisso do Facebook e do Instagram de seguir sendo
plataformas que não só dão voz aos Brasileiros, mas que também viabilizam
negócios e geram tributos e empregos no país. Exemplo disso é que
escolhemos São Paulo para abrir, em 2017, o primeiro centro de apoio à
inovação do Facebook no mundo, onde já capacitamos gratuitamente dezenas
de milhares de pessoas e startups em tecnologia e empreendedorismo.
Tivemos a honra de receber uma delegação da Comissão de Ciência,
Tecnologia e Inovação da ALESP em nosso centro em fevereiro deste ano e
deixo aqui também o convite.
Seguimos dialogando com autoridades e especialistas como parte de nosso
esforço contínuo em sempre melhorar. Por isso eu agradeço a oportunidade
de estar aqui hoje e também aprender com vocês. E fico à disposição para
responder às perguntas.
APRESENTAÇÃO DO DEPOENTE:
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Ata da 18ª reunião da CPI disponível no Portal da Assembleia Legislativa do Estado de São
Paulo (www.al.sp.gov.br), na seção referente a “Comissões / CPIs / CPI - Fake News - Eleições
2018”.

24. PAUTA DE DELIBERAÇÃO DE REQUERIMENTOS
Ata da 19ª reunião da CPI disponível no Portal da Assembleia Legislativa do Estado de São
Paulo (www.al.sp.gov.br), na seção referente a “Comissões / CPIs / CPI - Fake News - Eleições
2018”.

25. OITIVA DO DEPUTADO FEDERAL ALEXANDRE LEITE
A Comissão também convidou o Exmo Deputado Federal Alexandre Leite
para prestar esclarecimentos, conforme ata abaixo que segue em inteiro teror:
Ata e transcrição da 20ª reunião da CPI disponíveis no Portal da Assembleia Legislativa do
Estado de São Paulo (www.al.sp.gov.br), na seção referente a “Comissões / CPIs / CPI - Fake
News - Eleições 2018”.

OITIVA DO DEPOENTE
Dr. Luís Felipe Belmonte
Transcrição da 23ª reunião da CPI disponível no Portal da Assembleia Legislativa do Estado de
São Paulo (www.al.sp.gov.br), na seção referente a “Comissões / CPIs / CPI - Fake News Eleições 2018”.

26. PAUTA DE DELIBERAÇÃO DE REQUERIMENTOS E OITIVA
FRUSTADA
Ata da 21ª reunião da CPI disponível no Portal da Assembleia Legislativa do Estado de São
Paulo (www.al.sp.gov.br), na seção referente a “Comissões / CPIs / CPI - Fake News - Eleições
2018”.

27. PAUTA DE DELIBERAÇÃO DE REQUERIMENTOS
Ata da 22ª reunião da CPI disponível no Portal da Assembleia Legislativa do Estado de São
Paulo (www.al.sp.gov.br), na seção referente a “Comissões / CPIs / CPI - Fake News - Eleições
2018”.

28. PAUTA DE DELIBERAÇÃO DE REQUERIMENTOS
Ata da 23ª reunião da CPI disponível no Portal da Assembleia Legislativa do Estado de São
Paulo (www.al.sp.gov.br), na seção referente a “Comissões / CPIs / CPI - Fake News - Eleições
2018”.

29. REQUERIMENTOS APROVADOS PELA CPI
Requerimento n. 1/2020 - Apresenta o plano de trabalho da CPI Fake
News - Eleições 2018.
Requerimento n. 2/2020 - Requer, nos termos regimentais, que sejam
CONVIDADOS representantes das redes sociais e aplicativos de comunicação
Facebook, WhatsApp, YouTube e Twitter, para que compareçam a esta CPI na
finalidade de explanarem sobre como o problema das 'fake news' vem sendo
tratado por estas plataformas digitais e quais medidas estão sendo adotadas
para combater a disseminação de notícias falsas.
Requerimento n.3/2020 Requer, nos termos regimentais que que seja

20. PAUTA DE DELIBERAÇÃO DE REQUERIMENTOS

determinada a transferência de sigilo e o compartilhamento de partes do
inquérito n. 4781 que tramita perante o Supremo Tribunal Federal, que apurem

Ata da 15ª reunião da CPI disponível no Portal da Assembleia Legislativa do Estado de São
Paulo (www.al.sp.gov.br), na seção referente a “Comissões / CPIs / CPI - Fake News - Eleições
2018”.

21. OITIVA COM REPRESENTANTE DO YOUTUBE
Ata e transcrição da 16ª reunião da CPI disponíveis no Portal da Assembleia Legislativa do
Estado de São Paulo (www.al.sp.gov.br), na seção referente a “Comissões / CPIs / CPI - Fake
News - Eleições 2018”.

22. OITIVA COM REPRESENTANTE DO WHATSAPP
Ata e transcrição da 17ª reunião da CPI disponíveis no Portal da Assembleia Legislativa do
Estado de São Paulo (www.al.sp.gov.br), na seção referente a “Comissões / CPIs / CPI - Fake
News - Eleições 2018”.

23. PAUTA DE DELIBERAÇÃO DE REQUERIMENTOS

o cometimento de atos ilícitos relacionados ao uso de ferramentas digitais na
campanha eleitoral de 2018 no Estado de São Paulo. (sob sigilo)
Requerimento n. 4/2020 - Requer, nos termos regimentais, que seja
CONVIDADO o Exmo. Deputado Federal Alexandre Frota, com o objetivo de
prestar depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito "Fake News-Eleições
2018", sobre informações de que tenha conhecimento.
Requerimento n. 5/2020 - Requer, nos termos regimentais, que seja
CONVIDADA a Exma. Sra. Deputada Federal Joice Cristina Hasselmann, com o
objetivo de prestar depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito "Fake
News-Eleições 2018", sobre informações de que tenha conhecimento.
Requerimento n.6/2020 - Requer, nos termos regimentais que que seja
determinada a transferência de sigilo e o compartilhamento de partes dos
documentos que integram a "Comissão Parlamentar Mista de Inquérito - Fake
News" que tramita perante o Congresso Nacional.
Resposta:
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1) Neide Cardoso de Oliveira - Procuradora Regional da República (Grupo
de Combate aos crimes cibernéticos) / Ministério Público Federal - MPF
2) Diogo Rais Rodrigues Moreira - Doutor em Direito Constitucional e autor
dos livros: A Sociedade e o Supremo Tribunal Federal - o caso das audiências
públicas (Editora Fórum), Direito Eleitoral (Editora Saraiva) e do livro: fake news.
3) Pablo Ortellado – Doutor em Filosofia e professor do curso de Gestão
de Políticas Públicas e coordenador do Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas
para o Acesso à Informação (Gpopai). Atualmente, desenvolve pesquisa sobre
privacidade, políticas culturais e movimentos sociais.
(obs: a autora do requerimento, Dep. Monica da Bancada Ativista, abriu
mão do convite às pessoas listadas nos itens 1 e 2, mantendo-se o item 3, Sr.
Palo Ortellado do qual se fez presente)
Requerimento n. 13/2020 – Requer, nos termos regimentais, informações
à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito - Fake News - do Congresso
Nacional dos autos da CPMI - Fake News do Congresso Nacional se há menção
à pessoas físicas ou jurídicas com residência ou domicílio neste Estado de São
Paulo e que sejam direcionadas a essa CPI, resguardado a continuidade do
sigilo de informações caso tenha sido declarado pela CPMI - Fake News.
(Apensado resposta ao Requerimento n. 6/2020)
Requerimento n. 14/2020 – Requer, nos termos regimentais, informações
do Inquérito nº 4781 no âmbito do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que
o tema é mais abrangente que a CPI desta casa legislativa, pelos princípios da
economia processual e da eficiência, faz-se necessário que as informações
existente nos autos do inquérito em que há menção de pessoas físicas ou
jurídicas com residência ou domicílio neste Estado de São Paulo, sejam
direcionadas a essa CPI, resguardado a continuidade do sigilo de informações
caso tenha sido declarado pela respeitável Corte Superior. (Apensado ao
Requerimento n. 3/2020)
Requerimento n. 17/2020 - Requer, nos termos regimentais, que seja
requisitado junto ao FACEBOOK Serviços Online do Brasil Ltda. um relatório
contendo:

Requerimento n. 7/2020 - Requer, nos termos regimentais, que seja
CONVIDADO o Senhor Doutor Mauricio Januzzi Santos, advogado, para que em
razão de suas qualificações apresentadas possa nos auxiliar com vossos
conhecimentos através de discurso com o tema pertinente ao desta comissão:
'Conceito de Fake News com relação aos crimes contra a honra'.
Requerimento n. 8/2020 - Requer, nos termos regimentais, que seja

1-

Qualificação civil do usuário ou da conta comercial;

2-

Nome utilizado como identificador na página na rede social;

3-

Informações encontradas que motivaram a retirada da página na

rede social;
4-

Histórico dos metadados contendo o horário completo com fuso

CONVIDADO o Professor Doutor Marcelo Xavier de Freitas Crespo, especialista

horário dos acessos e os endereços IPs utilizados por estes usuários, com a

em proteção de dados e direito digital, para se pronunciar sobre o tema objeto

porta lógica;

desta CPI.
Requerimento n. 9/2020 - Requer, nos termos regimentais, que seja
CONVIDADO um representante da empresa Facebook em São Paulo, para que
possa esclarecer aos membros desta CPI como a empresa vem tratando o
assunto, se houveram denúncias de fake news durante o período das eleições
de 2018 e como o assunto foi conduzido. (Apensado ao Requerimento n. 2/2020)
Requerimento n. 10/2020 - Requer, nos termos regimentais, que seja
CONVIDADO um representante da Polícia Civil para que possa esclarecer aos
membros desta CPI como a instituição vem apurando as denúncias de fake
news, se durante as eleições de 2018, houveram denúncias por parte de
candidatos, quantos foram, como foram apuradas e quais os resultados. (Não
respondido ou localizado)
Requerimento n. 11/2020 - Requer, nos termos regimentais, que seja
CONVIDADO um representante do Tribunal Regional Eleitoral para que possa
esclarecer aos membros desta CPI como o órgão enfrentou as fake news
durante as eleições de 2018, relatando quais os fatos que diziam respeito ao
Tribunal e ao processo eleitoral e se ocorreram denúncias de candidatos, como
os assuntos foram conduzidos e quais medidas foram adotadas para coibi-los.
(Não respondido ou localizado)
Requerimento n. 12/2020 - Requer, nos termos regimentais, que sejam
CONVOCADAS as seguintes pessoas:

5-

Conteúdo disponível na conta relacionado às eleições de 2018 no

Estado de São Paulo.
A respeito das 196 páginas e 87 contas de usuários que foram apagadas
ou suspensas de suas redes sociais em julho de 2018, por iniciativa unilateral da
empresa, com objetivo de auxiliar na investigação desta Comissão Parlamentar
de Inquérito durante o processo eleitoral de 2018.
Resposta:
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Requerimento n. 18/2020 - Requer, nos termos regimentais, que seja
CONVIDADO o Senhor Wilson Gomes, Doutor em Filosofia, professor titular da
Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia (UFBA), com o
objetivo de debater o fenômeno social das “Fake News” e prestar declarações a
esta Comissão Parlamentar de Inquérito “Fake News-Eleições 2018”.
Requerimento n. 19/2020 - Requer, nos termos regimentais, que seja
CONVIDADO o Dr. Cesar Dario Mariano da Silva, na qualidade de especialista,
a fim de apresentar informações acerca do tema ‘ fake news’.
Requerimento n. 20/2020 - Requer, nos termos regimentais, que seja
CONVIDADO o Dr. Tiago Pavinatto, que possui grande conhecimento no
assunto abordado e que certamente engrandecerá o debate com análises e
informações aos membros desta comissão.
Requerimento n. 21/2020 - Requer, nos termos regimentais, que seja
CONVIDADA a Sra. Luiza Bandeira, chefe para a América Latina do DFRLab,
integrante do grupo Atlantic Council, ou outro representante legal da empresa,
com o objetivo de prestar depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito
“Fake News-Eleições 2018”, sobre informações de que tenha conhecimento.
(Não respondido ou localizado)
Requerimento n. 22/2020 - Requer, nos termos regimentais, que seja
oficiado o representante do Facebook, a fim de encaminhar a esta CPI, a íntegra
do conteúdo dos disparos em massa promovidos pelos Parlamentares e demais
pessoas envolvidas, que tiveram suas contas suspensas.
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Requerimento n. 23/2020 - Requer, nos termos regimentais, que seja
CONVOCADO o Senhor Jonathan Willian Benetti, assessor do Deputado
Estadual Coronel Nishikawa, com o objetivo de prestar depoimento à Comissão
Parlamentar de Inquérito “Fake News-Eleições 2018”, sobre informações de que
tenha conhecimento. (Aprovado na forma de CONVITE) (Não respondido ou
localizado)
Requerimento n. 24/2020 - Requer, nos termos regimentais, que seja
CONVOCADA a Senhora Camila Abdo Leite do Amaral Calvo, ex-assessora do
Deputado Estadual Coronel Nishikawa, com o objetivo de prestar depoimento à
Comissão Parlamentar de Inquérito “Fake News-Eleições 2018”, sobre
informações de que tenha conhecimento. (Aprovado na forma de CONVITE)
(Não respondido ou localizado)
Requerimento n. 25/2020 - Requer, nos termos regimentais, que seja
CONVOCADO o Senhor Edson Pires Salomão, assessor do Deputado Estadual
Douglas Garcia, com o objetivo de prestar depoimento à Comissão Parlamentar
de Inquérito “Fake News-Eleições 2018”, sobre informações de que tenha
conhecimento. (Aprovado na forma de CONVITE) (Não respondido ou
localizado)
Requerimento n. 26/2020 - Requer, nos termos regimentais, que seja
CONVIDADA a ex-ministra do Meio Ambiente, ex-senadora da República e excandidata à Presidência da República, Exma. Senhora Marina Silva para prestar
as informações de que dispõe à esta CPI. (Não respondido ou localizado –
interrupção de atividades da comissão durante período eleitoral, conforme
acordado em ata décima da segunda reunião)
Requerimento n. 27/2020 - Requer, nos termos regimentais, que seja
requisitado junto ao FACEBOOK Serviços Online do Brasil Ltda. um relatório
contendo:
1-

Qualificação civil do usuário ou da conta comercial;

2-

Nome utilizado como identificador na página na rede social;

3-

Informações encontradas que motivaram a retirada da página na

rede social;
4-

Histórico dos metadados contendo o horário completo com fuso

horário dos acessos e os endereços IPs utilizados por estes usuários, com a
porta lógica;
5-

Conteúdo disponível na conta relacionado às eleições de 2018 no

Estado de São Paulo.
A respeito das 35 contas, 14 páginas e 1 grupo no Facebook, além de 38
contas no Instagram que foram apagadas ou suspensas de suas redes sociais
no dia 08 de julho de 2020, por iniciativa unilateral da empresa, com objetivo de
auxiliar na investigação desta Comissão Parlamentar de Inquérito.

quarta-feira, 24 de fevereiro de 2021
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Contem anexos dos requerimentos 17 e 22.

