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Chamada de Propostas para o VIII Fórum da Internet no
Brasil
Título do workshop
Combate às fake news, liberdade e expressão e eleições 2018: um balanço multissetorial

Formato do workshop
mesa_redonda

Outro

Este workshop é proposto pela entidade a qual faço parte?
sim

Nome do/a proponente
Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro

Nome do responsável pelo workshop
Eduardo Magrani

Estado do/a proponente
rio_de_janeiro

Organização do/a proponente
Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio

Setor do/a proponente
terceiro_setor

Nome do/a co-proponente

Estado do/a co-proponente

Organização do/a co-proponente

Setor do/a co-proponente

Resumo do workshop
A divulgação de informações falsas não é um problema novo, mas a disseminação em massa desse conteúdo por meio da Internet e
seu forte impacto na política vêm preocupando a sociedade e diversas instituições. O workshop busca debater o fenômeno das fake
news e sua influência no período eleitoral de 2018, além de verificar quais instrumentos jurídicos podem ser utilizados para conter a
criação e difusão das notícias falsas sem comprometer a tutela da liberdade de expressão.

Descreva abaixo os objetivos do workshop e os conteúdos que serão discutidos
Nesta mesa redonda, pretende-se: (i) analisar o que são as chamadas fake news, como e por que elas são disseminadas na Internet;
(ii) discutir quais instrumentos podem ser utilizados para conter tanto a criação quanto a divulgação desses conteúdos; (iii) examinar
a responsabilidade das redes sociais em relação ao conteúdo falso postado por seus usuários e que atitudes elas podem tomar para
impedir sua disseminação; (iv) discutir o papel dos provedores de busca no combate às notícias falsas; (v) analisar o impacto das fake
news nas eleições brasileiras de 2018; (vi) verificar como os robôs vêm influenciando na propagação de notícias falsas; e (vii) realçar a
importância da educação digital e da "media literacy" como ferramentas para que os cidadãos fiquem melhor informados e analisem
de forma mais crítica as informações recebidas.

Forneça uma justificativa sobre a relevância do tema para a Governança da Internet
A discussão acerca da disseminação em massa de fake news está cada vez mais no centro de importantes debates sobre a regulação
da Internet em níveis nacional, regional e internacional. Além de prejudicarem a qualidade dos debates e, muitas vezes, interferirem
na política, as notícias falsas representam um grave risco à democracia, à liberdade de expressão, à honra e imagem de diversas
pessoas, em razão de trazerem para o público, como se verdades fossem, conteúdos falsos, manipulados ou fora de contexto. Em
cenários de radicalização de discursos e polarização política, a tendência é o aumento da difusão de fake news relacionadas ao
contexto eleitoral. Pesquisas recentes demonstram que o referido aumento na disseminação de notícias falsas tem causado impactos
à democracia e às eleições de diversos países, incluindo Brasil, México e Estados Unidos. Nos últimos anos, as plataformas digitais
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vêm apresentando destacado papel, auxiliando na promoção de discussões sociais e políticas, na disseminação de conteúdo eleitoral
e no ativismo. Todavia, ao mesmo tempo em que a rede representa um importante veículo para promover propostas e engajar
pessoas, ela também vem sendo indevidamente utilizada como espaço para tentativas de manipulação de discursos, especialmente
por meio da difusão de notícias falsas. Diante disso, mostra-se necessário promover um debate informado sobre a temática, razão
pela qual pretende-se abordar, nesta mesa redonda, os principais desafios e soluções para combater as fake news, fazendo um
balanço multissetorial com a experiência das eleições de 2018. Assim sendo, o tema em análise mostra-se especialmente relevante
para a promoção de direitos e liberdades fundamentais, bem como de princípios essenciais para a governança e uso da Internet,
tendo como exemplo a liberdade de expressão, a privacidade e a inimputabilidade da rede.

Descreva como você pretende estruturar a participação das/os palestrantes no workshop
A mesa redonda deverá seguir o modelo multistakeholder, sendo composta por 4 integrantes de diferentes setores, além do
moderador e do relator. A discussão deverá ser norteada por questionamentos centrais, tendo todos a oportunidade de trazer suas
considerações sobre a temática. Cada participante deverá ter o mesmo tempo de fala durante os debates. Os participantes serão
brifados previamente, de forma a fornecerem contribuições, experiências e posicionamentos expressivos na mesa. Buscou-se trazer
diversidade não só de gênero para a mesa, havendo o chamamento de pessoas de diferentes setores, de forma a se promover uma
visão abrangente e diversificada sobre as perspectivas relativas às notícias falsas e às eleições.

