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RESUMO

A disseminação de fake news por meio de redes sociais e a interferência
deletéria deste fenômeno no processo eleitoral brasileiro é um tema dos
mais impactantes para a preservação da democracia na atualidade. Nesse
contexto, o espaço público mais utilizado como fonte de informação dos
eleitores na atualidade é a internet, notadamente as redes
sociais que diante do problema da ausência de uma legislação de
regulação de redes sociais no Brasil, torna premente a necessidade
de garantia e preservação do direito à informação dos eleitores. Diante
disso, a pesquisa tem como objetivo identiﬁcar um caminho de
intervenção regulatória das plataformas de redes sociais para a contenção
da disseminação de fake news , que respeite os direitos e garantias
fundamentais, notadamente a liberdade de expressão. Investiga-se a
hipótese de que a autorregulação regulada se apresenta como um
caminho adequado ao arrefecimento deste fenômeno. Pelo método
qualitativo, com enfoque dedutivo, exploratório e descritivo foi
possível consolidar a abrangência da temática proposta, fazendo uso da
bibliograﬁa competente. Os resultados alcançados na pesquisa
evidenciaram a necessidade de aplicação da autorregulação regulada
como forma de conter a propagação das fake news, minimizando os danos
delas decorrentes. Concluiu-se que a autorregulação regulada consiste
em possibilitar que o Estado interﬁra na engenharia das redes sociais
apenas o suﬁciente para adaptá-la ao interesse público, através da
imposição de regras de conformidade, que exigem organização e
transparência, respeitando o exercício da liberdade de expressão e
informação, como a proteção ao processo eleitoral e, em última análise, à
própria democracia.
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