Essa obra é o esforço de amigos e pesquisadores que decidiram reunir suas
reflexões desenvolvidas em diversos ambientes de investigação, propiciando o
exercício filosófico da crítica. Um esforço de tentar expor, ainda que
parcialmente, o movimento que acontece na dimensão virtual da vida, que
ganha cada vez mais força nos nossos cotidianos, e de promover a
possibilidade de criação de uma comunidade em rede que, efetivamente, se
comunique com a intenção de produzir um mundo mais justo. Gostaríamos de
mencionar que parte dos artigos aqui apresentados foram escritos como
resultado de um conjunto de pesquisas desenvolvidas em âmbito do projeto
PROBRAL/CAPES-DAAD, cooperação entre o Programa de Pós-Graduação em
Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e a Faculdade
de Direito da Universidade de Hamburgo na Alemanha. Assim, agradecemos
aos coordenadores do projeto, professores Ingo Wolfgang Sarlet e Marion
Albers, bem como ao professor Draiton Gonzaga de Souza pelo apoio e
incentivo. Também, ao CDEA – Centro de Estudos Europeus e Alemães, pelo
apoio financeiro dessa publicação e aos demais colegas que contribuíram para
a obra, agradecemos imensamente a confiança e empenho que tornaram essa
publicação possível.
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APRESENTAÇÃO
Vicente Paul Os organizadores
A expansão global do uso da internet e da tecnologia é uma realidade
constatada por todos e que, a cada dia, abrange cada vez mais dimensões do mundo
da vida. Nesse sentido, as novas formas de interação proporcionadas pela internet
transpassam as relações sociais nos mais diversos níveis, sejam eles privados,
interpessoais ou políticos, de maneira tão intensa que atingem não apenas as formas
em que tais interações se dão, mas também o seu próprio conteúdo. Em outras
palavras, é possível afirmar que, dado o avanço tecnológico constante, aspectos
relevantes da realidade analógica serão cada vez mais colonizados pela virtualidade.
Sendo virtuais ou analógicas, as relações sociais continuam a ser abrangidas e
disciplinadas por princípios jurídicos e políticos que regulam as comunidades
nacionais e internacionais. É um fato, entretanto, que, com a referida expansão e
sofisticação do uso da internet, abrem-se novas maneiras de concretização de fatos
jurídicos já previstos em regulamentos, bem como surge a necessidade de
categorização e normatização de novos fatos sobre os quais as instituições de
representação legislativa e de fiscalização legal até então não tiveram o tempo
necessário para a devida deliberação.
Em síntese, a velocidade da revolução tecnológica no mundo dos fatos ainda
não encontra total correspondência na esfera reflexiva das sociedades, de maneira
que permanece em aberto o consenso sobre inúmeras questões acerca de como
compatibilizar esta nova realidade com os marcos normativos que sustentam o
estado democrático de direito. Afinal, como contemplar simultaneamente o
desenvolvimento técnico e a proteção da privacidade, tendo em vista o uso cada vez
maior de dados pessoais para a implementação de novas ferramentas virtuais? É
inegável a positiva quebra de hierarquia proporcionada pela internet no que diz
respeito ao espaço de fala e poder de influência política dos cidadãos e organizações
civis em relação ao que se tinha com as mídias tradicionais. Por outro lado, até que
ponto a ausência de regulamentação permite a grupos que se valem do direito à
liberdade de expressão, cuja efetivação é ampliada pelas plataformas virtuais,
transbordarem tal direito cometendo crimes e fragilizando, através da disseminação
de discursos de ódio e teorias conspiratórias, conquistas civilizatórias? Estes são
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apenas alguns dos inúmeros pontos de controvérsia que ainda demandam por
resolução em nível abstrato e em nível prático. Ou seja, faz-se necessária a reflexão
tanto sobre o correto sentido de determinados princípios políticos e direitos
fundamentais como sobre a adequada forma de sua efetiva implementação e
proteção diante das circunstâncias que se nos apresentam.
Considerando a vocação holística da filosofia, ou seja, a sua tendência a
fornecer uma visão do todo a partir da reflexão integrativa e, nesse sentido,
transdisciplinar, é possível afirmar a sua relevante tarefa de contribuir para a
concretização de uma compreensão adequada em relação a este quadro de
mudanças e incertezas. Com esse intuito, a presente obra reúne textos de
professores e pesquisadores os quais têm a formação interdisciplinar necessária
para a construção de perspectivas abrangentes sobre um tema tão extenso e denso:
as implicações jurídicas, políticas e filosóficas da internet.
Por isso, podemos dizer que essa obra é o esforço de amigos e pesquisadores
que decidiram reunir suas reflexões desenvolvidas em diversos ambientes de
investigação, propiciando o exercício filosófico da crítica. Um esforço de tentar expor,
ainda que parcialmente, o movimento que acontece na dimensão virtual da vida, que
ganha cada vez mais força nos nossos cotidianos, e de promover a possibilidade de
criação de uma comunidade em rede que, efetivamente, se comunique com a
intenção de produzir um mundo mais justo.
Gostaríamos de mencionar que parte dos artigos aqui apresentados foram
escritos como resultado de um conjunto de pesquisas desenvolvidas em âmbito do
projeto PROBRAL/CAPES-DAAD, cooperação entre o Programa de Pós-Graduação
em Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e a Faculdade de
Direito da Universidade de Hamburgo na Alemanha. Assim, agradecemos aos
coordenadores do projeto, professores Ingo Wolfgang Sarlet e Marion Albers, bem
como ao professor Draiton Gonzaga de Souza pelo apoio e incentivo. Também, ao
CDEA – Centro de Estudos Europeus e Alemães, pelo apoio financeiro dessa
publicação e aos demais colegas que contribuíram para a obra, agradecemos
imensamente a confiança e empenho que tornaram essa publicação possível.
Luã Jung e Renata Guadagnin.

