PROJETO DE LEI N.º 9.931, DE 2018
(Da Sra. Erika Kokay)
Tipifica o crime de divulgação de notícias ou informações falsas.

DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-6812/2017.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário

PUBLICAÇÃO INICIAL
Art. 137, caput - RICD
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei tipifica o crime de notícias ou informações falsas.
Art. 2º O Decreto-Lei 2.848 - Código Penal passa a vigorar acrescido
do seguinte artigo:
“Divulgação de Notícia Falsa
Art. 286-A - Publicar, propagar ou divulgar notícias ou informações
falsas, com o intuito de influenciar a opinião pública.
Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.
§1º - Se o conteúdo da notícia ou informação envolver:
I - Candidato a cargo eletivo, do pedido de registro de candidatura à
diplomação;
II - Crimes, ainda que fictícios, de grande repercussão nacional, suas
vítimas ou supostos autores ou sua investigação criminal;
III - A segurança, a saúde ou a economia públicas.
Pena - reclusão, de um a dois anos, e multa.
§2º - A condenação pelo crime tipificado neste artigo incluirá a
obrigação de retratação pelo autor nos mesmos meios e com a mesma
exposição em que foi publicada, propagada ou divulgada a notícia ou
informação falsa.
§3º - Não constitui crime:
I - a divulgação, por órgão de imprensa, de notícia ou informação que,
tomadas as devidas diligências, não tinha como saber ser falsa.
II - a simulação de notícias em publicações ou programas
humorísticos, desde que claramente demonstrada a destinação
humorística.
§4º - O valor da pena de multa não será inferior aos custos incorridos
pelo agente na publicação, propagação ou divulgação da notícia ou
informação falsa.”
§ 5º. O juiz poderá determinar, ouvido o Ministério Público ou a pedido
deste, ainda antes do inquérito policial, sob pena de desobediência,
quaisquer das medidas previstas no art. 20, §3º, da lei nº 7.716/1989
e/ou a do art. 319, inciso X do Código de Processo Penal.

Art. 3º - O art. 319 do Decreto-Lei 3.689/1941 - Código de Processo
Penal, passa a vigorar acrescido do inciso X e do parágrafo 5º:
“Art. 319 ......................................................................................
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X - obrigação de promover a retirada de publicação em meios de
comunicação, inclusive da rede mundial de computadores - internet,
de conteúdo ofensivo aos bens jurídicos tutelados pela lei penal.
.....................................................................................................
§5º - Aplicada a medida prevista no inciso X, o juiz mandará notificar
os respectivos meios de comunicação ou provedores de aplicações de
internet, dando-lhes ordem judicial contendo elementos que permitam
a identificação específica do material, apontado como violador, a ser
retirado de publicação. (NR)”

Art. 4º- A lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014 - Marco Civil da Internet,
passa a vigorar acrescido do artigo 21-A:
“Art. 21-A. A notificação prevista no §5º do artigo 319 do Código de
Processo Penal equivale a ordem judicial específica para
indisponibilização de conteúdo para os efeitos dos demais artigos
desta seção.”

Art. 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO
Vivemos em um tempo em que, cada vez mais, os meios de
comunicação de massa têm sido utilizados como instrumentos de manipulação da
opinião pública, servindo a interesses escusos de todos os tipos, ou mesmo a
futilidades.
Quando isso ocorre, quem sofre sempre é a democracia: informação
é poder. Manipulá-la dando falsas informações aos cidadãos é um evidente tipo de
ditadura.
Urge que o direito penal brasileiro tenha pena estabelecida para coibir
a odiosa prática das “Fake News”, como usou chamar a imprensa mundial essa prática
de propagar mentiras ao invés de noticiar a verdade.
Recente levantamento feito pela Associação dos Especialistas em
Políticas Públicas de São Paulo (AEPPSP), com base em critérios de um grupo de
estudo da Universidade de São Paulo (USP), apontou os maiores sites de notícias do
Brasil que disseminam informações falsas, não-checadas ou boatos pela internet,
também chamadas notícias de “pós-verdades”. O estudo da AEPPSP utilizou os
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critérios do "Monitor do Debate Político no Meio Digital", desenvolvido por
pesquisadores da USP, ferramenta que monitora compartilhamentos de notícias no
Facebook e revela o alcance de notícias publicadas por sites que produzem conteúdo
político "pós-verdadeiro" para o público brasileiro.
No tipo penal que ora propomos tivemos o cuidado de localizá-lo e
dar-lhe uma dosimetria semelhante ao crime de apologia ao crime, uma vez que
cremos tutelem bens jurídicos assemelhados.
O projeto ainda permite o recolhimento de exemplares e retirada de
páginas da internet, bem como obriga ao desmentido público, para que se restabeleça
a verdade.
Cremos que já é passada da hora essa criminalização das notícias
falsas, para que tenhamos um povo brasileiro com acesso real a informações
confiáveis e garantindo que não será manipulado pelos poderes que se escondem por
detrás dessas atividades.
Por todo o exposto, conclamamos os Nobres Pares a aprovarem esta
proposição.

