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Simpósio: 02 - OS DESAFIOS PARA O COMBATE À VIOLAÇÃO DE DIREITOS 
HUMANOS NA INTERNET 
 
RESUMO: Em passos trôpegos e esparsos, o legislador tenta acompanhar os fatos sociais que 
evoluem de maneira vertiginosa. Nesse desiderato, percebe-se que entre o texto normativo e as 
realidades (analógica e digital), há um distanciamento crescente. Sucede que, na sociedade 
polifônica e hiperinformacional contemporânea - em que várias vozes multiplicam conteúdos 
infinitos a cada instante, e a dissociação entre o digital e o analógico torna-se cada vez mais 
complexa de se realizar -, as barreiras atinentes ao acesso e produção de conteúdo são 
dissolvidas. Nesse novo paradigma, há uma ressignificação da potencialidade de 
desenvolvimento das capacidades humanas, ao garantir maior acesso à conteúdos informativos 
e educacionais. Lado outro, são impostos inovadores e complexos desafios às instituições 
tradicionalmente destinadas à preservação e promoção dos direitos humanos. Nesse ambiente, 
destaca-se uma latente e atual problemática do mundo sociodigital da atualidade: o fenômeno 
da confecção e difusão planejada de conteúdo falso, comumente denominado fake news. 
Partindo da premissa de que o fluxo de informações na sociedade hodierna é essencial para a 
vitalidade democrática e estofo fundamental para a promoção das capacidades humanas, esta 
pesquisa intenta estabelecer apontamentos jurídicos hábeis a inibir comportamentos que 
fraudem a veracidade informativa, e por consequência, desemboca em lesão a determinados 
direitos humanos. Para tanto, o recorte metodológico empregado será o qualitativo, visto que 
não se persegue como objetivo a verificação de eventos empíricos, mas sim, abordar de maneira 
sistemática e multidisciplinar a necessidade de controle jurídico da formação de conteúdo falso 
através da internet. O método de abordagem será o hipotético-dedutivo, o que se fará mediante 
os imprescindíveis aportes bibliográficos doutrinários. O primeiro passo, após a identificação 
inicial dos elementos caracterizados da fake news, será diagnosticar as lacunas e antinomias 
encontradas no controle jurídico da disseminação de conteúdo inverídico, e a partir de sua 
verificação, indicar no plano concreto se o ambiente normativo atualmente aplicável é capaz de 
caracterizar uma efetiva concretização do direito à verdade e promoção de direitos 
fundamentais, tais como a preservação da honra e reputação, prestigiado no artigo 12 da 
Declaração Universal dos Direitos Humanos. A par disso, será empreendida análise de 
movimentos sociais nacionais e estrangeiros e políticas públicas determinadas ao combate da 
proliferação de falsas notícias, com o intuito de apontar maneiras, amparadas pelo escopo legal, 
de ativo combate à fraude informacional, cujos efeitos deletérios são capazes de propagar 
discursos de ódio, assassinar reputações e gerar consequências verificáveis não estritamente no 
mundo digital. 
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