1. MARCO CIVIL DA INTERNET E TEORIA DO DIREITO VIVO

https://doi.org/10.36592/9786587424866-01

Alexsandro da Silva Linck1
[...] A nós basta abrir olhos e ouvidos para perceber tudo o que tem importância
para o direito de nosso tempo (EHRLICH, 1986, p. 375).

RESUMO
No presente trabalho são realizadas exposições acerca do Marco Civil da Internet e
da Teoria do Direito Vivo de Eugen Ehrlich (1862-1923). Neste contexto, é
apresentado um breve histórico acerca da formulação do Marco Civil da Internet e,
ainda, sobre a Teoria do Direito Vivo a fim de proporcionar o debate da regulação da
Internet na Sociedade em Rede.
Palavras-chave: Internet. Regulação. Direito Vivo. Sociedade em Rede.
ABSTRACT
In the present work, exhibitions about the Marco Civil da Internet and the Theory of
Live Law by Eugen Ehrlich (1862-1923) are made. In this context, a brief history is
presented about the formulation of the Marco Civil da Internet and, also, about the
Theory of Live Law in order to provide the debate on Internet regulation in the Network
Society.
1 INTRODUÇÃO
A exposição do tema proposto contemplará uma revisão bibliográfica sobre o
Marco Civil da Internet e a teoria do direito vivo de Eugen Ehrlich. A partir do