Sala das Sessões, em 3 de abril de 2018.

Deputada ERIKA KOKAY

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Coordenação de Organização da Informação Legislativa - CELEG
Serviço de Tratamento da Informação Legislativa - SETIL
Seção de Legislação Citada - SELEC

DECRETO-LEI Nº 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940
Código Penal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o art.
180 da Constituição, decreta a seguinte lei:
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CÓDIGO PENAL
.......................................................................................................................................................
PARTE ESPECIAL
(Canceladas na Parte Especial quaisquer referências a valores de multas, substituindo-se a
expressão "multa de" por "multa" de acordo com o art. 2º da Lei nº 7.209, de 11/7/1984)
.......................................................................................................................................................
TÍTULO IX
DOS CRIMES CONTRA A PAZ PÚBLICA
Incitação ao crime
Art. 286. Incitar, publicamente, a prática de crime:
Pena - detenção, de três a seis meses, ou multa.
Apologia de crime ou criminoso
Art. 287. Fazer, publicamente, apologia de fato criminoso ou de autor de crime:
Pena - detenção, de três a seis meses, ou multa. (Vide ADPF nº 187/2009)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 7.716, DE 5 DE JANEIRO DE 1989
Define os crimes resultantes de preconceito de
raça ou de cor.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.......................................................................................................................................................
Art. 20. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor,
etnia, religião ou procedência nacional.
Pena: reclusão de um a três anos e multa.
§ 1º Fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas,
ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada, para fim de
divulgação do nazismo.
Pena: reclusão de dois a cinco anos e multa.
§ 2º Se qualquer dos crimes previstos no caput é cometido por intermédio dos meios
de comunicação social ou publicação de qualquer natureza:
Pena reclusão de dois a cinco anos e multa:
§ 3º No caso do parágrafo anterior, o juiz poderá determinar, ouvido o Ministério
Público ou a pedido deste, ainda antes do inquérito policial sob pena de desobediência:
I - o recolhimento imediato ou a busca e apreensão dos exemplares do material
respectivo;
II - a cessação das respectivas transmissões radiofônicas, televisivas, eletrônicas ou
da publicação por qualquer meio; (Inciso com redação dada pela Lei nº 12.735, de 30/11/2012,
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publicada no DOU de 30/11/2012, em vigor após decorridos 120 dias de sua publicação
oficial)
III - a interdição das respectivas mensagens ou páginas de informação na rede
mundial de computadores. (Inciso acrescido pela Lei nº 12.288, de 20/7/2010)
§ 4º Na hipótese do § 2º, constitui efeito da condenação, após o trânsito em julgado
da decisão, a destruição do material apreendido. (Artigo acrescido pela Lei nº 8.081, de
21/9/1990 e com nova redação dada pela Lei nº 9.459, de 13/5/1997)
Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. (Primitivo art. 20
renumerado pela Lei nº 8.081, de 21/9/1990)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