Requerimento n. 28/2020 - Requer, nos termos regimentais, que seja
CONVIDADO o Senhor Eduardo dos Santos Martins, assessor do Deputado
Estadual Douglas Garcia, com o objetivo de prestar informações de que tenha
conhecimento a esta Comissão Parlamentar de Inquérito “Fake News-Eleições
2018”. (Não respondido ou localizado)

Requerimento n. 29/2020 - Requer, nos termos regimentais, que seja
CONVIDADA Senhora Lilian Denise Goulart Silveira, assessora do Deputado
Estadual Douglas Garcia, com o objetivo de prestar informações de que tenha
conhecimento a esta Comissão Parlamentar de Inquérito “Fake News-Eleições
2018. (Não respondido ou localizado)

Requerimento n. 30/2020 - Requer, nos termos regimentais, que seja
CONVIDADO o Senhor Paulo Sousa da Silva, assessor do Deputado Estadual
Douglas Garcia, com o objetivo de prestar informações de que tenha
conhecimento a esta Comissão Parlamentar de Inquérito “Fake News-Eleições
2018”. (Não respondido)

Requerimento n. 31/2020 - Requer, nos termos regimentais, que seja
CONVIDADO o jornalista responsável pelo serviço de checagem de fatos e
de

desmonte

boatos

do

Estadão

Verifica.

https://politica.estadao.com.br/blogs/estadaoverifica/, com o objetivo de prestar
informações de que tenha conhecimento a esta Comissão Parlamentar de
Inquérito

“Fake

News-Eleições

2018”.

(Alterado

para

requerimento

encaminhando perguntas em 28-08-2020)
Requerimento n. 32/2020 - Requer, nos termos regimentais, que seja
CONVIDADO o jornalista responsável pelo serviço de checagem de conteúdos
suspeitos FATO OU FAKE, do Portal G1. https://g1.globo.com/fato-ou-fake/, com
o objetivo de prestar informações de que tenha conhecimento a esta Comissão
Parlamentar de Inquérito “Fake News-Eleições 2018”.
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Requerimento n. 33/2020 - Requer, nos termos regimentais, que seja
CONVIDADO o representante legal do jornal “Folha de S.Paulo”, com o objetivo
de prestar informações a esta Comissão Parlamentar de Inquérito “Fake NewsEleições 2018” acerca dos procedimentos adotados pelo grupo para dar suporte
aos jornalistas que foram alvo de fake news nos últimos anos.

Requerimento n. 34/2020 - Requer, nos termos regimentais, que seja
CONVIDADO o Senhor Otávio Oscar Fakhoury, com o objetivo de prestar
informações de que tenha conhecimento a esta Comissão Parlamentar de
Inquérito “Fake News-Eleições 2018”. (Agendado para 26/11/2020 mas
dispensado - Dep. Fiorilo abriu mão da oitiva)
Requerimento n.35/2020 Requer, nos termos regimentais que seja
determinada a transferência de sigilo e o compartilhamento de partes do
processo nº TJ 1121384-40.2019.8.26.0100, que tramita perante a 7ª Vara Cível
do Foro Central da Comarca de São Paulo, referente aos autos da “Ação de
indenização por danos morais, cumulada com ação de obrigação de fazer e não
fazer, com pedido de tutela de urgência”, ajuizada pela senhora JOICE
HASSELMANN, NICOLINO BOZZELLA JÚNIOR

e outros em face de

FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, EDSON PIRES
SALOMÃO, DOUGLAS GARCIA BISPO DOS SANTOS e outros. (Documentos
encaminhados para conhecimento estão sob sigilo)
Requerimento n. 36/2020 - Requer, nos termos regimentais, que seja
CONVIDADO o Exmo. Deputado Federal Nicolino Bozzella Júnior, com o
objetivo de prestar depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito “Fake
News-Eleições 2018”, sobre informações de que tenha conhecimento. (Não
agendado – período eleitoral)
Requerimento n. 37/2020 - Requer, nos termos regimentais, que seja
CONVIDADO o jornalista responsável pelo serviço de checagem de fatos e
desmonte de boatos da Agência Lupa https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/, com o
objetivo de prestar informações de que tenha conhecimento a esta Comissão
Parlamentar de Inquérito “Fake News-Eleições 2018”. (Alterado para
requerimento encaminhando perguntas em 28-08-2020)
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Requerimento n.38/2020 Requer, nos termos regimentais que que seja
determinada a transferência de sigilo e o compartilhamento do Inquérito Civil nº
MP 14.0695.0000212/2020-7, que tramita perante a 3ª Promotoria de Justiça do
Patrimônio Público e Social do Ministério Público do Estado de São Paulo, que
apura suposta prática de atos de improbidade administrativa pelo Deputado
Douglas Garcia Bispo dos Santos, que teria permitido que seu chefe de gabinete
Edson Pires Salomão, utilizasse, indevidamente e durante o horário de
expediente,, equipamentos públicos de seu gabinete parlamentar na Assembleia
Legislativa do Estado de São Paulo, para manifestações de ódio e disseminação
de fake news nas redes sociais. (sob sigilo)
Requerimento n.39/2020 Requer, nos termos regimentais que seja
OFICIADA a Mesa desta Casa solicitando informações sobre o procedimento de
armazenamento e guarda dos registros dos acessos realizados bem como os
usuários/servidores e respectivos gabinetes ou visitantes vinculados aos IPs de
conexão.
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Requerimento n. 40/2020 - Requer, nos termos regimentais, que sejam
CONVIDADOS os representantes das empresas EVAG Comunicação e
Tecnologia Ltda., Sr. Tiago Madeira, e BOSA Serviços de Apoio Administrativo
Ltda. EPP, Srs. Flavio Castilho de Moura e Anderson Rodrigo Guaitanele da
Silva, a fim de comparecerem perante esta CPI para prestação das informações
de que dispõem.
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Requerimento n. 41/2020 - Requer, nos termos regimentais, que seja
CONVIDADO o jornalista Oswaldo Eustáquio Filho, a fim de prestar informações
de que tem conhecimento. (não respondeu e-mail)
Requerimento n. 42/2020 - Requer, nos termos regimentais, que seja
CONVIDADO o Exmo. Senhor Presidente Nacional do PTB e ex-Deputado
Federal, Roberto Jefferson Monteiro Francisco, para comparecer perante esta
CPI, a fim de prestar informações de que tem conhecimento. (Agendado mas
não pôde comparecer na data)
Requerimento n. 43/2020 - Requer, nos termos regimentais, que seja
CONVIDADO o Exmo. Deputado Federal Alexandre Leite da Silva, para
comparecer perante esta CPI, a fim de prestar informações de que tem
conhecimento.
Requerimento n. 46/2020 - Requer, nos termos regimentais, que seja
CONVIDADO o Senhor Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan, com o
objetivo de prestar informações de que tenha conhecimento a esta Comissão
Parlamentar de Inquérito “Fake News-Eleições 2018”. (Não respondeu e-mail)
Requerimento n. 47/2020 - Requer, nos termos regimentais, que seja
CONVIDADO o Senhor Luís Felipe Belmonte, advogado e dono da Kasar
Investimentos Imobiliários, com o objetivo de prestar informações de que tenha
conhecimento a esta Comissão Parlamentar de Inquérito “Fake News-Eleições
2018”.
Requerimento n. 48/2020 - Requer, nos termos regimentais, que seja
CONVIDADO o Senhor Edgard Corona, fundador das redes de academia Bio
Ritmo e Smart Fit, com o objetivo de prestar informações de que tenha
conhecimento a esta Comissão Parlamentar de Inquérito “Fake News-Eleições
2018”.
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da ciência e em áreas consideradas estratégicas para o desenvolvimento do
país. O INCT de Democracia Digital, que coordeno, e que é financiado pelo
CNPq, pela Capes e pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia,
articula 26 laboratórios e grupos de pesquisa brasileiro de 20 instituições
brasileiras, e se ocupa de problemas de governo digital, política online e das
novas condições tecnológicas da democracia. Desde 2016, portanto desde a
origem do fenômeno, fake news é uma das nossas linhas de pesquisa mais
ativas.
Comecemos, então por aqui, pela datação. Fake news, como as
conhecemos, foram identificadas como um fenômeno politicamente importante
e com apelo democrático apenas a partir de 2016. É bom que isso fique muito
claro. Nós coletamos no INCT um volume de 1025 artigos publicados sobre fake
news no mundo inteiro e o fenômeno era irrelevante até 2016, até explodir
definitivamente m 2020. Só no primeiro semestre de 2020 foram publicados 250
artigos científicos sobre fake news no mundo, o que, do ponto de vista científico,
é algo extraordinário para um tema de ciências sociais, só comparável, neste
momento, à pesquisa sobre o Sars-Cov-2. Aliás, é curioso como de março para
cá, surgiu uma interseção entre as duas linhas de pesquisa e muitos
pesquisadores começaram a falar de uma dupla epidemia: a pandemia letal do
novo coronavirus e a infodemia ou a pandemia de fake news que infestou
mundialmente a informação e que tem aumentado exponencialmente a
gravidade da pandemia de covid-19. E o faz na medida em que incentiva as
pessoas a sabotarem as medidas de isolamento social recomendadas pelas
autoridades sanitárias, cria e dissemina o negacionismo do vírus, fazendo com
que mais pessoas se exponham e se infectem, e, por último, inventa e
propagandeia falsos medicamentos e falsas medidas sanitárias com todos os
riscos de morte e agravamento da doença que isso comporta. Assim, se em
2016, o primeiro grande surto de fake news no mundo, e em 2018, quando o
morbo chega pesadamente ao Brasil, acreditava-se que as consequências mais
graves da infodemia diziam respeito apenas às eleições e à política, o que já não
era um problema menor para as nossas democracias liberais, em 2020, com a
simbiose havida entre os vírus da Sars-Cov-2 e das fake news, os problemas se
tornaram, literalmente, mortais.
Mas o que são fake news? Ou, o que a pesquisa científica, 1000 artigos
científicos depois, diz que são fake news?
Vou resumir aqui em uma definição, como ensina a filosofia aristotélica,
indicando o gênero próximo e três diferenças específicas.
Acho que ninguém tem dúvida de que fake news são uma espécie do
Requerimento n. 49/2020 - Requer, nos termos regimentais, que seja

gênero “informação”. Fake news não são, portanto, por exemplo, do gênero

CONVIDADO o Senhor Sérgio Lima, publicitário e CEO da agência S8.WOW e

opinião. Nenhuma opinião é fake news. Opiniões podem ser falsas, idiotas, mal-

da Academia do ROI, de marketing digital, com o objetivo de prestar informações

informadas, parciais e partidárias, mal-intencionadas e inautênticas, e o contrário

de que tenha conhecimento a esta Comissão Parlamentar de Inquérito “Fake

disso tudo, mas não podem ser fake news. Assim, condenar fake news não

News-Eleições 2018”. (Não respondeu e-mail)

significa prejudicar a liberdade de opinião, mas a liberdade de produzir

Requerimento n. 50/2020 - Requer, nos termos regimentais, que seja

impunemente um determinado tipo de informação.

CONVIDADO o Senhor Marcos Bellizia, sócio da SG Consulting, de gestão

Isto posto, vamos às caraterísticas específicas. Não é qualquer

empresarial, e de empresas de administração imobiliária e de consultoria em

informação que se qualifica como fake news, mas apenas informações factuais,

tecnologia da informação, com o objetivo de prestar informações de que tenha
conhecimento a esta Comissão Parlamentar de Inquérito “Fake News-Eleições
2018”. (Não respondeu e-mail)
Requerimento n. 51/2020 - Requer, nos termos regimentais, que seja
SOLICITADO ao Professor Wilson Gomes que envie aos membros desta
Comissão Parlamentar de Inquérito, o texto que serviu de suporte à sua
apresentação realizada no dia 24 de julho p.p. assim como o estudo mencionado
que trata da ecologia do financiamento, produção e disseminação das Fake
News.