1

Discente do Curso de Doutorado em Filosofia da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do
Sul (PUCRS). E-mail: alexsandro.linck@edu.pucrs.br. O presente trabalho foi realizado com apoio da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de
Financiamento 001.
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desenvolvimento destes pontos, almeja-se possibilitar a compreensão do tema e
contribuir para o debate sobre a regulamentação da Internet, considerando-se,
entretanto, a visão de direito vivo trabalhada por Eugen Ehrlich.
2 MARCO CIVIL DA INTERNET (LEI Nº 12.965, DE 23 DE ABRIL DE 2014)
A difusão do uso da Internet no Brasil a partir de 1995 não foi acompanhada,
de forma concomitante, por uma regulamentação legislativa específica sobre os
diversos interesses concernentes à rede mundial de computadores. Isso não
significou, entretanto, que a Internet no Brasil daquela época fosse uma “terra sem
lei”: a partir da Portaria Interministerial nº 147, de 31 de maio de 19952, foi instituído
o Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) justamente para acompanhar o serviço
de Internet, fazer recomendações, entre outras atividades (LEMOS, 2005, p. 110-111).
Ocorre que, a partir da Declaração de Independência do Ciberespaço efetivada por
John Perry Barlow em Davos, na Suíça, no ano de 1996 — com o propósito de os
governos dos países do planeta Terra não interferirem na Internet —, criou-se um
ideal de resistência à regulamentação, preponderando a concepção pela
manutenção de um espaço livre na rede (LEMOS, 2005, p. 94). Esse fato e outros
fatores inerentes ao próprio processo legislativo brasileiro (procedimentais e
políticos) retardaram a regulamentação civil da Internet no território brasileiro. Por
isso, ao se verificar o histórico das propostas de lei formuladas, se constata que as
primeiras aproximações do Direito à Internet no Brasil foram iniciadas no âmbito do
Direito Penal (coibir delitos mediante a imposição de sanção) e não pelo
estabelecimento de responsabilidades por conta de atividades na esfera civil.
No Poder Legislativo Federal, em 1995, surgiram os primeiros projetos de lei
para criminalização de condutas relacionadas à divulgação de material pornográfico
mediante o uso de computadores 3 . Na sequência dos anos diversos projetos
pontuais foram apresentados para regulamentar o comércio eletrônico, a validade de

2

Disponível em: <https://www.cgi.br/portarias/numero/147>. Acesso em: 29 jan. 2018.
Projeto de lei no 1.070/1995 de autoria do deputado federal ILDEMAR KUSSLER. Disponível em:
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=16217>. Acesso em:
27 jan. 2018.
3
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documentos digitais e outras atividades na Internet4, mas entre estes, destacavamse os projetos de lei que tratavam sobre crimes cibernéticos; especificamente, o
projeto de lei nº 84/1999 de autoria do deputado federal Luiz Piauhylino (PSDB/PE)5.
Esse projeto, depois de aprovado na Câmara dos Deputados em meados de 2003,
chegou ao Senado Federal e ganhou um substitutivo de autoria do Senador Eduardo
Azeredo (PSDB/MG)6, apelidado como Lei Azeredo. Nesse substitutivo, a atuação do
Direito Penal na rede foi ampliada e, independentemente das repercussões e das
manifestações de contrariedade aos crimes instituídos, foi aprovado no Senado
Federal7 e, assim, retornou à Câmara dos Deputados para apreciação final em razão
das alterações a proposição legislativa original, fomentando ainda mais as
discussões, tendo em vista que condutas corriqueiras poderiam configurar um crime
(ALMEIDA, G., 2015, p. 21- 23).
Com isso, houve uma maior mobilização de diversos atores da sociedade civil
contra a Lei Azeredo, a qual poderia causar transtornos aos usuários da Internet: “[...]
quem baixasse músicas de um iPod para o próprio computador, mesmo que
adquiridas legalmente, ficaria sujeito à pena de até três anos de prisão” (LEMOS,
2012, p. 307)8. Assim, ganharam corpo as discussões sobre o estabelecimento de
um marco regulatório civil, antes da atuação do Direito Penal. A rede mundial de
4

