PROJETO DE LEI N.º 200, DE 2019
(Do Sr. Roberto de Lucena)
Dispõe sobre a tipificação criminal da divulgação ou compartilhamento
de informação falsa ou incompleta na rede mundial de computadores e
dá outras providências.

DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-6812/2017.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Constitui crime divulgar ou compartilhar, por qualquer meio, na rede
mundial de computadores, informação falsa ou prejudicialmente incompleta em
detrimento de pessoa física ou jurídica. Penal- detenção de 2 a 8 meses e
pagamento de 1.500 (mil e quinhentos) a 4.000 (quatro mil) dias-multa.
Art. 2º Os valores decorrentes da imposição da multa a que se refere o artigo
primeiro serão creditados à conta do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos - CFDD
Art. 3º Esta Lei entre em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICATIVA
A origem dessa matéria é uma iniciativa do deputado Luiz Carlos Hauly, que
foi arquivada nos termos regimentais e que ora reapresentamos, em virtude de sua
relevância.
A rápida disseminação de informações pela internet tem sido um campo fértil
para a proliferação de notícias falsas ou incompletas. Atos desta natureza causam
sérios prejuízos, muitas vezes irreparáveis, tanto para pessoas físicas ou jurídicas,
as quais não têm garantido o direito de defesa sobre os fatos falsamente divulgados.
A presente medida tipifica penalmente o ato de divulgar ou compartilhar
notícia falsa na rede mundial de computadores, de modo a combater esta prática
nefasta.
Assim, contamos com o apoio dos nobres parlamentares à presente
proposição.
Sala das Sessões, 04 de fevereiro de 2019.

ROBERTO DE LUCENA
Deputado Federal
PODE/SP
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