MATERIAL DO CONVIDADO
No momento em que cumprimento ao presidente e ao relator desta CPI e
às senhoras e senhores deputados membros desta comissão que aprovaram o
convite que me foi feito e muito me honra, me apresento.
Sou Wilson Gomes, sou professor da Universidade Federal da Bahia há
mais de trinta anos, professor titular na área de Comunicação e pesquisador do
CNPq na categoria 1-A. Atuo nas áreas de comunicação política, comunicações

ou seja, pretensos relatos, representações ou descrições de fatos da atualidade.
Este é o pressuposto pragmático da fake news: toda fake news se apresenta ao
seu destinatário como news, notícia de atualidade, informação factual.
A segunda característica, evidente, é que no caso das fake news a
informação é invariavelmente fake, falsa, forjada, fabricada. Notem que
informação falsa não é igual à ausência de informação. O resultado da falta de
informação é a desinformação ou ignorância; o resultado da informação falsa é
o engano, a mentira. Mas só podemos ser enganados se creditarmos ao
enunciado, ao proferimento, a sua intenção e capacidade de nos dizer
verdadeiramente o que se passa ou passou com as coisas, se o aceitarmos
como informação. A informação falsa tem que ser tomada pelo interlocutor como
informação verdadeira para que o engano, a mentira e a falsificação possam ser
bem-sucedidas. É por isso que na expressão fake news, o substantivo news é
precedido por fake, falso.
Mas há ainda uma terceira característica, essencial para a definição de
fake news: elas são criaturas digitais. Por isso, só começaram realmente a existir

digitais, e política e democracia em meios digitais. Atualmente sou coordenador

depois de mudanças importantes nas condições sociais da comunicação e da

de um Instituto Nacional de Ciência & Democracia, INCT. Os INCTs brasileiros

existência online, como a extensa penetração da internet, a hiperconexão como

são um projeto do Ministério de Ciência, Tecnologia & Inovações que resolveu
mobilizou e articulou a ciência brasileira de ponta em redes de laboratórios e
grupos de pesquisa, nacionais e internacionais, que atuam áreas de fronteiras
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modo de vida, a disseminação das comunicações móveis e, enfim, quando os

objetivo e para garantir uma resposta popular”. Não há nada de errado com a

ambientes digitais começaram a definir a nossa inserção e participação políticas.

propaganda em geral, então. O que tem de errado é com o tipo específico de

Por serem criaturas do universo digital, as fake news dependem de

propaganda apoiada em fake news, cujo fim está associado “geralmente a

disseminação online (viralização) e têm, por isso, um nível de rapidez de

engano, mentira e manipulação”. “Fake news são postas em circulação como

produção,

parte de um esforço coordenado para enganar, mentir e manipular. Se bem-

velocidade

de

disseminação,

alcance

e

capilaridade

sem

precedentes. Destaco os termos.
•

Rapidez e velocidade de produção – O que é possibilitado pelos

recursos disponíveis no estado das tecnologias em que nos encontramos.
Disseminação das ferramentas de cópia e captura de imagens, textos e áudios;
dos recursos para edição e produção de conteúdo; das comodidades para
download e upload de conteúdos digitais; facilidade de acompanhamento online
da informação de atualidade, seja do jornalismo profissional seja nos ambientes
sociais das plataformas digitais; hábitos altamente disseminados de produzir e
consumir conteúdo online; além da facilidade de anonimato;
•

Velocidade e alcance da disseminação – Possibilidades nunca

vistas de disseminação muito rápida de conteúdos por meios dos fluxos de
propagação típicos da vida e ambientes digitais; Alcances (impacto e
engajamento) em proporção jamais vista para atores sem importância social; A
conexão social alastrada, de maneira que as redes digitais se transformam em
redes de redes e todo mundo pode alcançar todo mundo;
•

sucedidas, campanhas baseadas em fake news têm como resultado fazer com
que as pessoas assumam atitudes, gerem convicções e tomem decisões
convenientes para quem falsificou e disseminou a informação falsa”. “Não se
enganem quanto ao sucesso: Fakes news se disseminaram pelo mundo
simplesmente porque se provaram a forma mais eficiente, mais barata e mais
flexível de propaganda ou comunicação persuasiva em um mundo digitalizado.
Para fazer fakes news você basicamente de duas coisas: 1) conhecer acionar
os recursos das novas estruturas digitais da comunicação e da vida; 2) não ter
escrúpulos de recorrer a mentiras e enganos para ganhar eleições e, depois de
vencidas, construir e manter uma opinião pública favorável ao seu lado.”
Engana-se quem pensa que o principal problema da política e da
democracia contemporâneas são as fake news puras, porque elas nunca
operam sozinhas. Fake news fazem parte de uma família de comportamentos
desonestos de comunicação política em ambientes digitais, que inclui, além de
outros que se possa imaginar, as publicações voltadas para o assassinato de
reputações, para a exposição ou “desmascaramento” de pessoas e instituições,

Capilaridade – Possibilidade de atravessar barreiras e limites

para a marcação de alvos pessoais para o linchamento digital ou a importunação

tradicionais para a difusão de informações; exposição inadvertida e distribuição

massiva, e a consequente exposição das vidas de pessoas públicas ou privadas

“comunitária” por meio de ambientes digitais como forma de passar pelos filtros

ao conhecimento e à fúria pública ou de facções.

e desconfianças; o apoio de comportamentos automatizados e de inteligência
artificial para criar climas de opinião e para o microtargeting.

Os grupos ativos na produção de fake news não apenas falsificam
informações para manipular as pessoas, mas se ocupam com igual intensidade
e ao mesmo tempo de outras coisas. Coisas tais como, em primeiro lugar, expor

Então, as senhoras e os senhores, podem chamar de fake news, notícias
falsas de internet, fraude informativa, informações falsas, ou até de
misinformation, se preferem inglês, que estarão designando corretamente a
mesma doença informacional que se disseminou como uma pandemia pela vida
pública mundo afora nos últimos quase cinco anos, e cujos principais sintomas

nas pessoas infectadas consistem na perda da capacidade de distinguir a

pessoas consideradas inimigas, mas também suas famílias, à importunação e à
violência. Esses grupos vivem de produzir ou conseguir informações privadas ou
íntimas de pessoas transformadas em alvo da facção. As informações podem
ser falsas ou verdadeiras, distorcidas ou descontextualizadas, o fato é que serão
usadas para transformar pessoas em alvos para atacá-las de todos os modos
possíveis.

verdade, de lidar adequadamente com fatos e dados e de tomar decisões bem-

Em segundo lugar, há os comportamentos típicos de atacar pessoas

informadas. Sabe-se que o portador do vírus se torna alérgico a fatos e evita a

publicamente (“desmascarar/cancelar”) para as envergonhar ou constranger

todo custo a dissonância cognitiva, isto é, entrar em contato com informações

(public shaming) ou para destruir suas carreiras e vidas sociais (linchamento

que não satisfaçam os seus desejos e com relatos que se choquem com as suas

digital). A meta nesse caso é o assassinato de reputações e a importunação ou

crenças.

assédio. De forma que o grande produtor de fake news é, frequentemente e ao

Vamos supor que em um país imaginário um presidente da República
mande cortar o suprimento diário de informações, que o seu ministério da Saúde

mesmo tempo, um grande assassino de reputações e um especialista em
importunar e assediar pessoas.

oferecia, sobre o número de infectados e mortos das últimas 24 horas de uma
pandemia que castiga a nação. O resultado disso é desinformação. Um sujeito
desinformado é um cidadão sem informação. Em estado de ignorância sobre
fatos importantes para a sua vida. Isso não é fake news, é outra coisa.

Por fim, notem que fake news não nascem espontaneamente, como
cogumelos na mata. Fake news em geral, e fake news políticas em particular,
são manufaturadas em nível praticamente industrial. Em países onde fake news

Continuem a supor que este mesmo presidente fictício do nosso país

se tornaram um problema endêmico para as democracias eleitorais e para a vida

imaginário publique em meios de informação digital que os seus adversários

pública em geral, formaram-se verdadeiros departamentos de propaganda e

políticos “buscam meios de descriminalizar a pedofilia, transformando-a em uma

manipulação política.

mera doença ou opção sexual”, e que isso é coisa sabidamente falsa. Quem
recebe e assimila esta informação falsa estará certamente mal-informado. Um
sujeito mal-informado é um sujeito com informação, sim, mas com uma
informação falsa, distorcida ou parcial. Isso é fake news.

Hoje a indústria de fake news (e os brasileiros deram grandes
contribuições às inovações em processos e métodos desta indústria em 2018
com o uso de grupos do WhatsApp e a formação de ecologias mediáticas
articulando o WhatsApp, mas também blogs, perfis no Twitter, no Facebook e no

Resumindo, então. Cortando o suplemento de uma informação

Instagram e compartilhadores de vídeo como o YouTube), hoje a indústria das

necessária, você produz um sujeito desinformado. Colocando, em lugar disso,

fake news tem cadeias de montagem, uma demanda organizada e prevista,

uma informação que fabricou o fato que relata, fake news, você produz um

times de criadores preparados e bem remunerados (inclusive com verbas

sujeito mal-informado, no qual, porém, você plantou de forma desonesta uma

públicas),

convicção e, com sorte, um sentimento, que lhe favorece. A este ponto, pouco

automatizada, com o emprego de bots, por exemplo. Com isso, garantiram e

importam os fatos e a verdade. A verdade é o que você faz. Você constrói os

expandiram o consumo do seu produto. O “modelo de negócios” da produção e

fatos que servem ao seu propósito. Se a verdade anterior deixa de servir ao seu

distribuição industrial de fake news, inclui os engenheiros de produção e chefes

propósito, você a reconstrói em outra coisa. Você define o que é a verdade. Ou,

de laboratório dos cartéis que são os grandes falsários de informação. Esses

numa fórmula sintética que ouvi recentemente, as histórias sempre ganham dos

vivem de manufaturar dez publicações por hora, 24 horas por dia, sete dias por

fatos. Stories beat facts every time.

semana. Depois, temos os grandes traficantes, que incluem influenciadores

Neste sentido, fake news são um tipo peculiar de propaganda, o tipo
desonesto. Propaganda, por definição, é um processo sistemático de
gerenciamento de informações voltado para a promoção de um determinado

processos terceirizados e até uma distribuição parcialmente

digitais, políticos e, enfim, ativistas que se reivindicam jornalistas, comediantes
e influenciadores. E ainda temos os financiadores dessa engrenagem, que
emprega muita mais gente do que vocês podem imaginar.

42 – São Paulo, 131 (34) – Suplemento

Diário Oficial Poder Legislativo

Por favor, sem glamour. A falsificação de notícias e a distribuição de fake
news são apenas mais um tipo de tráfico. Tem gerente geral, soldado, vapor,
avião, fogueteiro, tem o químico, o dono do morro, o viciado e os que morrem
consumindo a porcaria que eles falsificam e distribuem, na pandemia e nas
eleições. E tem os grandes beneficiários disso tudo, que vejam só, conseguiram
mandatos eleitorais e/ou a rede de cargos e empregos que decorrem de tais
mandatos.
Falsários de notícias e traficantes de notícias falsas fingem desconhecer
o quanto a sua atividade é moral e legalmente reprovável. Agora, quando, enfim,
no Brasil há inquéritos que os alcançam, queixam-se por estarem sendo tratados
“como se fossem criminosos”. Ora, traficantes de fake news são, ao fim e ao
cabo, criminosos, sim, assim como os fabricantes de notícias falsas são
marginais, sim. Não há falsário do bem nem traficante virtuoso. Quem
manufatura informações falsas o faz para enganar e manipular em benefício
próprio ou da facção para a qual trabalha, é um falsário. Infotraficante de fake
news é traficante. Falsários e traficantes são criminosos. Ponto.
Não se falsificam informações para consumo íntimo ou privado, mas para
produzir efeitos sobre a massa. Só um público-alvo massivo é capaz de
compensar o esforço e os custos dos falsários de informação, assim como os
dos grandes traficantes de informação falsa que vivem de disseminar um volume
absurdo de fake news por via digital. Por isso é que não se deve subestimar o
que significam decisões mal-informadas causadas pelo consumo de fake-news,
já que são decisões numa escala massiva. Em campanhas eleitorais, decisões
mal-informadas necessariamente produzem resultados ruins desde que iniciou
a epidemia mundial de fake news em 2016. Na vida democrática, em geral, a
adoção de atitudes, a formação de convicções, além das decisões por este ou
aquele comportamento com base em informação falsa leva à polarização
política, ao ódio e à antipolítica. Por fim, como vemos agora nas circunstâncias
da pandemia do novo coronavirus, decisões mal-informadas simplesmente nos
matam.
É isso. Agradeço a honra do convite e espero ter sido de alguma ajuda
esta comissão parlamentar de inquérito sobre fake news.
Requerimento n. 52/2020 - Requer, nos termos regimentais, que seja
SOLICITADO ao Professor Pablo Ortellado, que envie aos membros desta
Comissão Parlamentar de Inquérito, o texto que serviu de suporte à sua
apresentação realizada no dia 24 de julho p.p. assim como o estudo mencionado
que trata da produção, do financiamento e disseminação das Fake News. (Não
respondeu e-mail)
Requerimento n. 53/2020 - Requer, nos termos regimentais, que seja
CONVIDADO o

Senhor Rodrigo Barbosa Ribeiro, assessor do Deputado

Estadual Douglas Garcia, com o objetivo de prestar informações de que tenha
conhecimento a esta Comissão Parlamentar de Inquérito “Fake News-Eleições
2018”. (Não localizado ou não respondido)
Requerimento n.54/2020 - Requer, nos termos regimentais que

se

OFICIE à Secretaria Especial de Comunicação Social, da Secretaria de Governo
da Presidência da República, a fim de que forneça informações acerca do
recebimento, direta ou indiretamente, de verba pública pelas empresas
jornalísticas Brasil 247 e Diário do Centro do Mundo, entre os anos de 2003 e
2016.
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Requerimento n. 59/2020 - Requer, nos termos regimentais, que seja
CONVIDADO o Allan dos Santos, blogueiro, com o objetivo de prestar
informações de que tenha conhecimento a esta Comissão Parlamentar de
Inquérito “Fake News-Eleições 2018”, bem como, seja ouvido sobre a liberdade
de expressão e imposição contrária a essa liberdade, acreditando ter correlação
da eleição de 2018. (Não agendado)
Requerimento n. 60/2020 - Requer, nos termos regimentais, que seja
CONVIDADO o Sr Felipe Neto, blogueiro, com o objetivo de prestar informações
de que tenha conhecimento a esta Comissão Parlamentar de Inquérito “Fake
News-Eleições 2018”, bem como, seja ouvido sobre a liberdade de expressão e
imposição contrária a essa liberdade, acreditando ter correlação da eleição de
2018. (Não agendado)
Requerimento n. 61/2020 -Requer, nos termos regimentais, que seja
deliberado por esta CPI o CONVITE ao Sr Caio Coppolla, comentarista CNN,
com o objetivo de prestar informações de que tenha conhecimento a esta
Comissão Parlamentar de Inquérito “Fake News-Eleições 2018”, bem como seja
ouvido sobre a liberdade de expressão e imposição contrária a essa liberdade,
acreditando ter correlação da eleição de 2018. (Não agendado)
Requerimento n. 62/2020 -Requer, nos termos regimentais, que oficie ao
Exmo. Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito das Fake News
do Congresso /Nacional, Senador Angelo Coronel, solicitando acesso aos
documentos obtidos pela CPMI em caráter sigiloso, conforme especificado. (Não
recebido até o presente momento)
Requerimento nº 64/2020 - Requer, nos termos regimentais, com
fundamento no § 2º do artigo 13 da Constituição do Estado, e no artigo 3º, inciso
IV, da Lei Estadual nº 11.124, de 10 de abril de 2002, que seja SOLICITADO ao
Senhor Dario Durigan (representante do WhatsApp) que envie aos membros
desta Comissão Parlamentar de Inquérito, o texto que serviu de suporte à sua
apresentação realizada no dia 14 de agosto de 2020.
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Requerimento nº 65/2020 - Requer, nos termos regimentais, com
fundamento no § 2º do artigo 13 da Constituição do Estado, e no artigo 3º, inciso
IV, da Lei Estadual nº 11.124, de 10 de abril de 2002, que seja SOLICITADO ao
Senhor Marcelo Lacerda (representante do YouTube-Google) que envie aos
membros desta Comissão Parlamentar de Inquérito, o texto que serviu de
suporte à sua apresentação realizada no dia 14 de agosto de 2020.