O Projeto de Lei nº 1.589/1999 dispunha sobre o comércio eletrônico, a validade e eficácia de
documentos eletrônicos, assinaturas eletrônicas, entre outros; e o Projeto de Lei nº 1.483/1999
tratava sobre a fatura eletrônica e a assinatura digital. Posteriormente, ambos foram apensados ao
Projeto de Lei nº 4.906/2001 que dispõe sobre o comércio eletrônico em geral. Atualmente, são 21
Projetos de Lei apensados e tramitando em conjunto na Câmara dos Deputados. Disponível em:
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=29955>. Acesso em:
29 jan. 2018.
5
Disponível em: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/>. Acesso em 27 jan. 2018.
6
Substitutivo ao projeto de lei da Câmara nº 89 de 2003. Disponível em:
<http://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?>. Acesso em: 28 jan. 2018.
7
Na época, meados de 2007, estava em alta o debate sobre o caso Daniella Cicarelli, quando um juiz
do Estado de São Paulo mandou tirar o YouTube do ar em virtude de vídeos postados que mostravam
a modelo e ex-esposa do jogador de futebol Ronaldo “[…] em cenas íntimas com o namorado em uma
praia da Espanha” (LEMOS, 2012, p. 300-301). Além disso, a CPI da Pedofilia chegava ao fim e no
embalo, a lei Azeredo “[…] foi vendida à sociedade brasileira como uma lei de combate a pedofilia”
(LEMOS, 2012, p. 306).
8
Veja-se, por exemplo, a proposta de tipo penal de “Acesso não autorizado a rede de computadores,
dispositivo de comunicação ou sistema informatizado”: “Art. 285-A. Acessar rede de computadores,
dispositivo de comunicação ou sistema informatizado, sem autorização do legítimo titular, quando
exigida: Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa. Parágrafo único. Se o agente se vale de
nome falso ou da utilização de identidade de terceiros para a prática do crime, a pena é aumentada
de sexta parte”. Disponível em: <http://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento>. Acesso em: 28
jan. 2018.
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computadores, então, foi utilizada para o combate a esta clara expansão do Direito
Penal e atribuiu-se a Lei Azeredo o apelido de AI-5 Digital, seguindo-se com diversas
mobilizações para evitar-se a restrição ao uso da Internet. A conjuntura em questão
começou a ser alterada apenas em meados de 2009 quando, diante de pleitos para
o veto presidencial a Lei Azeredo, o Ministério da Justiça começou a trabalhar no
projeto de um marco civil da Internet pautado pelo debate aberto e construção
colaborativa.
A partir de uma parceria com o Centro de Tecnologia e Sociedade (CTS) da
Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getúlio Vargas e utilizando-se da
plataforma de debate disponível no portal “culturadigital.br”, mantido pelo Ministério
da Cultura e pela Rede Nacional de Pesquisa (RNP)9, em 29 de outubro de 2009 foi
dado início ao debate aberto sobre a regulação da Internet no Brasil (ALMEIDA, G.,
2015, p. 23-38). Na sequência, a Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério
da Justiça se debruçou no trabalho para construir a minuta do projeto de lei e contou,
novamente, com o auxílio tecnológico desenvolvido no Campus Party Brasil de 2010,
realizado em São Paulo, onde foram realizados painéis para o debate da regulação à
Internet e disso originou-se o Observatório do Marco Civil que permitia a visualização
das contribuições a partir de uso de ferramentas tecnológicas, como a “Árvore de
Palavras” que facilitava a pesquisa de termos e os contextos em que foram utilizadas
nas contribuições realizadas, facilitando a estruturação e validação da minuta do
projeto de lei.
Depois, já dispondo de uma minuta do projeto de lei, seguiu-se para uma
segunda fase de debates com a publicação do documento no portal
culturadigital.br10. A participação foi intensa, envolvendo diversos atores da rede e
outros institucionais, com destaque para a Divisão da Sociedade da Informação do
Ministério das Relações Exteriores que consultou as embaixadas brasileiras no
exterior com o intuito de que buscassem contribuições com as autoridades
competentes sobre a regulação da Internet nos territórios respectivos 11 (ALMEIDA,
9