DECRETO-LEI Nº 3.689, DE 3 DE OUTUBRO DE 1941
Código de Processo Penal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o art.
180 da Constituição, decreta a seguinte Lei:
LIVRO I
DO PROCESSO EM GERAL
.......................................................................................................................................................
TÍTULO IX
DA PRISÃO, DAS MEDIDAS CAUTELARES E DA LIBERDADE PROVISÓRIA
(Título com redação dada pela Lei nº 12.403, de 4/5/2011, em vigor a partir de
4/7/2011)
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO V
DAS OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES
(Capítulo com redação dada pela Lei nº 12.403, de 4/5/2011, em vigor a partir de
4/7/2011)
Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão: (“Caput” do artigo com
redação dada pela Lei nº 12.403, de 4/5/2011, em vigor a partir de 4/7/2011)
I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz,
para informar e justificar atividades; (Inciso com redação dada pela Lei nº 12.403, de 4/5/2011,
em vigor a partir de 4/7/2011)
II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por
circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses
locais para evitar o risco de novas infrações; (Inciso com redação dada pela Lei nº 12.403, de
4/5/2011, em vigor a partir de 4/7/2011)
III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por
circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;
(Inciso com redação dada pela Lei nº 12.403, de 4/5/2011, em vigor a partir de 4/7/2011)
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IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente
ou necessária para a investigação ou instrução; (Inciso com redação dada pela Lei nº 12.403,
de 4/5/2011, em vigor a partir de 4/7/2011)
V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o
investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos; (Inciso com redação dada pela Lei nº
12.403, de 4/5/2011, em vigor a partir de 4/7/2011)
VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza
econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações
penais; (Inciso com redação dada pela Lei nº 12.403, de 4/5/2011, em vigor a partir de
4/7/2011)
VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com
violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável
(art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração; (Inciso com redação dada pela Lei nº
12.403, de 4/5/2011, em vigor a partir de 4/7/2011)
VIII - fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos
do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à
ordem judicial; (Inciso com redação dada pela Lei nº 12.403, de 4/5/2011, em vigor a partir de
4/7/2011)
IX - monitoração eletrônica. (Inciso com redação dada pela Lei nº 12.403, de
4/5/2011, em vigor a partir de 4/5/2011)
§ 1º (Revogado pela Lei nº 12.403, de 4/5/2011, a partir de 4/7/2011)
§ 2º (Revogado pela Lei nº 12.403, de 4/5/2011, a partir de 4/7/2011)
§ 3º (Revogado pela Lei nº 12.403, de 4/5/2011, a partir de 4/7/2011)
§ 4º A fiança será aplicada de acordo com as disposições do Capítulo VI deste
Título, podendo ser cumulada com outras medidas cautelares. (Parágrafo com redação dada
pela Lei nº 12.403, de 4/5/2011, em vigor a partir de 4/7/2011)
Art. 320. A proibição de ausentar-se do País será comunicada pelo juiz às
autoridades encarregadas de fiscalizar as saídas do território nacional, intimando-se o indiciado
ou acusado para entregar o passaporte, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. (Artigo com
redação dada pela Lei nº 12.403, de 4/5/2011, em vigor a partir de 4/7/2011)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 12.965, DE 23 DE ABRIL DE 2014
Estabelece princípios, garantias, direitos e
deveres para o uso da Internet no Brasil.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO III
DA PROVISÃO DE CONEXÃO E DE APLICAÇÕES
DE INTERNET
.......................................................................................................................................................
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Seção III
Da Responsabilidade por Danos Decorrentes de Conteúdo
Gerado por Terceiros
.......................................................................................................................................................
Art. 21. O provedor de aplicações de internet que disponibilize conteúdo gerado por
terceiros será responsabilizado subsidiariamente pela violação da intimidade decorrente da
divulgação, sem autorização de seus participantes, de imagens, de vídeos ou de outros materiais
contendo cenas de nudez ou de atos sexuais de caráter privado quando, após o recebimento de
notificação pelo participante ou seu representante legal, deixar de promover, de forma diligente,
no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço, a indisponibilização desse conteúdo.
Parágrafo único. A notificação prevista no caput deverá conter, sob pena de
nulidade, elementos que permitam a identificação específica do material apontado como
violador da intimidade do participante e a verificação da legitimidade para apresentação do
pedido.

Seção IV
Da Requisição Judicial de Registros

Art. 22. A parte interessada poderá, com o propósito de formar conjunto probatório
em processo judicial cível ou penal, em caráter incidental ou autônomo, requerer ao juiz que
ordene ao responsável pela guarda o fornecimento de registros de conexão ou de registros de
acesso a aplicações de internet.
Parágrafo único. Sem prejuízo dos demais requisitos legais, o requerimento deverá
conter, sob pena de inadmissibilidade:
I - fundados indícios da ocorrência do ilícito;
II - justificativa motivada da utilidade dos registros solicitados para fins de
investigação ou instrução probatória; e
III - período ao qual se referem os registros.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
FIM DO DOCUMENTO
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