Requerimento nº 66/2020 - REQUER, nos termos regimentais, que oficie à
Secretaria de Comunicação do Estado de São Paulo, a fim de que forneça
informações acerca dos contratos feitos com as empresas de publicidade
Máquina da Notícia Comunicação Ltda., Propeg Comunicação S/A, Lua
Propaganda Ltda., Agência Mood de Comunicação Integrada Ltda., Lew
Lara/TBWA Publicidade Propaganda Ltda. e Z515 Propaganda Ltda., e dos
valores

pagos

nos

anos

de

2018,

2019

e

2020.
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Requerimento nº 67/2020 - REQUER, nos termos regimentais, que sejam
convidados o exministro do Trabalho e Emprego e da Previdência Social e exprefeito de São Bernardo do Campo, Sr. Luiz Marinho, a representante da
Agência Lajoy, Sra. Joyce Moreira Falete Mota, e o representante da empresa
Be Connected, Sr. Rodrigo Queles Teixeira Cardoso, a fim de comparecerem
perante esta CPI para prestação das informações de que dispõem. (não
agendado – período eleitoral)
Requerimento nº 68/2020 - Requer, nos termos regimentais, conforme
deliberado na 19ª Reunião da CPI - Fake News - Eleições 2018, que os
Requerimentos de CONVITE aos representantes legais da agência de
checagem "Estadão Verifica" (Req. 31/2020); da agência de checagem "Fato ou
Fake - Portal G1" (Req. 32/2020); do jornal "Folha de São Paulo" (Req. 33/2020)
e da agência de checagem "Lupa" (Req. 37/2020) sejam CONVERTIDOS em
Requerimentos

com

PERGUNTAS

destinadas

(Requerimento nº 32 e 37 já contem os anexos)

às

referidas

empresas.
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Requerimento nº 69/2020 - Requer, nos termos regimentais, a deliberação
do pedido ora formulado de CONVITE para a oitiva do responsável legal pela
empresa “Dataulfo Desenvolvimento Web e Gestão de Redes” com o objetivo de
prestar informações de que tenha conhecimento a esta Comissão Parlamentar
de Inquérito “Fake News-Eleições 2018”. (não agendado)
Requerimento nº 70/2020 - Requer o envio de ofício à Secretaria Especial
de Comunicação Social, da Secretaria de Governo da Presidência da República,
a fim de que forneça informações acerca do pagamento com verba pública, direta
ou indiretamente, às empresas jornalísticas, no período de janeiro de 2019 ao
presente momento (setembro de 2020). (Não enviado. Houve o contato da
Secretaria de Comunicação do Ministério das Comunicações indagando-nos
sobre o pleito. Enviado material conexo no Req. nº 66/2020)
Requerimento nº 71/2020 - Requerem, nos termos do artigo 34-A do
Regimento Interno da Assembleia Legislativa, a prorrogação, por mais 60
(sessenta) dias, do prazo de funcionamento da Comissão Parlamentar de
Inquérito, criada pelo Ato n.º 06/2020, do Presidente da Assembleia, com a
finalidade de "investigar os casos das 'Fake News' (Notícias Falsas) que
surgiram durante as eleições de 2018, no Estado de São Paulo".
Requerimento nº 72/2020 - Requer que que seja OFICIADO ao Senhor
Edgard Corona, que em resposta ao Requerimento nº 48/2020 colocou-se à
disposição para contribuir com os trabalhos desta CPI e solicitou que possa
esclarecer, por escrito, todas as informações solicitadas, encaminhando-se as
PERGUNTAS: 1. O senhor alguma vez contribuiu para a produção,
disseminação ou financiamento de notícias falsas, discursos de ódio ou fake
news em redes sociais e/ou Whatsapp? Se sim, esclarecer como e com quais
objetivos. 2. O senhor tem conhecimento de alguém que tenha contribuído com
a produção, disseminação ou financiamento de notícias falsas, discursos de ódio
ou fake news em redes sociais e/ou Whatsapp? Quem e em quais
circunstâncias? 3. O que o senhor sabe sobre a disseminação de fake news e
sua influência nas eleições de 2018? 4. Em reportagem da Folha de S. Paulo em
2018, denunciou-se a contratação de agências por empresários para espalhar
mensagens contra o PT no WhatsApp nas eleições de 2018 e cada contrato teria

o valor de R$ 12 milhões. O senhor tem conhecimento deste suposto esquema?
Se sim, pode explicar o esquema? 5. O senhor é citado no Inquérito das Fake
News, do Supremo Tribunal Federal, quando o ministro Alexandre de Moraes
afirma que surgiram indícios de que há uma rede de empresários que financiam
a produção e disseminação de conteúdo falso para as redes sociais. O que o
senhor tem a dizer sobre isso? 6. O senhor tem algo a mais para acrescentar
sobre fake news a está Comissão Parlamentar de Inquérito? Esclarecendo-se
que, conforme deliberado na 20ª Reunião desta CPI, este ato não gera a
preclusão ou a perda da oportunidade de outro convite ao Senhor Edgard Corona
para prestar informações complementares pessoalmente, caso se fizer
necessário. (Resposta foi remetida ao requerimento N°48/2020)
Requerimento nº 75/2020 - Requer , nos termos regimentais, que seja
oficiada a PRODESP, solicitando informações constantes do processo 112138440.2019.8.26.0100,da 7ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo,
sobre quais os órgãos públicos e os perfis de acesso dos usuários/servidores,
assim como os respectivos setores, departamentos e gabinetes vinculados aos
IPS de conexão utilizados para disseminação das postagens mencionadas em
tal processo, de janeiro de 2018 a janeiro de 2020.
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31. A DEFESA DA DEMOCRACIA: OS FUNDAMENTOS PARA SE
APURAR AS NOTÍCIAS FALSAS NAS ELEIÇÕES

O objetivo de uma CPI é reunir o maior número de indícios para
caracterizar um fato determinado ilegal ou irregular (ou dotados de uma série de
irregulares) ocorrido dentro da órbita de competência do Estado-membro e que,
ou por falha na atuação deste, ou, no caso de violação dos Direitos
Fundamentais, tenha causado algum tipo de lesão, dano, sofrimento, desonra,
prejuízo econômico, ou qualquer tipo de incômodo aos cidadãos. No caso, esta
CPI apura as notícias falsas que potencialmente contaminaram o livre exercício
do direito de sufrágio dos cidadãos e colocaram em risco a própria existência da
democracia. Em resumo: os objetivos desta CPI foram o defender a democracia.
Uma CPI serve para isso? Tem poderes para defender a democracia?
Sim, uma CPI tem esse poder, uma vez que, como comissão do Poder
Legislativo detém o mandato, a representatividade de defender quem, nós
Deputadas e Deputados, representamos: o Povo. Não é à toa que a Constituição
dos Estados Unidos, de 1787, abre com o seguinte lema: we, the people, ou,
nós, o povo.
Antes, é necessário tecer algumas considerações sobre os poderes de
uma CPI.
Em suas origens, que muitos apontam como não sendo exata, as
Comissões de Inquérito do Parlamento surgiram na Inglaterra dos Séculos XVI
e XVII. Ao cruzarem Atlântico, nas então colônias inglesas em solo da América
do Norte, algumas legislaturas dessas colônias também se valiam das
Comissões de Inquérito, mas ROLAND YOUNG 1 dos informa que é depois da
Independência Americana, mais precisamente em 1.791 é que teria surgido a
primeira Comissão Parlamentar de Inquérito no Congresso americano e, daí
para frente, esse tipo de Comissão ganhou musculatura e relevo, vindo a ser
Segundo ROLAND YOUNG, em seu clássico O Congresso Americano, “os verdadeiros
inquéritos congressionais datam de 1791, quando o Congresso criou uma comissão com
poderes especiais para investigar as expedição St. Clair contra os índios, e que havia
sofrido muitos reveses imprevistos. Os inquéritos continuaram pelo Século XIX a dentro,
quando foram realizadas várias investigações sobre a conduta de diversos funcionários
do governo.” In O Congresso Americano, editora Forense: Rio de Janeiro, 1966.p. 248.
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figura recorrente nas atividades legislativas norte-americanas, com destaque no

social ou o bom desempenho do Estado. Ou seja: dotar o Poder Legislativo de

pós-Segunda Guerra Mundial, mais precisamente na década de 1.950, na

bons e válidos propósitos para legislar.

chamada comissão de investigação de atividades antiamericanas, conduzida

No Brasil, isso não é diferente. Embora existam remotos resquícios de

pelo Senador JOSEPH McARTHY, numa época que restou denominada como

poderes inquisitoriais ao Poder Legislativo na Constituição do Império de 1.824,

macarthismo. A virulência dessa Comissão, caracterizada por violar direitos

é somente na segunda Constituição republicana, a de 1.934, que se prevê a

fundamentais dos cidadãos norte-americanos, direitos esse protegidos pelas

existência das Comissões Parlamentares de Inquérito. Todavia, tendo sido essa

Emendas à Constituição dos Estados Unidos, atraiu a atenção da Corte Suprema

Constituição revogada pela outorgada Carta de 1.937, somente com a

norte-americana (U.S. Supreme Court), que foi insistentemente demandada

redemocratização do país em 1.946, com uma nova Constituição promulgada

pelos investigados por essa Comissão de inquérito de natureza parlamentar para

por uma Assembleia Constituinte, é que podemos dizer sobre o efetivo exercício

reprimir os abusos que vinham sendo praticados. Daí surgiu copiosa

das CPIs no Brasil, vindo a ganhar, em 1.952, uma legislação específica sobre

Warren 2,

o seu funcionamento, a Lei nº 1579/1952, em vigor, com as devidas adaptações,

a respeito das comissões parlamentares de inquérito e limitadora das suas

até o presente momento. Note-se que as primeiras CPIs com maior destaque

ações, jurisprudência essa que balizou e baliza, até hoje, como precedentes

surgem no início da década de 1.950, com as famosas Comissões

(stare decisis) a atuação das Comissões de Inquérito da Casa dos

Parlamentares de Inquérito que apurou, respectivamente, empréstimos do

Representante e do Senado dos EUA.

Banco do Brasil (1.953) e a do Jornal Última Hora, do jornalista SAMUEL

jurisprudência da Corte Suprema, notadamente na chamada Corte de

E não foi só nos lindes territoriais dos Estados Unidos da América que a
jurisprudência da Suprema Corte americana deitou raízes. Tendo em vista a

WAINER (1.954), CPIs essas que ajudaram no processo de deterioração do
Governo GETÚLIO VARGAS.

qualidade das decisões jurídicas da Corte, essa jurisprudência serve de luz

Porém, após o período de 1.964/1.985, é com a Constituição da República

interpretativa para as demais comissões parlamentares de inquérito e tribunais

de 1.988 que as Comissões Parlamentares de Inquérito ganharam destaque e a

constitucionais ao redor do mundo.

devida autoridade, com a previsão contida no art. 58, § 3º da CF/88:

Como exemplo fundamental dessa contribuição do Direito norteamericano podemos apontar para a finalidade de uma comissão parlamentar de

“§ 3º As comissões parlamentares de inquérito, que terão
poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além
de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas,
serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado
Federal, em conjunto ou separadamente, mediante
requerimento de um terço de seus membros, para a apuração
de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões,
se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que
promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.”

inquérito destinada precipuamente ao aperfeiçoamento das medidas legislativas.
Este foi o mote inicial das comissões de inquérito, qual seja, o de proporcionar
melhores informações para os congressistas poderem legislar melhor. ROLAND

Earl Warren foi o Chief Justice, ou Presidente da Corte Suprema dos EUA de 1953 a
1969, quando esse político da Califórnia foi nomeado pelo Presidente Dwight.
Eisenhower para dirigir a Corte e representou uma guinada histórica no Direito
Constitucional americano, uma vez que promoveu a proteção dos direitos fundamentais
como uma das principais tarefas da Corte desde James Madsion na virada do Século
XVIII para o Século XIX. Uma das principais marcas da denominada Corte de Warren
foi o incisivo processo de desasegregação racial que a Corte passa a adotar a partir de
1954. Datam dessa época, também, os freios que a Suprema Corte impôs às comissões
parlamentares de inquérito, determinando que elas obedecessem os direitos e garantias
individuais dos investigados pela Comissão McArthy.

2

Todavia, em essência, as comissões de inquérito brasileiras guardam
estrita correspondência genética com suas similares norte-americanas. Isso
quem nos ensina é a doutrina constitucional e a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal (STF).
Para GILMAR FERREIRA MENDES e PAULO GONET BRANCO 5,

YOUNG 3 nos dá a conhecer a verdadeira essência das comissões

“as comissões parlamentares de inquérito destinam-se a reunir
dados e informações para o exercício das funções
constitucionais conferidas ao Parlamento. A doutrina aponta que
o direito de inquirir é inerente a todo poder que delibera, e que,
por isso, tem a necessidade de conhecer a verdade. Para
esclarecer sobre a verdade, indispensável ao exercício da
função legiferante e de fiscalização, o Parlamento atribui a uma
parcela dos seus membros a tarefa de, em seu nome, apurar
acontecimentos e desvendar situações de interesse público.”

parlamentares de inquérito, quando diz que
“é evidente que o Congresso necessita de fatos para elaborar
leis, e baseados neste fato podemos argumentar que se a
informação que o Congresso necessita não é fornecida com boa
vontade, e o Congresso pode obrigar as testemunhas a depores
e a apresentarem documentos relativos a assuntos importantes
para a proposição legislativa. O Congresso pode também exigir
informação visando outros objetivos, que não estão diretamente
relacionados com a legislação: pode necessitar de fatos
comprovantes nos processos de impeachment, nos casos
relativos à eleição, e no controle das agências governamentais.
(...) O Congresso não tem um domínio completo dos dados
pertinentes e de todos aqueles que participam do processo.
Pessoas não pertencentes ao Congresso participam
obrigatoriamente dos inquéritos congressionais, o assunto que
está sendo discutido pode ter relação com certas informações
que são especialmente vitais aos outros sistemas de ação e às
atitudes tomadas, à expressão de opiniões e ao comportamento
de indivíduos na sua capacidade privada. (...) O fato de os
inquéritos poderem ser relativos à conveniência da medida
política existente, à necessidade da adoção de nova medida
política, ou ao fracasso da execução da medida política, pode
levar os investigadores a tratarem de assuntos que estão bem
fora da rotina legislativa. Logo, eles de veem envolvidos com os
processos de diversas instituições, não só governamentais
como particulares.”