Disponível em: <http://culturadigital.br>. Acesso em: 27 jan. 2018.
Disponível em: <http://culturadigital.br/marcocivil/>. Acesso em: 27 jan. 2018.
11
Veja-se, por exemplo, a contribuição do embaixador Mauro Vieira (2010) em relação ao cenário
sobre o anonimato no acesso à Internet nos Estados Unidos da América: “[…] Há entendimento
jurisprudencial de que a primeira emenda à Constituição norte-americana, que garante a liberdade de
10
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G., 2015, p. 39-44). A questão da privacidade gerou diversas discussões e propostas,
principalmente quanto à responsabilidade pelo conteúdo postado na rede. Houve
comentários favoráveis aos mecanismos propostos para remoção de conteúdo da
rede, mas a maioria expressava contrariedade ao sugerido por conta do receio em
malferir a liberdade de expressar, tanto que uma das propostas apresentadas foi
apelidada de “caxangá eletrônico”, em razão de “[...] estabelecer um tira, põe, deixa
ficar [...]” (ALMEIDA, G., 2015, p. 46). Com isso, identificadas as fragilidades da
proposta inicial e cientes das críticas, encerrou-se a segunda fase da consulta aberta
e partiu-se para elaboração da redação final do anteprojeto de lei. A proposta foi
estruturada por eixos, contando com cinco capítulos, um de disposições
preliminares; um sobre direitos e garantias dos usuários; um sobre a provisão de
conexão e serviços a Internet; um sobre a atuação do Estado; e, o último sobre as
disposições finais. O anteprojeto de lei foi enviado ao Congresso Nacional em agosto
de 2011, sendo identificado como Projeto de Lei no 2.126/2011.
Na Câmara dos Deputados foi formada uma comissão especial para análise
do projeto de lei, sendo designado como relator o deputado federal Alessandro Molon
(PT/RJ, na época), e como presidente o deputado federal João Arruda (PMDB/PR).
Além da realização de audiências públicas, utilizou-se o portal E-Democracia — uma
expressão, protege também o direito ao anonimato, com base no argumento de que “forced
identification and fear of reprisal might deter perfectly peaceful discussions of public matters of
importance”. A “Electronic Communications Privacy Act” (ECPA), de 1986, estabelece provisões para
a proteção de acesso, uso, divulgação, interceptação e privacidade de comunicações por meio
eletrônico, aplicável a várias formas de transmissão de dados. O anonimato, entendido como proteção
da fonte de certa manifestação ou expressão on-line, não se aplica, no entanto, para fins de
investigação e execução da lei. Nesse caso, a “Communications Assistance for Law Enforcement Act”
(CALEA), adotada em 1994, visando a preservar a capacidade dos agentes de aplicação da lei de
monitorar comunicações telefônicas, obrigou empresas de telecomunicações a usarem somente
equipamentos compatíveis com as atividades de monitoramento e vigilância. Em 2004, a pedido do
FBI, do Departamento de Justiça e da Drug Enforcement Administration (DEA), a Comissão Federal de
Comunicações (FCC) ampliou, pela via regulatória, o escopo da CALEA, para incluir também
comunicações eletrônicas via Internet, tais como voz sobre IP, sob o argumento da convergência
tecnológica. Em defesa dos direitos de privacidade e anonimato on-line, diversas entidades civis,
lideradas pela Electronic Frontier Foundation (EFF), peticionaram à justiça, em 2005, contra essa
expansão. A corte de apelações do Distrito de Colúmbia confirmou, em 2006, a validade da
regulamentação introduzida pela FCC. O caso segue na justiça, devendo ser eventualmente
considerado pela Corte Suprema. Entrementes, o Departamento de Justiça elaborou novo projeto de
lei que modifica a CALEA, com vistas a expandir o seu escopo. Interessante notar que a lei em vigor já
não veda o monitoramento de comunicações na Internet. A expansão do escopo da CALEA teria por
objetivo exigir dos fabricantes de equipamentos a compatibilidade com modelos específicos de
monitoramento usados pelos agentes de aplicação da lei, de modo a tornar mais fácil e efetiva essa
atividade”.
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ferramenta “on-line” de participação da Câmara dos Deputados —, para ampliar a
participação da sociedade no debate. Por conta da pressão da sociedade, existia um
acordo entre os Deputados Federais para não iniciarem a regulamentação da rede
mundial de computadores pela prisão, pois também estavam tramitando na Câmara
dos Deputados os projetos de cibercrimes (PL 84/1999 e PL 2.793/2011). Assim, em
julho de 2012 o relatório do projeto de lei do Marco Civil da Internet estava finalizado,
mas ainda não havia sido votado pela comissão especial (ALMEIDA, G., 2015, p. 4854).
Neste interregno de tempo, ocorreu a divulgação de imagens da atriz Carolina
Dieckmann na Internet, sem a autorização dela 12. A repercussão do caso na mídia
impulsionou a tramitação dos projetos de lei que tratavam de crimes cibernéticos
(PL 84/1999 e PL 2.793/2011) e retirou o olhar sobre o Marco Civil da Internet. Em
rápida tramitação, o estabelecimento de crimes cibernéticos foi aprovado pela
Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, e, em 30 de novembro de 2012, foi
sancionado e se converteu na Lei no 12.737/201213. Esse fato reduziu a união de
esforços na Câmara dos Deputados em torno da tramitação do Marco Civil da
Internet e no primeiro semestre de 2013 ainda não existia o consenso quanto ao texto
final e acerca da votação (ALMEIDA, G., 2015, p. 55). Outro acontecimento, entretanto,
fez com que o debate fosse revitalizado no Poder Legislativo Federal. Em junho de
2013, o norte-americano Edward Joseph Snowden (analista de sistemas, exadministrador de sistemas da CIA e ex-contratado da NSA) relatou publicamente a
sistemática de vigilância global da NSA (National Security Agency) acerca dos
indivíduos na sociedade em rede, incluindo a quebra de privacidade de usuários
brasileiros, como a da Ex-presidenta Dilma Rousseff e de organizações como a
Petrobras14.

