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RESUMO

Em um contexto moderno e tecnológico de expansão expressiva do
ambiente digital, no âmbito dos relacionamentos sociais e humanos, o
fenômeno das fake news tornou-se um fator recorrente na esfera do
ordenamento jurídico e político brasileiro da atualidade, trazendo uma
nova gama de problemáticas modernas resultantes da facilitação do
acesso a informações e dados no ambiente on-line. Nessa senda, com o
intuito de se estabelecerem parâmetros eﬁcazes da análise do
desdobramento da tecnologia, analisando-se as novas formas de
organização social pautadas na ausência de presencialidade e,
consequentemente, no anonimato, o presente trabalho possui o intuito de
veriﬁcar os impactos da disseminação facilitada de fake news no âmbito
da defesa dos direitos fundamentais e humanos no Brasil. De forma a
deﬁnir, por sua vez, os limites da intervenção estatal no controle das
informações difundidas por meio da Internet, com base no princípio da
Liberdade de Expressão, caracterizado como sendo um Direito
Fundamental diante da organização jurídica e legislativa brasileira. Neste
contexto, se faz necessário a realização de uma análise, nos casos
concretos, dos parâmetros da responsabilidade civil dos usuários do meio
digital, em que pese que a disseminação de notícias e informações
fraudulentas poderiam caracterizar danos tanto à comunidade geral,
quanto à particulares, trazendo a importância de criação de novos
mecanismos de veriﬁcação e checagem de dados e notícias difundidas
pela internet. Ocasionando, assim, a imprescindibilidade da elaboração de
estratégias contrárias à desvalorização da verdade na Internet, de
maneira emergencial, dentro dos limites democráticos de expressão e
liberdade.
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