E encerra sua preleção com essa frase monumental, atual e oportuna: “A
autoridade de investigar do Congresso é tão ampla quanto sua autoridade de
legislar.” Cita, para tanto, um importante trecho de uma decisão da Suprema
Corte 4: “o poder de investigação constitui um auxílio essencial e apropriado para
a função legislativa e que um Corpo Legislativo não pode legislar com prudência
sem recorrer às informações.”
Essas são as molas-mestras das comissões parlamentares de inquérito
em suas origens: dotar o Poder Legislativo de poderes e prerrogativa com o fim

No mesmo passo, a lição de PINTO FERREIRA 6:
“Inicialmente, é de advertir que o poder de investigar outorgado
ao Congresso é um poder auxiliar do seu mais amplo e completo
poder de legislar. É o que decidiu a Corte Suprema em Kilbourn
versus Thompson (103 US 168), em Mac Grain versus
Daugherty (273 US 135) e ainda em Johne Watkins versus
United States (77 US Ct. 1.173).
Nesta importante decisão, decidiu o Supremo dos Estados
Unidos que o poder de investigar constante de comissão
parlamentar de inquérito é decorrente do poder de legislar, e, por
conseguinte, um instrumento eficiente para o desencargo de sua
missão legislativa. Continua o Acórdão: amplo como é esse
poder de investigação, não é, contudo, ilimitado. Nele não se
compreende o poder geral de expor os negócios privados dos
indivíduos, a não ser que justifique em termos de função do
Congresso.”

Neste ponto, há um respiro para enxergarmos a missão da CPI das Fake
News, pois ela, pautada em seus poderes instrutórios próprios das autoridades
judiciárias, visou apurar pessoas físicas e jurídicas, todas privadas, que, em tese,
produziram, disseminaram, financiaram ou divulgaram notícias falsas com
natureza deteriorante das instituições democráticas.
E salienta esse Acórdão citado pelo saudoso PINTO FERREIRA:
“nenhuma investigação constitui um fim em si mesma; ela deve ser relativa e
pertinente a uma tarefa legítima do Congresso. Investigações cujo fim seja

de obter informações úteis e necessárias para a boa produção legislativa,
criando, alterando ou extinguindo normas jurídicas que visem a boa convivência

3 YOUNG, Roland. O Congresso Americano, editora Forense: Rio de Janeiro, 1966.p.
247/249.
4 McGrain versus Daugherty (1926) 273 US 135, 174, 175.

MENDES, Gilmar Ferreira e BRANCO, Paulo Gonet. Curso de Direito Constitucional.
10ª edição. Editora Saraiva: São Paulo, 2015.p. 891.
6 FERREIRA, Pinto. Os poderes das Comissões Parlamentares de Inquérito. Publicação
original em Revista de Direito Público n. 13/22, jul-set/1970. In Doutrinas Essenciais
de Direito Constitucional. Editora Revista dos Tribunais: São Paulo, 2013.p. 320.
5
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apenas a afirmação do prestígio pessoal dos investigadores ou destinada a punir

Embora esse texto se referira às eleições 2.018, não são as eleições, ou

os investigados são indefensáveis. (...) Ainda nos casos já citados, em Kilbourn

melhor, o processo eleitoral de 2.018 o fato determinado a ser apurado pela CPI.

versus Thompson (103 US 168 e Johne Watkins versus United States (77 US Ct.

Isso porque, o texto do requerimento de criação não comporta, com todo o

1.173), a Corte Suprema decidiu que a investigação de negócios individuais é

respeito, uma interpretação literal, mas uma interpretação teleológica, finalística,

ilegítima se não tem relação com um definido propósito de ordem legislativa.”

somada à uma interpretação contextual, que deslinde, dentro do sistema

Portanto, em pé de igualdade com as originais comissões parlamentares
de inquérito norte-americanas, as Comissões Parlamentares de Inquérito

jurídico-constitucional, qual é o seu fim propriamente dito, mesmo que esse fim
se apresente abstratamente nas entrelinhas não escritas.

brasileiras, de todos os entes federativos diga-se, devem, em primeiro ligar,

Sobre os misteres da interpretação, em especial, esses tipos que

deter poderes especiais instrutórios, ou, como o § 3º do art. 58 da CR/88

invocamos (teleológica + sistemática), nada melhor do que a lição de um dos

nomeou, poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, para o fim

grandes mestres do Direito brasileiro: GOFFREDO TELLES JUNIOR. Para o

de obter o maior número possível de dados, informações sobre um fato

saudoso professor da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco 7

determinado, fato determinado esse que proporcionará um aperfeiçoamento da
produção legislativa, no sentido de serem criadas normas jurídicas, ou no sentido
de serem modificadas as já existente ou, no sentido de eliminarem normas que
atravanquem o bom desempenho do Estado em prol da coletividade.
Em segundo lugar, como acessório dessa atividade principal de coletar
elementos para o aperfeiçoamento da atividade legiferante, vem a reunião de
informações, provas ou indícios que joguem luz naqueles que forjam o fato
determinado sobre o qual o Poder Legislativo deve fazer recair suas
investigações. Aqui, há de se fazer a abertura necessária de uma explicação
contextualizada. As CPIs não visam a punição, ou a sanção, ou a condenação
de ninguém, seja de pessoas físicas ou de pessoas jurídicas. Essa função
punitiva está a cargo do Poder Judiciário, a quem cumpre conhecer, processar
e julgar fatos tidos como ilícitos.
Contudo, desde as primeiras CPIs pós-1988, instaurou-se no Brasil,
precisamente com a CPI que investigou o Presidente COLLOR DE MELLO
(1.992), uma sanha inquisitorial punitiva nas CPIs. Porém, como vimos, não é
esse o seu papel constitucional principal. Seu mister constitucional é, lastreada
em poderes instrutórios especiais, obter o maior número possível de informações
úteis que visem dotar o legislador de elementos razoáveis para aperfeiçoar o
ordenamento jurídico.
Logicamente, debruçada sobre o fato determinado a apurar, objeto de
constituição de uma CPI, esse órgão legislativo coletou, no mínimo, informações
preciosas e importantes, como por exemplo, nomes de pessoas físicas e

jurídicas, que praticaram potenciais condutas ilícitas que merecerão maior
aprofundamento de apurações e repressão pelos órgãos constitucionais

“(...) o jurista, ao interpretar a lei, começa por vê-la dentro do
conjunto de que ela participa, e a considera-la como um
componente de um sistema ético. Para o jurista, a lei não é
uma proposição solta; não é apenas o que se lê em seu
texto. Ela é, também, aquilo que ela pretende, como
participante de uma ordem geral.
O jurista sabe que a lei tem letra e tem espírito. Quase
poderíamos dizer que a lei tem corpo e tem alma. A verdade é
que a lei, para o jurista, não se esgota em sua letra. A lei se acha,
também, no seu pensamento e na sua intenção.
Nem sempre o espírito da lei se exprime em sua letra. Mas, o
que é certo é que a lei, seja qual for sua letra, não deve ser
aplicada contra o seu espírito. [o jurista] não pode deixar de
aplicar a lei, nos casos para os quais ela foi feita. Deve, porém,
aplicá-la adequadamente, isto é, deve aplicá-la com o espírito –
o sentido – que ela, em cada caso concreto, precisa ter, para
alcançar os exatos objetivos que determinaram sua aplicação.
(...) se a aplicação da letra da lei a um caso concreto produzir
efeito contrário ao que a própria lei pretende, aplicá-la equivale
a violá-la, porque será contrariar o seu pensamento, o seu
espírito. [Quem] a tenha aplicado assim, não soube interpretá-la
convenientemente: apegou-se a letra rígida da lei,
desconhecendo o seu espírito.
MIGUEL REALE escreveu: uma norma é sua interpretação.
Impossível dizer melhor.
Mas é evidente que a interpretação há de ser correta. Há de ser
uma interpretação de jurista, ou seja, uma interpretação
mais preocupada com a intenção e o espírito da lei, do que
com o estrito sentido literal da mesma.
Na interpretação das leis, mais importante do que o rigor da
lógica racional é o entendimento razoável dos preceitos, porque

7 TELLES JUNIOR, Goffredo. A Folha Dobrada – Lembranças de um estudante. Editora
Nova Fronteira: São Paulo, 2004. pp. 162/163.

o que se espera inferir das leis não é, necessariamente, a melhor
conclusão lógica, mas uma justa e humana solução.” (g.n.)

competentes: polícia, Ministério Público e Poder Judiciário. Como autoridades
que são, os Deputados, com poderes instrutórios próprios das autoridades

Perante o texto do requerimento de criação da CPI, caso se adote uma

judiciárias, ao concluírem os trabalhos tendo desvendado situações com indícios

interpretação literal aferrada estritamente à letra do texto, estará, concessa

de ilegais, irregulares e até criminosas, deverão dar conhecimento ao público e

venia, sendo conferida uma interpretação equivocada, uma vez que o fenômeno

às autoridades constitucionais competentes, ciência desses achados em suas

jurídico-político das eleições é regido por normas expedidas por pessoa de

investigações, para que aquelas autoridades cumpram seu desiderato

direito público diferente dos Estados-membros, no caso, a União e o Estado de

constitucional. As comissões parlamentares de inquérito são extensões do poder

São Paulo não teria competência para investigar questões que estão, em tese,

de legislar e não lhes cabe o figurino de tribunais, nem de autoridade policial.

sob a jurisdição da Justiça Eleitoral.

Mas são fortes instrumentos de defesa do regime democrático. O só fato de sua

Deve-se entender que não são as eleições a intenção a ser perseguida

existência já tem um efeito pedagógico: INIBIR possíveis atos atentatórios contra

pela Comissão Parlamentar de Inquérito, mas as fake news, que assombram o

a democracia. Isso já é um demonstrativo do sucesso da CPI das Fake News,

sistema democrático. A expressão eleições não é uma proposição solta; não é

porque sua existência é sinal de preocupação das autoridades constituídas com

apenas o que se lê em seu texto. Ela é, também, como disse GOFFREDO, aquilo

potenciais fatos lesivos ao Estado Democrático de Direito.

que ela pretende, como participante de uma ordem geral, e, no caso, a ordem
geral não permite que o termo eleições seja o mote principal da CPI, mas seu

Portanto, as CPIs miram, como apregoa o § 3º do art. 58 da CR, a
elucidação, a investigação, a apuração dos chamados fatos determinados.
Essa constatação é de crucial importância nesta CPI das Fake News, pois, no
âmbito de abrangência de atuação desta Comissão, ela, através dos seus
membros, relacionou todo um roteiro de possíveis investigações futuras pelo
Ministério Público sobre o fato determinado multifacetário e muitas vezes oculto
nas profundezas da deep web, ou, da proliferação de redes sociais que labutam
contra a democracia. Sem falar na escorregadia responsabilidade dos
provedores das redes sociais mais importantes. Esse é outro sucesso desta CPI:
escancarou a falta de comprometimento dos provedores de internet e redes
sociais no combate às fakes news, pois não demonstraram muita firmeza e pulso
para encabeçar essa tarefa. Precisam ser compelidas, portanto, com mais força.
De outro lado, qual foi o objeto literal da CPI? A resposta, também literal,
seria: investigar os casos de fake news que surgiram durante as eleições 2.018,
no Estado de São Paulo.

coadjuvante temporal.
Se aplicarmos o termo “eleição” como o motivo principal a ser perquirido
pela comissão de inquérito, e não como seu parâmetro ou ponto de partida,
poderá, essa comissão, produzir um efeito contrário ao que a Constituição
pretende. Aplicar, literalmente, o texto do requerimento de criação sem os
devidos temperamentos jurídicos, equivaleria, com todo o respeito, a violar a
Constituição, porque estará a contrariar o seu espírito federalista, que foi o de
atribuir a cada ente uma competência específica. E qual é o espírito
constitucional a guiar? Em nossa humilde opinião, é aquele que citaremos mais
adiante e que está corporificado no art. 23, inciso I da CR/88: a intenção da CPI
das Fakes News, o pensamento que deve conduzi-la, é o de zelar e guardar a
Constituição e as instituições democráticas contra ataques raivosos manejados
pelos financiadores e divulgadores de notícias falsas, a fazer erodir a confiança
que o Povo deposita em suas instituições e em seus respectivos membros,
ataques virtuais esses que surgiram durante as eleições de 2.018.
Nessa esteira, deve-se interpretar, também, o verbo surgir contido na
forma futura surgiram. Surgiram significa, em sua etimologia, como coisas que
se ergueram, apareceram, manifestaram-se, brotaram durante as eleições, e
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que competirá à CPI averiguar se, após esse advento, as fakes news

O inciso I do art. 23 da CF dispensa maiores comentários, haja vista a

continuaram e se elas se espraiaram, replicaram-se, desdobraram-se entre o

clareza textual e a finalidade explícita com que se firma. A todos os entes

período que medeia o pleito eleitoral e a atualidade, enraizando-se no meio

federativos compete, concorrentemente, em igualdade de armas e condições,

social como forma de vilipendiar e atacar as instituições democráticas com o fito

zelar e guardar a Constituição e as instituições democráticas criadas por essa

de erodi-las e, com isso, fragiliza-las com o objetivo único de destruí-las.

mesma Constituição e pelas respectivas Constituições estaduais e Leis

Exemplos desse desdobro, bem ou mal, sem adentrar no mérito político

Orgânicas municipais e do Distrito Federal.

nem jurídico, está no cerne do INQUÉRITO nº 4781, do STF, que foi instaurado

O fato determinado, que aqui é múltiplo, mas unida essa multiplicidade a

pelo Presidente daquela Corte de Justiça, para investigar a existência de notícias

um ponto em comum – as notícias falsas -, é que deve ser o foco, sob a ótica

falsas, denunciações caluniosas, ameaças e infrações que podem configurar

jurídica, da CPI.

ameaça, calúnia, difamação e injúria contra os membros da Suprema Corte e

Dentro de uma visão estritamente jurídica, a presente CPI deverá restar
devota e focada naquelas notícias falsas que surgiram, nasceram durante as
eleições 2.018 e, caso se seja apurado, transcenderam aquele período e se
projetaram para o futuro daquele momento, até alcançar os presentes dias. O
fato determinado, portanto, não é o processo eleitoral, mas do que dele brotou,
independentemente do seu cunho eleitoral.

seus familiares. Anote-se outro exemplo: segundo informações da imprensa,
além da CPI das Fake News instaurada pela Assembleia Legislativa, o
Governador do Estado, JOÃO DÓRIA, criou um grupo de trabalho para analisar
e “caçar” Fake News, grupo esse que ficou sob o encargo de coordenação do
advogado FERNANDO JOSÉ DA CONSTA. Mas o que isso revela? Revela que

E o que são fake news, ou notícias falsas e/ou mentirosas? Há muito

o assunto é tão sério, importante e urgente que o próprio Governador do Estado

debate na atualidade sobre o tema, tema esse que foi capturado, em grande

está, no ramo Executivo, empenhado em combater as Fake news que possuam

parte, pelo Direito Eleitoral, eis que é nesse campo, onde se misturam embates

potencial natureza criminosa.

político-ideológicos e processe de aquisição do poder (ou processo eleitoral).