12

Informações sobre o fato estão narradas em matéria jornalística do G1. Disponível em:
<http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2012/05/dieckmann-foi-chantageada-em-r10-mil-devidofotos-diz-advogado.html>. Acesso em 28 jan. 2017.
13
“Dispõe sobre a tipificação criminal de delitos informáticos; altera o Decreto-Lei no 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 - Código Penal; e dá outras providências”. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12737.htm>. Acesso em: 28 jan.
2018.
14
Disponível
em:
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2013/07/entenda-o-caso-de-edwardsnowden-que-revelou-espionagem-dos-eua.html>. Acesso em: 28 jan. 2018.
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Com isso, entre outras medidas adotadas a época, em 12 de setembro de
2013, a Presidenta, com fundamento no artigo 64 da Constituição Federal 15 ,
apresentou um requerimento de urgência para apreciação do Marco Civil da Internet,
que concedia 45 dias para apreciação do projeto pela Câmara dos Deputados, sob
pena de trancamento da pauta (LEMOS, 2014, p. 3). Os trabalhos em relação ao
Marco Civil da Internet foram retomados de maneira concentrada, mas o prazo de 45
dias foi ultrapassado, de modo que somente em 25 de março de 2014 a Câmara dos
Deputados aprovou o projeto de lei do Marco Civil da Internet e o encaminhou ao
Senado Federal. A tramitação no Senado Federal seguiu um ritmo acelerado e a
aprovação nessa casa legislativa ocorreu em 22 de abril de 2014, sendo sancionado
pela Presidenta no dia seguinte e, assim, convertido na Lei no 12.965, de 23 de abril
de 2014. O texto legal não fugiu daquela configuração inicial proposta; a estrutura
em eixos e com cinco capítulos foi mantida: Capítulo I – Disposições Preliminares;
Capítulo II – Dos Direitos e Garantias dos Usuários; Capítulo III – Da Provisão de
Conexão e de Aplicações de Internet; Capítulo IV – Da atuação do Poder Público; e
Capítulo V – Disposições finais. O relator do projeto, deputado federal Alessandro
Molon (2014, p. XXVII-XXVIII), asseverou que a aprovação do Marco Civil da Internet,
depois de três anos de debates, consistia em motivo para comemoração, já que a
neutralidade na rede, ponto de divergência e resistências, fora garantida, atendendo
aos anseios da sociedade que “[...] não se calou, mas sim lutou para defender um
projeto que era seu. E venceu”. Ademais, o percurso realizado trouxe ganhos à
sociedade, uma vez que o modo de consecução do projeto de lei demonstrou a
viabilidade da participação de diversos atores da sociedade civil na construção de
regramentos, e uma possibilidade concreta para o fortalecimento da democracia
brasileira (LEMOS, 2014, p. 10-11).
Quanto à privacidade na rede, assim como a garantia da liberdade de
expressão, essa foi elencada como um dos pilares no regramento do uso da Internet
15