Descreva de que forma você espera envolver a audiência presencial e remota
Após as exposições e questionamentos dos palestrantes, será aberto tempo para perguntas da plateia e interação com os
palestrantes. O relator ficará conectado nas mídias sociais para selecionar perguntas do público remotamente.

Descreva os resultados pretendidos com a realização deste workshop
Como resultados, pretende-se: (i) ampliar os debates acerca das fake news, seus riscos em tempos eleitorais e formas de combate; (ii)
promover uma discussão multissetorial e aberta sobre a temática; (iii) elaborar, ao final, contribuição a partir da discussão
desenvolvida; e (iv) propor possibilidades para a inibição da feitura e disseminação de conteúdos falsos.

Relação com os Príncipios para a Gonvernança e Uso da Internet no Brasil
Liberdade Privacidade e Direitos Humanos

Relação com os outros temas
Notícias falsas

Relação com os outros temas
Liberdade de expressão online

Relação com os outros temas
Democracia

Outro

Nome do/a palestrante do setor governamental
Sergio Alves

Estado do/a palestrante do setor governamental
distrito_federal

Organização do/a palestrante do setor governamental
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES (MCTIC)

Mini-biografia do/a palestrante do setor governamental
Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Internet, Telecomunicações, Proteção de Dados, Propriedade Intelectual,
Resolução de Disputas, atuando principalmente nos seguintes temas: telecomunicações, política externa, governança da Internet,
segurança cibernética, proteção de dados, propriedade intelectual.

Nome do/a palestrante do setor empresarial
Mônica Steffen Guise Rosina

Estado do/a palestrante do setor empresarial
sp

Organização do/a palestrante do setor empresarial
Facebook
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Mini-biografia do/a palestrante do setor empresarial
Mônica é Professora da Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getulio Vargas, atuando junto à graduação, GVlaw e ao programa
de Mestrado Profissional nas áreas de Propriedade Intelectual, Direito e Tecnologia, Democracia Digital, Fashion Law e Metodologia da
Pesquisa em Direito. É doutora em Direito Internacional e Comparado pela USP e Mestre em Direito Internacional.

Nome do/a palestrante do terceiro setor
Bia Barbosa

Estado do/a palestrante do terceiro setor
sp

Organização do/a palestrante do terceiro setor
Intervozes

Mini-biografia do/a palestrante do terceiro setor
é jornalista e atual coordenadora do Intervozes. Especialista em Direitos Humanos pela USP e mestre em políticas públicas pela
Fundação Getúlio Vargas. É integrante da Executiva do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação (FNDC) e da Comissão
Nacional de Ética dos Jornalistas.

Nome do/a palestrante da comunidade científica e tecnológica
Caitlin Sampaio Mulholland

Estado do/a palestrante da comunidade científica e tecnológica
rio_de_janeiro

Organização do/a palestrante da comunidade científica e tecnológica
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro

Mini-biografia do/a palestrante da comunidade científica e tecnológica
Caitlin Sampaio Mulholland (Doutorado e Mestrado em direito civil, pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2006 e 2002) é
professora de direito civil do Departamento de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, onde atualmente coordena
a graduação em Direito. É professora do programa de pós-graduação em Direito Constitucional e Teoria do Estado da PUC-Rio.

Indique abaixo se o workshop proposto terá outros/as palestrantes além dos/as citados/as acima

Nome do/a moderador/a
Carlos Affonso Souza

Estado do/a moderador
rio_de_janeiro

Organização do/a moderador/a
ITS Rio

Mini-biografia do/a moderador/a
Professor da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Doutor e Mestre em Direito Civil na UERJ (2009
e 2003). Diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro (ITS). Pesquisador Visitante do Information Society Project,
da Faculdade de Direito da Universidade de Yale.

Nome do/a relator/a
Eduardo Magrani

Estado do/a relator/a
rio_de_janeiro

Organização do/a relator/a
ITS Rio

Mini-biografia do/a relator
Doutor e Mestre em Direito Constitucional pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) e Senior Fellow na
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Universidade Humboldt de Berlim, no Alexander von Humboldt Institute for Internet and Society. Coordenador do Instituto de
Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro (ITS Rio).

A pessoa foi contatada pela/o(s) proponente(s) do workshop e confirmou sua intenção de participar dessa
atividade no VIII Fórum da Internet no Brasil?
sim