Portanto, o texto de criação da CPI das Fake News há de receber uma

Não há propriamente uma definição jurídica sobre as fake news, mas existem

interpretação que comporte a transcendência daquilo que está friamente escrito

conceitos que nos ajudam a entender esse fenômeno que, apesar de não ser

no requerimento de constituição da comissão, interpretação essa que resguarde

novo no campo da política, ganhou velocidade de disseminação e qualidade de

a correta intenção da sua criação e não a intenção que não encontra guarida no

convencimento com a internet e as redes sociais.

seio constitucional. Ou seja: a CPI não visa a apuração singular das eleições,

Um conceito amplo nos é fornecido pelo professor GUSTAVO FERREIRA

do processo eleitoral, uma vez que se fosse somente esse o objetivo, ela,

SANTOS 9, que pela sua didática de exposição e ligação umbilical com o tema

a CPI, poderia ser tida como usurpadora das competências da Justiça

da CPI em análise, aqui se faz oportuna a sua transcrição:

Eleitoral, mas visa investigar e apurar as fake news, notícias falsas que
emergiram a partir do pleito de 2.018.
a CPI das Fake News, com a devida vênia, não pode se restringir ao
processo eleitoral, às eleições e, como dissemos, nem poderia materialmente.
Assim, o sentido da frase que surgiram durante as eleições 2018 deve ser

“Um dos grandes desafios das democracias constitucionais, na

atualidade, é responder à seguinte questão: como combater a
ameaça representada pelas campanhas de desinformação sem
legitimar um poder de controle sobre a palavra que seja, ele

entendido, sim, sob os prisma do Direito, como um parâmetro, um marco
inicial, um ponto de partida das investigações, uma vez que, repita-se, há
denúncias a serem esclarecidas de desdobramento da disseminação, no tempo
e no espaço (território estadual paulista), de notícias falsas de potencial natureza
destrutiva e criminosa.
E qual é, por sua vez, o fato determinado desta CPI? O fato determinado
desta CPI é, ou melhor, são, as fake news, ou, notícias falsas que,
potencialmente, fragilizam ou destroem as instituições democráticas. E, aí sim,
neste espaço, reservado pelo art. 23, inciso I, da Constituição Federal, há
competência do Estado-membro para zelar e, por consequência, legislar a
respeito de normas que protejam e conservem a Constituição, as instituições
democráticas e o patrimônio público.
Discorramos sobre esse aspecto que deve servir de fundamento principal
à CPI das Fake News, encontrável no art. 23, inciso I, da CR/88.
Prescreve o art. 23, caput, da Constituição Federal que “é competência
comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: I – zelar
pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar
o patrimônio público.”
De acordo com a professora de Direito Constitucional, FERNANDA DIAS
MENEZES DE ALMEIDA 8,
“a lógica do federalismo de equilíbrio que inspirou o discurso
constituinte em 87/88, era previsível a abertura de um espaço
maior para competências comuns ou concorrentes, tanto
materiais como legislativas, no campo da repartição de
competências. No art. 23 demarcou-se a área das atribuições
materiais ou de execução exercitáveis, em parceria, por todos
os integrantes da Federação, convocados para uma ação
conjunta e permanente, com vistas ao atendimento de objetivos
de interesse público, de elevado alcance social, a demandar
uma soma de esforços. É o que se percebe pela análise do
conteúdo das competências comuns. (...) Nesse primeiro inciso,
a título mais de lembrete – a rigor desnecessário -, houve por
bem o constituinte recordar que os Poderes Públicos, em todos
os níveis da Federação, devem resguarda a Constituição e as
leis e conservar o patrimônio público. Se se optou por evidenciar
o que é da primeira intuição, ao menos foi mais feliz a atual
Constituição do que a de 67/69, que atribuía à União o dever de
legislar sobre o cumprimento da Constituição, como se a
observância desta não incumbisse a todos os entes federados,
dependendo inclusive de providências legislativas da respectiva
alçada.”

ALMEIDA, Fernanda Dias Menezes de. In Comentários à Constituição do Brasil.
Editoras Saraiva/Almedina: São Paulo, 2013.pp. 747/748.

8

9 SANTOS, Gustavo Ferreira. Fake news e democracia: entre o discurso do cidadão e a
ação das máfias digitais. In Revista Digital Consultor Jurídico. Edição datada de
26/06/2020. www.conjur.com.br

próprio, uma nova ameaça? Precisamos pensar caminhos que
não criem uma polícia da verdade e da mentira.
Antes da internet, já havia um debate nas democracias
constitucionais sobre a repressão ou não ao chamado "discurso
do ódio". Há diferentes regulações mundo afora. São
especialmente estudadas, por contrastarem profundamente
entre si, as formas de tratamento do discurso do ódio nos
Estados Unidos, que o protege, via de regra, e na Alemanha,
que o criminaliza. No Direito internacional, várias normas
incluem o discurso do ódio entre os limites à liberdade de
expressão, como é o caso da Convenção Internacional sobre a
Eliminação de todas as Formas de Discriminação Racial (artigo
IV), de 1965, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e
Políticos (artigo 20), de 1966, e a Convenção Americana sobre
Direitos Humanos (artigo 13.5), de 1969.A internet deu ao
problema uma outra dimensão. Além dos discursos ofensivos a
grupos sociais específicos, que ficaram mais graves por causa
da velocidade e do alcance de sua propagação, entrou no radar
dos democratas a existência de campanhas deliberadas de
manipulação do debate com o uso de notícias falsas.
Não é simplesmente uma discussão sobre o conteúdo mentiroso
do discurso. A mentira faz parte da vida e, portanto, da política.
Há diversos casos na história política de boatos que foram
determinantes em processos eleitorais. O que se vê, agora, é
mais grave: uma ação profissionalizada que utiliza a mentira
disseminada na internet como instrumento para manipulação do
debate público. Isso se faz no contexto de uma sociedade na
qual há uma enorme disponibilidade de informações colhidas
nas redes sociais sobre as preferências e os comportamentos
dos cidadãos. O simples fato de existirem ataques massivos a
partidos e candidatos, desinformando eleitores, já deslegitima os
processos eleitorais. Mas, em muitos casos, os ataques são
direcionados a destruir a legitimidade dos procedimentos
democráticos e de instituições fundamentais para a democracia.
Muitas razões recomendam cautela quanto à repressão de
quem compartilha notícias falsas. Pesquisas demonstram que o
perfil do principal responsável pelo compartilhamento é o de um
cidadão comum, com mais de 60 anos, com pouca atividade na
internet, que compartilha conteúdos. Todos nós podemos,
diante
de
informações
impactantes,
irrefletidamente
compartilhar mentiras. Notícias falsas têm, muitas vezes, forte
apelo por darem aos que acreditam nelas a sensação de que
sabem o que está "por trás da notícia", que descobriram o que
"a mídia" ou "o sistema" tentou esconder. Para esse agente,
mais do que repressão, é recomendável apostar em
alfabetização digital e no incentivo ao surgimento de agências
de checagem de notícias, que denunciam notícias falsas.
Também é preciso discutir com empresas responsáveis por
redes sociais o estabelecimento de políticas mais eficientes de
controle da desinformação, além de exigir que sejam mais
transparentes em suas políticas de sinalização ou retirada de
conteúdos falsos e de suspensão ou banimento de usuários.
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Por outro lado, é necessário dar um foco nas verdadeiras máfias
digitais que estão por trás das campanhas de desinformação,
que usam artifícios como, por exemplo, robôs para disseminar
mentiras. Não são inocentes vovôs querendo parecer
inteligentes e informados. Nesses casos, não se trata apenas de
simples discursos, mas de ações deliberadas, voltadas, direta ou
indiretamente, a destruir a democracia. São organizações
criminosas buscando acesso ao poder por meios fraudulentos.
Deve haver uma atenção permanente a esses grupos, que
precisam ser identificados e monitorados. Os períodos eleitorais
precisam ser especialmente protegidos, diante da limitação
temporal que lhes marca.
Nesse contexto, o inquérito levado a cabo pelo Supremo
Tribunal Federal pode ser um momento ímpar para provocar
uma discussão na sociedade e fazer essa limpeza conceitual. A
depender do caminho a ser tomado, ele pode, ao mesmo tempo,
considerar seriamente a liberdade de expressão do cidadão,
essencial à democracia, mesmo quando o conteúdo do discurso
é falso ou incômodo, e reprimir as estruturas profissionais
criadas para disseminar desinformação e, com isso, destruir
reputações ou instituições. Mas, pode, também, por outro lado,
transformar-se em um poderoso mecanismo de censura,
perseguindo quem "ofende" o tribunal e legitimando futuras e
mais perigosas perseguições políticas.”
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ou a ameaça de destruição do Estado Democrático de Direito, e suas respectivas
instituições e seus membros.
Desta forma, com todo o respeito, torna-se irrelevante apontar, quais os
cargos investigados, se federais, estaduais ou municipais, ou as pessoas físicas
e jurídicas investigadas, pois apura-se o fato e quem deu causa a ele. Isso
porque, em tese, presume-se existir uma pluralidade de pessoas, físicas e
jurídicas, que atuaram em prol de atos que forjaram as fake news, ou seja,
que agiram com o intuito de erodir do sistema democrático e suas
instituições constitucionais, sob várias formas de ação/omissão: no
financiamento, na produção, na divulgação, na disseminação, e no
compartilhamento de notícias falsas que, insista-se, visam destruir ou
ameaçar destruir as instituições democrática, e geram falsas e odiosas
percepções no Povo em relação às suas instituições e respectivos
membros.
Tendo em vista que o fato determinado são as notícias falsas e não as
eleições de 2.018 (que deve ser tido como fato gerador das fakes news), há
indícios que englobam, em termos de sujeitos ativos e passivos, todas as

O fato determinado reside, portanto, nas notícias falsas, ou fake news,

pessoas físicas e jurídicas que, de uma forma ou outra, direta ou indiretamente,
no

financiamento,

na

produção,

na

divulgação,

na

tem o sentido não só de servir de instrumento ancilar, subsidiário aos

participaram

contendores eleitorais, mas tem um sentido que transcende as eleições, qual

disseminação, e no compartilhamento de notícias falsas. Prova disso é o fato

seja, o de atacar e vilipendiar, acintosamente, as instituições democráticas

de um dos convocados ter se municiado de um Habeas Corpus para não poder

(inseridos aí os seus membros) e a Constituição. É esse o objeto imediato (e,

falar o que sabia! Há maior indício do que esse? Portanto, essa pessoa deverá

diga-se, de passagem, inédito) da abrangência da presente CPI em território

ser objeto de investigação pelo Ministério Público ou pelas Instituições para as

estadual: coletar, fundeado no citado art. 23, I, da CR/88, o maior número

quais recomendaremos o encaminhamento deste Relatório Final.

possíveis de informações e dados para dotar o legislador estadual de recursos

No mais, as eleições de 2.018 destinaram-se ao preenchimento dos

destinados ao aperfeiçoamento, ou, até mesmo, a criação de legislação sobre o

cargos eletivos de deputado estadual, deputado federal, senador e governador

tema no âmbito do Estado de São Paulo, sobretudo na produção de normas

do Estado e, por sua vez, o requerimento de criação da CPI não distinguiu os

jurídicas que zelem e guardem as instituições democráticas paulistas,

cargos, se contentando em fixar as eleições de 2.018 como um marco de onde

decorrentes da Constituição Federal e instituídas pela Constituição estadual.

surgiram as fake news, no âmbito do Estado de São Paulo.

O objeto mediato, ou que vem como acessório, resultados das

Em decorrência do até aqui exposto, pode esta Comissão apurar e

investigações, são os indícios de atos ilícitos. Caso a CPI, no decorrer dos seus

investigar fatos atuais, ocorridos no período de 2019 (pós eleições) ou que

trabalhos, se defrontar com ilícitos, deverá comunicar ao Ministério Público ou

ocorrerem

órgão da Advocacia Pública, dentre outros órgãos, a existência desses indícios

desdobramentos de fatos ocorridos nas eleições de 2018, e que apresentam

para, como bem pontuou a já citada decisão do ministro CELSO DE MELLO,

conexão objetiva e/ou subjetiva com o objeto a de investigação desta Comissão.

poder promover as medidas judiciais cabíveis de responsabilização civil ou

Isso porque, essa ampliação do objeto original de uma CPI guardou conexão,

criminal. 10

num desdobramento natural, com o fato determinado.

durante

o

funcionamento

desta

CPI

considerados

como

Este objeto se traduz, desse modo, na promoção de apurações com a

Já apresentamos a opinião dos eminentes GILMAR FERREIRA MENDES

finalidade de zelar diretamente pelas instituições democráticas e pelos membros

e PAULO GONET BRANCO e não custa repeti-la: “Tudo o que disser a respeito,

dessas instituições.

direta ou indiretamente, ao fato determinado que ensejou a Comissão Parlamentar de

Já salientamos que o texto literal da CPI, repita-se, deve comportar uma
interpretação finalística e não singelamente literal, pois ele diz que a CPI visa

Inquérito pode ser investigado. Ao ver do STF, a CPI não está impedida de investigar
fatos que se ligam, intimamente, com o fato principal.”

