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O PL 2630 está tramitando a toque de caixa, com uma rapidez incompatível com um 

debate democrático adequado. As boas intenções do projeto são muito pouco 

relevantes se comparadas ao perigo de graves restrições da liberdade de expressão. 

Não há justificativa para que uma mudança tão importante seja aprovada à revelia 

dos principais estudiosos do assunto. Ao que parece, estamos diante do clássico 

caso de remédio pior do que a doença. 

A preocupação é mais dos poderes, hoje o foco da maioria das informações em 

trâmites do que propriamente dita dos estragos das Fake News. Estas podem ser 

detectadas de forma quase que imediata se conferida as fontes mais as ações e 

acompanhamento das notícias e atos de políticos torna-se difícil em face da pouca 

informação e isto é a preocupação dos que infelizmente tem dividas sociais a prestar 

contas para não falar dos casos de corrupção, movimentação ilícita entre outras que 

circulam no dia a dia e que com o cerceamento das mídias tornará tais ações e fatos 

mais frequentes. 

O direito à liberdade de expressão deve ser resguardado sem algemas e prisões e os 

Fake News combatidos com seriedade e providencias cabíveis mais sempre 

mantendo o direito de cidadão tanto de se expressar quanto do ir e vir. 



Graças a circulação da internet, a justiça quanto o direito tem sido resguardados e o 

povo mais informado, cônscios dos seus direitos e deveres. 

Para isso, a importância de se debater mais a questão da Pl 2630 e ouvidos todos os 

segmentos e pesada as devidas responsabilidades, ai sim, esta entrar em votação 

com respaldo e responsabilidade devida. 

A pressa do Senado tem mais a ver com o posicionamento eleitoral que pesa no voto 

e as denúncias que aumentam a cada dia sem falar no combate direto da sociedade 

que hoje se manifesta livremente quer acusando ou defendendo este ou aquele que 

insiste em usar a internet apenas para suas vantagens pessoais do que propriamente 

dita com o valor e a verdade das notícias.  

Como diriam nossos avós: Quem não deve não teme e se teme é porque com 

certeza deve alguma coisa. 

A enquete que circula vem elucidando de forma clara a necessidade de termos mais 

tempo para analisarmos e avaliarmos as reais necessidades de correções de 

divulgações e noticias na internet e não sair aprovando uma lei de pouco tempo e de 

parco conhecimento do vulgo no que tange os seus direitos. 
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