“Art. 64. A discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da República, do
Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores terão início na Câmara dos Deputados.
§ 1º O Presidente da República poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa.
§ 2º Se, no caso do § 1º, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal não se manifestarem sobre a
proposição, cada qual sucessivamente, em até quarenta e cinco dias, sobrestar-se-ão todas as
demais deliberações legislativas da respectiva Casa, com exceção das que tenham prazo
constitucional determinado, até que se ultime a votação […]”.
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no Brasil (Art. 3o, II) e, além disso, trata-se de condição para o pleno exercício do
direito de acesso à Internet (Art. 8o). Note-se, o Marco Civil da Internet não
estabeleceu uma preponderância entre a liberdade de expressar e a privacidade, mas
contemplou esses princípios como fundamentos a disciplina do uso da rede mundial
de computadores. Com efeito, a verificação dos limites entre a liberdade de
expressão e o resguardo da esfera privada, no caso de colisão entre esses princípios
fundantes da disciplina do uso da Internet no Brasil, foi mantida para análise em cada
no caso concreto, evitando-se o estabelecimento da preponderância entre princípios
e da censura prévia, considerando as características da rede16. Ou seja, “[...] todos os
princípios possuem igual valor no ordenamento jurídico, logo não há um princípio
superior ao outro [...]” (FILHO, M., 2014, p. 31).
Portanto, a questão é saber se a regulamentação da Internet no Brasil, depois
de transcorridos alguns anos de vigência da Lei, apresenta-se como adequada ou
não, considerando o histórico de resistência à regulamentação, como se verificou
desde a Declaração de Independência do Ciberespaço efetivada por John Perry
Barlow em Davos, na Suíça, no ano de 1996 — com o propósito de os governos dos
países do planeta Terra não interferirem na Internet (LEMOS, 2005, p. 94). Um
caminho para obtenção de evidências acerca da adequação ou não de dita
regulamentação, em nosso entendimento, passa pela crítica ao Direito e, por isso,
cita-se os estudos de Eugen Ehrlich sobre o Direito Vivo.
3 A TEORIA DO DIREITO VIVO POR EUGEN EHRLICH
O primeiro ponto que se pode elencar para refletir acerca da adequação ou não