Nesta etapa, invocam a jurisprudência do STF 11:

investigar as fake news que surgiram nas eleições de 2.018, no Estado de São
Paulo. Nesta frase, deve-se harmonizar o termo eleições que ocorreram no

“HC nº 71.231, de 31/10/1996. No caso, a CPI destinava-se a
investigar irregularidades na concessão de benefícios
previdenciários. A Comissão resolveu também apurar alegadas
irregularidades no parcelamento de débitos de empresas para
com o INSS. A autoridade tida como coatora no habeas corpus,
o Presidente da CPI, defendeu que havia íntima ligação entre
aqueles que praticam fraudes em relação a benefícios
previdenciários e os que se especializaram em fraudes relativas
a parcelamento de débitos de empresas para com a Previdência
Social. A par disso, segundo o Presidente daquela CPI, são as
fraudes em parcelamento causa importante da inexistência de
recursos para o pagamento de benefícios. O STF acolheu essas
razões, reconhecendo que as investigações não se
distanciavam do fato que determinara a constituição da CPI,
estando, ao contrário, a ele intimamente ligadas.”

Estado de São Paulo com um sentido metodológico de um ponto de partida para
as investigações, um marco temporal, uma vez, como já retro manifestado, o
Estado-membro não tem o poder de apurar questões pertinentes ao Direito
Eleitoral, porque essa matéria não está inserida em suas competências
legislativas?
Como já salientamos, a CPI não pode, com todas as vênias, por falta de
amparo constitucional, investigar o processo eleitoral de 2.018. Deve, sim, ter
esse período, como um parâmetro, a partir do qual devem começar as apurações
de notícias falsas que surgiram naquela oportunidade e que visam a destruição

No mesmo sentido da ampliação do objeto inicial da CPI, as seguintes
Parece-nos que a decisão do ministro CELSO DE MELLO, na análise da Medida
Cautelar em Mandado de Segurança nº. 34.864, deixa claro que não há outra opção às
CPIs que não seja o envio do material coletado ao Ministério Público ou a órgão da
Advocacia Pública, ou a outros órgãos. De acordo com o pensamento de CELSO DE
MELLO, as CPIs deverão encaminhar o relatório final ao Ministério Público. Vejamos:
“De outro lado, a legislação concernente às Comissões Parlamentares de Inquérito define
o próprio conteúdo do relatório final (e circunstanciado) desse órgão de investigação
legislativa, explicitando que referida peça deverá ser encaminhada com suas
conclusões, para as devidas providências, ”entre outros órgãos” (Lei nº 1.579/52, art.
6º-A, incluído pela Lei nº 13.367/2016), ao Ministério Público ou à Advocacia-Geral
da União. Resulta claro desse recentíssimo texto normativo que a CPI poderá,
legitimamente, encaminhar cópia de seu relatório final a outros órgãos públicos, desde
que o entenda conveniente, nele veiculando, até mesmo, “notitia criminis”, em ordem a
provocar, à semelhança do que é possível por iniciativa de “qualquer pessoa do povo”
(CPP, art. 5º, § 3º), a instauração do inquérito policial. Não constitui demasia assinalar
que a cláusula final do § 3º do art. 58 da Carta Política, ao referir-se ao encaminhamento
das conclusões de uma Comissão Parlamentar de Inquérito ao Ministério Público, quis
tornar indeclinável, sempre que necessária, essa providência, sem que isso, no entanto,
represente qualquer obstáculo ao encaminhamento do relatório final a outros órgãos
públicos, traduzindo essa medida simples diligência sujeita, em cada caso ocorrente, à
avaliação discricionária da própria CPI, tal como o permite a já referida Lei nº
13.367/2016.” (grifos do próprio min. CELSO DE MELLO)
10

decisões do STF, que falam por si:
“Quarta preliminar. Prova emprestada. Caso 'Banestado'.
Autorização de compartilhamento tanto pela Comissão
Parlamentar Mista de Inquérito como pelo Supremo Tribunal
Federal. Legalidade. O acesso à base de dados da CPMI do
Banestado fora autorizado pela CPMI dos Correios. Não
bastasse isso, o Presidente do Supremo Tribunal Federal deferiu
o compartilhamento de todas as informações obtidas pela CPMI
dos Correios para análise em conjunto com os dados constantes
dos presentes autos. Não procede, portanto, a alegação de
ilegalidade da prova emprestada do caso Banestado. Quinta
preliminar. Ampliação do objeto de investigação de
Comissão Parlamentar de Inquérito no curso dos trabalhos.
Possibilidade. Precedentes. Não há ilegalidade no fato de a
investigação da CPMI dos Correios ter sido ampliada em
razão do surgimento de fatos novos, relacionados com os
MENDES, Gilmar Ferreira e BRANCO, Paulo Gonet. Curso de Direito Constitucional.
10ª edição. Editora Saraiva: São Paulo, 2015.p. 892.
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que constituíam o seu objeto inicial. Precedentes. MS
23.639/DF, rel. Min Celso de Mello; HC 71.039/RJ, rel. Min.
Paulo Brossard). Não procede a alegação feita pelo 5º acusado
de que os dados relativos aos supostos empréstimos bancários
contraídos com as duas instituições financeiras envolvidas
teriam sido colhidos de modo ilegal, pois o Banco Central teria
atendido diretamente a pedido do Procurador-Geral da
República sem que houvesse autorização judicial. Tais dados
constam de relatórios de fiscalização do Banco Central, que
foram requisitados pela CPMI dos Correios. No âmbito deste
Inquérito, o Presidente do Supremo Tribunal Federal determinou
o 'compartilhamento de todas as informações bancárias já
obtidas pela CPMI dos Correios' para análise em conjunto com
os dados constantes destes autos. Por último, o próprio Relator
do Inquérito, em decisão datada de 30 de agosto de 2005,
decretou o afastamento do sigilo bancário, desde janeiro de
1998, de todas as contas mantidas pelo 5º acusado e 'demais
pessoas físicas e jurídicas que com ele cooperam, ou por ele são
controladas'. Preliminar rejeitada." (Inq 2.245, rel. min. Joaquim
Barbosa, julgamento em 28-8-2007, Plenário, DJ de 9-11-2007.)
(g.n.)
“(...) Entendo, portanto, sempre em juízo de estrita delibação,
que a exigência constitucional pertinente ao fato determinado
acha-se atendida no caso ora em exame. Desnecessário dizerse, também, que a CPI, enfocando, apenas, esse gravíssimo
acidente aéreo, poderá estender, legitimamente, a sua
investigação à pesquisa e apuração das causas subjacentes a
esse trágico episódio, tal como expressamente referido no
Requerimento n. 1/2007 subscrito pela minoria parlamentar.
Mesmo que o Requerimento de criação da Comissão
Parlamentar de Inquérito em questão não fizesse qualquer
menção às causas do acidente aéreo, ainda assim a
investigação poderia incidir sobre elas, pois, como se sabe, a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem afirmado
inexistir obstáculo constitucional a que a CPI apure novos fatos,
sequer referidos em seu ato de criação, se esses novos fatos
guardarem conexão com o fato determinado (acidente aéreo
com 154 mortes, no caso) expressamente indicado no
requerimento de instauração da CPI. Saliente-se, neste ponto,
que se revela plenamente viável, a qualquer Comissão
Parlamentar de Inquérito, ampliar, de modo legítimo, o
campo de suas investigações, estendendo-as a outros
eventos (não mencionados no requerimento de sua
criação), sem que incida, por tal motivo, em transgressão
constitucional, contanto que tais eventos guardem conexão
com o fato principal que motiva a apuração congressional.
Esse entendimento -- que encontra apoio no magistério da
doutrina (Alexandre Issa Kimura, CPI -- Teoria e Prática, p.
38/39, item n. 2.3.3, 2001, Juarez de Oliveira; Odacir Klein,
Comissões Parlamentares de Inquérito -- A Sociedade e o
Cidadão, p. 33/38, 1999, Fabris Editor, v.g.) -- tem o beneplácito
da jurisprudência constitucional do Supremo Tribunal Federal: I.
- A Comissão Parlamentar de Inquérito deve apurar fato
determinado. C.F., art. 58, § 3º. Todavia, não está impedida de
investigar fatos que se ligam, intimamente, com o fato principal.
(...)." (RDA 209/242, Rel. Min. Carlos Velloso, Pleno)" (MS
26.441-MC, rel. min. Celso de Mello, decisão monocrática,
julgamento em 29-3-2007, DJ de 9-4-2007.) (g.n.)

"A articulação sobre o fato de atividades das comissões
parlamentares de inquérito serem desenvolvidas apenas no
tocante à Administração Pública -- direta ou indireta -- discrepa
do que previsto, com amplitude, no § 3º do artigo 58 da
Constituição Federal. As comissões parlamentares de
inquérito têm poderes de investigação 'para a apuração de
fato determinado e por prazo certo', descabendo cogitar do
limite referido na inicial." (MS 25.725, rel. min. Marco Aurélio,
decisão monocrática, julgamento em 12-12-2005, DJ de 3-22006.) (g.n.)
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Antes de formatar a conclusão deste relatório, faz-se necessário o
entendimento de que as conclusões das CPIs Estaduais não têm a natureza de
sentença, não punem, nem podem indiciar ou sugerir crimes comuns ou
infrações político-administrativas. Seus trabalhos são meramente investigativos.
Resultado da somatória dos esforços de investigação dos Deputados membros
desta Comissão Parlamentar de Inquérito coletando evidências, apurando
indícios e provas, obtendo-se como resultado final a produção documental de
aproximadamente 700 (setecentas) páginas de informações sobre o tema
pertinente.
Independentemente da decisão a ser aprovada e executada pelo
julgamento parlamentar da presente investigação, acredita-se que os dados aqui
reunidos nestas milhares de páginas podem servir de fonte de informação para
diversos órgãos, setores e segmentos da sociedade, interessados em analisar a
conduta de todos os integrantes dos atos e fatos investigados e fases, que
integralizaram o procedimento desta CPI.
Dos diversos pontos investigados, devem receber atenção aqueles atos
ou fatos que tenham: permitido qualquer tipo de favorecimento ou benefício
pessoal das partes envolvidas em qualquer dos procedimentos analisados;
transgredido a legislação, independente se com dolo ou culpa; existência de
irregularidades foram capazes de comprometer e/ou influenciar nos resultados
das eleições de 2018; atos, falas, manuseio e/ou divulgação de informações que
tenham causado prejuízo ao erário público ou a terceiros.
Da análise de tudo que consta nos autos, o presente relatório procurou
incluir todos os atos e providências tomados nesta CPI durante as reuniãos,
principalmente deixar explícita a degravação de todas as oitivas realizadas para
que os órgãos competentes possam analisar de maneira clara e objetiva a
possível

incongruência

nas

alegações,

bem

como

a

existência

de

irregularidades.
O Poder Legislativo cumpre assim a sua função no processo de apuração
dos fatos denunciados com confiabilidade e credibilidade, diante do que,
somente seria possível através dos meios, e poderes de fiscalização e controle,
instrumentalizados pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Diante de todos as

oitivas realizadas, é, antes de tudo, um dever dos membros desta Comissão
Parlamentar de Inquérito, levar à conhecimento público o presente relatório, não
só para os demais Deputados deste parlamento, como para toda sociedade,
preservando, acima de qualquer coisa, a imparcialidade de ordem política ou
partidária.
Diante da insuficiência de demais recursos técnicos e da exiguidade de
curto tempo para conclusão do processo de investigação que o tema exige, de
tudo que se pode constatar diante do material presente no relatório, as
irregularidades dos fatos denunciados não puderam ser esclarecidas ou

Desta forma, diante dos julgados ora ofertados e que se apresentam como
atuais precedentes na nossa Suprema Corte, observou-se que novos fatos com
íntima ligação com o fato determinado original que deu azo à criação da CPI,
surgiram e precisam ser investigados com mais aprofundamento pelas
autoridades constitucionais.

sanadas, não devendo e não podendo esta Comissão Parlamentar de Inquérito,
declarar os depoentes isentos ou culpados de responsabilidade pelos atos em
investigação.
O objetivo de uma CPI é o de reunir o maior número de indícios para
caracterizar um fato irregular (ou fatos irregulares) ocorrido dentro da órbita de
competência do Estado-membro e que ameaçam os Direitos Fundamentais,
dentre estes o Princípio Democrático e o Direito de Sufrágio ou tenha causado
algum tipo de lesão, dano ou incômodo aos cidadãos pela incapacitação de
exercício pleno desses Direitos Fundamentais. Neste especial caso, foram
apuradas uma série de omissões e hipotéticos meios de produção,
disseminação, divulgação e financiamento de notícias falsas que tinham como
objetivo fazer desmoronar o edifício da democracia e pilhar esse direito do Povo.
Portanto, poderá uma CPI não chegar às minúcias ou profundezas das
variantes que cercam o tema, mas basta que ela detecte indícios de violações

32. CONCLUSÃO E ENCAMINHAMENTOS
Senhores Deputados e Senhoras Deputados membros desta Comissão
Parlamentar de Inquérito, criada pelo Ato 06/2020, do Presidente da Assembleia
Legislativa do Estado de São Paulo, mediante Requerimento nº 290/2019, com
a finalidade de "investigar os casos das “Fake News” (Notícias Falsas) que
surgiram durante as eleições de 2018, no Estado de São Paulo”.

e irregularidades suficientes para apontar aos órgãos públicos, com
competência constitucional e legal para aplicar a quem de direito as devidas
sanções legais, os caminhos concretos para o desempenho do seu papel
institucional, principalmente àqueles órgãos que têm a incumbência de zelar pela
proteção do regime democrático.
Dr. Maurcio Januzzi Filho em sua oitiva nos ensina sobre a falta de
tipificação do crime de notícias falsas mediante questionamentos levantados
pelo Deputado Fiorillo: “Agora, o crime de fake news propriamente dito não existe
no nosso Ordenamento Jurídico. Ele precisa ser criado como base de algo que
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nós estamos vivenciando, que é a proliferação, não só no Brasil como no mundo

voltar ao Senado, nós vamos alterar muita coisa nela, ela já vai sair com algumas

inteiro, de fake news. Nós sabemos que nos Estados Unidos da América boa

coisas atrasadas. Eu estou citando aqui o exemplo, o debate eleitoral, depois da

parte de fake news levou a um resultado eleitoral da presidência dos Estados

questão da Momo o debate eleitoral é a questão que mais me preocupa. E é a

Unidos em detrimento de aquilo que é falado.”

questão que nós estamos deixando passar, em todo o âmbito dessa

Em continuidade o Professor Dr. Januzzi menciona a importância da
normatização da matéria em nível Federal, ainda, em tempos pandêmicos como
o atual: “Respondendo a quarta questão, eu entendo que a Assembleia
Legislativa, na CPI das Fake News, faz o seu debate e faz a sua
contribuição, mas deve ser solicitado ao Congresso Nacional que se
debata não só aquele projeto de lei que lá está, porque o projeto de lei que
está como a solução para as fake news fala da fake news em pandemia. Ou

discussão, o que fazer com esses crimes, que não é exclusividade do
Brasil, deputados e deputadas, isso está acontecendo no mundo inteiro:
na Europa e nos Estados Unidos. Ainda nenhum país tem uma legislação
que sirva de exemplo, ou tem algum modelo para a gente copiar, que não
seja um modelo que invada a liberdade conferida pela nossa Constituição.
Então alguns modelos externos, que podem ter algum funcionamento, se
utilizam de instrumentos que não cabem na nossa Constituição.”

seja, se fala de uma questão específica de fake news em momentos de

Diante da colhida de tais principais trechos dos debates é que se extrai a

calamidade pública. Isso, além de ser uma fake news, é algo horrendo, é algo

fragilidade do nosso ordenamento quando da ausência de normatização

hediondo: se utilizar de uma situação de catástrofe para angariar politicamente

específica, seja ela civil ou penal, quanto às notícias falsas disseminadas através

votos, ou para prejudicar determinado parlamentar ou determinado político em

das redes sociais, em sua maioria.

relação a isso.”

Além da necessidade apontada, há diversos outros pontos suscetíveis a

Ainda, restou nítido que as plataformas das redes sociais, principais

serem desprendidos dos autos desta CPI. Há que se reforçar que o tema aqui

veículos de disseminação de notícias falsas possui muito pouco ou quase

discutido é ilimitado e ocorre intempestivamente, ou seja, não se finda através

nenhuma responsabilização diante do conteúdo divulgado. Não há no

deste relatório e deve acontecer de maneira expansiva por este.

Brasil a devida responsabilização das pessoas que administram a internet,
dos provedores, do Facebook, do Instagram, ou seja, de todas essas
ferramentas mundiais que existem para propagação de conversas e
também da estipulação de debate dentro da rede social. Professor Dr.
Januzzi nos explica: “O que existe? Nada. Não há responsabilização do
No que tange às providências a serem tomadas o Regimento Interno da

Facebook de tirar Serviço de Registro e Revisão Taquigráfica (SRRT) uma fake
news; não há do Instagram; não há de qualquer provedor ou de qualquer mídia

ALESP dispõe do seguinte:

nesse sentido. Parece que eles não foram convidados ou se foram fizeram de

Artigo 34-C – Ao término dos trabalhos a Comissão apresentará
relatório circunstanciado, com suas conclusões, que será publicado no
“Diário da Assembléia” e encaminhado:

tal forma que eles ficaram de fora da lei. Não há nada que os puna - não sei se
perceberam isso. Não há nenhuma sanção administrativa se ele deixar de fazer

I – à Mesa, para as providências de sua alçada ou do Plenário,
oferecendo-se, conforme o caso, projeto de lei, de decreto legislativo ou
de resolução, que será publicado e imediatamente incluído em Pauta;

alguma coisa, de propagar ou não. O que fez o Facebook agora derrubando
algumas páginas, fez por quê? Por uma questão ideológica? Absolutamente. Foi
e fez por uma questão financeira, porque estava verificando que estava

II – ao Ministério Público, à Procuradoria-Geral do Estado e à
Defensoria Pública, respectivamente, com a cópia da documentação,

perdendo seguidores, perdendo pessoas que se utilizavam da ferramenta,

para que promovam a responsabilidade criminal ou civil, por infrações
apuradas, e adotem outras medidas decorrentes de suas funções
institucionais;

porque o Facebook se aliou, por exemplo, às propagandas de racismo, se aliou
às propagandas contra determinadas sistematizações, etc. Foi puramente
administrativo e sob o ponto de vista de que o Facebook perdia muito dinheiro

III – ao Poder Executivo, para adotar as providências saneadoras
de caráter disciplinar e administrativo decorrentes do artigo 37, §§ 2º a 6º,
da Constituição Federal, e demais dispositivos constitucionais e legais
aplicáveis, assinalando prazo hábil para seu cumprimento;

em valor de mercado na bolsa de valores porque assim estava fazendo. Então o
Marco Civil da Internet é uma boa legislação? É, mas precisa ser aprimorada.
Deveriam ali ter sido colocados os crimes praticados na internet, como as fake

IV – à Comissão Permanente que tenha maior pertinência com a
matéria, à qual incumbirá fiscalizar o atendimento do prescrito no inciso
anterior;

news.
Ainda em análise as oitivas, destacamos o Deputado Federal Alexandre

V – à Comissão de Fiscalização e Controle, e ao Tribunal de
Contas do Estado, para as providências previstas no artigo 33 e
seguintes da Constituição do Estado.

Leite autor da CPMI do Congresso Nacional que tinha como tema eixo inicial
apurar as fake News e suas variáveis e nas palavras do próprio autor: “investigar
os ataques cibernéticos que atentam contra a democracia e o debate público, a

Parágrafo único – Nos casos dos incisos II, III, V e VI a remessa
será feita por intermédio do Presidente da Assembléia, no prazo de até 10
sessões.

utilização de perfis falsos para influenciar os resultados das eleições de 2018, a
prática de ‘cyberbullying’ sobre os usuários mais vulneráveis da rede de
computadores, bem como sobre agentes públicos”, aqui eu faço um parêntese,
“e o aliciamento e orientação de crianças para o cometimento de crime de ódio

O caput do dispositivo é impositivo, não havendo dúvidas quanto ao
cumprimento.

e suicídio.
Bem, este era o escopo inicial da CPMI, quando da coleta de assinaturas
muito se falava na questão da utilização de robôs na campanha do presidente
Jair Bolsonaro. A oposição ao atual Presidente da República fazia apontamentos
com um viés ideológico a respeito da temática de Fake News.
Trata-se, aparentemente, de uma indústria de difamação de pessoas,
sobretudo no período eleitoral, porém, o cunho não seria atingir, de alguma
maneira, a eleição ou a legitimidade da eleição do presidente Jair Bolsonaro. O
intuito era identificar o “modus operandi” e, para a partir dele, construir uma
legislação para que, nas próximas eleições, nós tivéssemos uma legislação
eleitoral cibernética mais atualizada.”

A análise dos documentos e dos depoimentos prestados poderá levar
às autoridades estaduais e federais competentes à aplicação de sanções
administrativas e judiciais. Podemos, então, sugerir, de imediato, medidas tais
como:
1) Encaminhar cópia deste relatório final ao ministério público do
estado de são paulo, na pessoa do senhor procurdor-geral de
justiça, para promover a apuração de responsabilidades, civl,
administrativa e criminal, pela eventual série de irregularidades na
produção, disseminação, divulgação e financiamento de notícias
falsas,

que tinham como objetivo destruir o regime democrático, bem

como OMISSÕES das empresas provedoras das redes sociais e da
internet;

Em outro trecho: “...A grande questão desse tema é a identificação do

2) Encaminhar cópia deste relatório final aos ministérios público

usuário, e o tempo de investigação, e a punição tempestiva, é aí que mora todo

federal e eleitoral, na pessoa da procuradora-geral da república e do

o problema dos crimes cibernéticos.”

procurador-geral eleitoral, para também promover a apuração de

O Deputado também comentou a respeito da regulamentação da matéria
em nível Federal: “E essa lei que está para sair, que muito provavelmente vai

responsabilidades, civl, administrativa, eleitoral e criminal, pela
eventual série de irregularidades na produção, disseminação,
divulgação e financiamento de notícias falsas,

que tinham como

eleições de 2018” de autoria do Deputado Thiago Auricchio, conforme anexo 1,
merecendo destacar os seguintes pontos:
1. Concluimos semelhamentemente pela ineficiência das plataformas
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digitiais em coibir esse tipo replicação ilícita de notíciais bem como ausência de
regramento a respeito que responsabilizaria de maneira específica esses maus
usuários e administradores;
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2. Diferente do que demonstra o sub-relatório não visualizamos a
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pertinência
enviodedeste

material em cópias ao Governador do Estado de São

Paulo pelo fato de não ter contribuição perante estes trabalhos;
objetivo destruir o regime democrático, bem como OMISSÕES das

3. O subrelatorio também aponta uma visão de favorecimento eleitoral

empresas provedoras das redes sociais e da internet; seguem todos

na campanha do atual Presidente da República diante de notícias falsas em

os documentos, áudios, material recolhido por esta CPI e que será

desfavor da oposição, o que frisa, este N. Relator serem especulações

encaminhado, juntamente com o Relatório Final, ao Ministério Público e

apontadas por mídias jornalísticas não substanciando a conclusão do presente

às autoridades competentes.

relatório, vez que a análise do material não impõe ao Presidente a

Ressalte-se que somente aqueles documentos ora acobertados pelo

responsabilização destas confecções.

sigilo e que são extremamente relevantes para o deslinde da investigação é que
poderão ser encaminhados ao Ministério Público, a teor do que foi decidido pelo
Supremo Tribunal Federal 12[10]:
“A Comissão Parlamentar de Inquérito, embora disponha,
expropriaauctoritate, de competência para ter acesso a dados
reservados, não pode, agindo arbitrariamente, conferir
indevida publicidade a registros sobre os quais incide a
cláusula de reserva derivada do sigilo bancário, do sigilo fiscal
e do sigilo telefônico”.
Com a transmissão das informações pertinentes aos dados
reservados, transmite-se à Comissão Parlamentar de
Inquérito – enquanto depositária desses elementos
informativos -, a nota de confidencialidade relativa aos
registros sigilosos.
Constitui conduta altamente censurável – com todas as
consequências jurídicas (inclusive aquelas de ordem penal)
que dela possam resultar – a transgressão, por qualquer
membro de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, do
dever jurídico de respeitar e de preservar o sigilo
concernentes aos dados por ela transmitidos.
Havendo justa causa, - e, achando-se configurada a
necessidade de revelar os dados sigilosos, seja no relatório
final dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito
(com razão justificadora de medidas a serem implementadas
pelo Poder Público), seja para efeito das comunicações
destinadas ao Ministério Público ou a outros órgãos do Poder
Público, para os fins a que se refere o art. 58, § 3º, da
Constituição, seja, ainda, por razões imperiosas ditadas pelo
interesse social – a divulgação do segredo, precisamente
porque legitimada pelos fins que a motivaram, não configurará
12[10] Mandado de Segurança nº 23,452-1-RJ, j. 16-09-1999, Tribunal Pleno do STF, Relator:
Ministro Celso de Mello, DJU de 12-05-2000, Seção 1, p. 20.

Recomenda-se, ainda, o encaminhamento integral deste Relatório às
seguintes autoridades competentes afim de todas as informações aqui colhidas
possam ser utilizadas como forma de contribuição as investigações de nível
Federal bem como na instrução de proposições que tenham temas conexos,
sendo:
•

Presidente da Câmara dos Deputados;

•

Presidente do Senado Federal;

•

Presidente do Supremo Tribunal Federal;

•

Presidente do Tribunal Superior Eleitoral;

•

Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo;

•

Gabinete da Presidência da República.
São Paulo, 03 de dezembro de 2020.

SARGENTO NERI
Deputado Estadual
Relator da CPI constituída com finalidade de, no prazo de 120 (cento e
vinte) dias, investigar os casos das “Fake News” (Notícias falsas) que surgiram
durante as Eleições de 2018, no Estado de São Paulo.

ANEXO 1 - SUB-RELATÓRIO: SOBRE OS IMPACTOS DAS NOTÍCIAS
FALSAS QUE SURGIRAM A PARTIR DAS ELEIÇÕES DE 2018 – Deputado
Thiago Auricchio. (disponível como anexo do Relatório Final da CPI)

situação de ilicitude, muito embora traduza providência de
absoluto grau de excepcionalidade”.

Pela oportunidade, acolho e faço integrar ao presente Relatório Final o
sub-relatório sobre os “impactos das notícias falsas que surgiram a partir das
eleições de 2018” de autoria do Deputado Thiago Auricchio, conforme anexo 1,
merecendo destacar os seguintes pontos:
1. Concluimos semelhamentemente pela ineficiência das plataformas
digitiais em coibir esse tipo replicação ilícita de notíciais bem como ausência de
regramento a respeito que responsabilizaria de maneira específica esses maus
usuários e administradores;
2. Diferente do que demonstra o sub-relatório não visualizamos a
pertinência de envio deste material em cópias ao Governador do Estado de São
Paulo pelo fato de não ter contribuição perante estes trabalhos;
3. O subrelatorio também aponta uma visão de favorecimento eleitoral
na campanha do atual Presidente da República diante de notícias falsas em
desfavor da oposição, o que frisa, este N. Relator serem especulações
apontadas por mídias jornalísticas não substanciando a conclusão do presente
relatório, vez que a análise do material não impõe ao Presidente a
responsabilização destas confecções.
Recomenda-se, ainda, o encaminhamento integral deste Relatório às
seguintes autoridades competentes afim de todas as informações aqui colhidas
possam ser utilizadas como forma de contribuição as investigações de nível
Federal bem como na instrução de proposições que tenham temas conexos,
sendo:
•

Presidente da Câmara dos Deputados;

•

Presidente do Senado Federal;

•

Presidente do Supremo Tribunal Federal;

•

Presidente do Tribunal Superior Eleitoral;

•

Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo;

•

Gabinete da Presidência da República.

RELATÓRIO DO DEPUTADO SARGENTO NERI, CONVERTIDO EM
RELATÓRIO EM SEPARADO, NOS TERMOS DO § 4º DO ARTIGO 56 DO
REGIMENTO INTERNO.