16

No ponto, mostra-se relevante a lição de Marcelo Neves (2013, p. XX) sobre a relação entre os
princípios e regras e a superação de paradoxo a partir da verificação no caso concreto: “[...] Por um
lado, a tendência a superestimar os princípios em detrimento das regras torna altíssimo o grau de
incerteza e pode descambar em insegurança incontrolável, relacionada à própria quebra das
consistências do sistema jurídico e, pois, à destruição de suas fronteiras operativas. Por outro lado, a
tendência a superestimar as regras em detrimento dos princípios torna o sistema excessivamente
rígidos para enfrentar problemas sociais complexos, em nome de uma consistência incompatível com
a adequação social do direito. Portanto, trata-se, na relação entre princípios e regras, de superar (ou
“desparadoxizar”), em cada caso concreto, no plano argumentativo, o paradoxo entre consistência
jurídica e adequação social, que, em termos gerais, constitui o paradoxo da justiça como “fórmula de
contingência do sistema jurídico”.
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da regulação da rede mundial de computadores é sobre a efetividade 17 do vigente
Marco Civil da Internet no Brasil, uma vez que na concepção de Eugen Ehrlich (1986,
p. 55-56), o agir do homem em conformidade ao direito, “acima de tudo”, decorre das
relações sociais e não, exclusivamente, do Estado como única associação coativa:
Desta maneira, o homem age de acordo com o direito, acima de tudo, porque as
relações sociais o obrigam a isto! Neste sentido a norma jurídica não se distingue
de outras normas. O Estado não é a única associação coativa; há, na sociedade,
inúmeras associações que são muito mais rígidas que ele. Uma delas é, até hoje,
a família. As legislações modernas tendem a restringir cada vez mais a
interferência judiciária na comunidade conjugal. Mas, mesmo que se abolisse
todo o direito familiar felizmente a coação estatal raras vezes é necessária. O
operário, o funcionário público, todos eles cumprem seus compromissos
contratuais e profissionais, talvez não tanto pelo sentimento do dever, mas pelo
fato de desejarem permanecer em seu posto ou porque querem melhorar sua
posição. O médico, o advogado, o artesão, o comerciante cumprem à risca seus
acordos, a fim de deixar satisfeita sua clientela e assim ampliá-la e também para
manter o crédito. A pena ou a exceção judiciária são a última coisa em que
pensam. Existem grandes casas comerciais que, por princípio, não recorrem à
justiça e procuram evitar que outros recorram contra elas, atendendo, para isso,
muitas vezes, a reclamações injustificadas. Não pagamento e reclamações
injustas são respondidas através do rompimento das relações comerciais; são
tão auto-suficientes em sua posição, que podem desprezar a proteção jurídica.
Também pessoas bem posicionadas na sociedade, em geral, não recorrem à
justiça em suas disputas com empregados e funcionários; sua influência social
e econômica as inibe. As trade unions inglesas recusaram durante decênios o
reconhecimento pelo Estado, abrindo, de forma consciente, mão da proteção
legal; aparentemente não se deram mal.

17

É adotada a definição de efetividade proposta por Ingo Sarlet: Assim sendo, para efeitos deste
estudo, podemos definir a eficácia jurídica como a possibilidade (no sentido de aptidão) de a norma
vigente (juridicamente existente) ser aplicada aos casos concretos e de – na medida de sua
aplicabilidade – gerar efeitos jurídicos, ao passo que a eficácia social (ou efetividade) pode ser
considerada como englobando tanto a decisão pela efetiva aplicação da norma (juridicamente eficaz),
quanto o resultado concreto decorrente – ou não – desta aplicação (SALET, Ingo. A eficácia dos
direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva constitucional. 12.
ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015, p. 248).
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Na sociedade em rede 18 , a efetividade do Marco Civil da Internet torna-se
questionável; assim, considerando o histórico da construção da legislação em
destaque 19 , acredita-se que o diploma legal será eficaz ao menos enquanto

18

Adota-se a definição de Manuel Castells: Uma sociedade em rede é uma sociedade cuja estrutura
social é construída em torno de redes ativadas por tecnologias de comunicação e de informação
processadas digitalmente e baseadas na microeletrônica. Considero estruturas sociais como arranjos
organizacionais de seres humanos em relações de produção, consumo, reprodução, experiência e
poder, expressos em uma comunicação significativa codificada pela cultura (CASTELLS, Manuel. O
poder da comunicação. Tradução de Vera Lúcia Mello Joscelyne. São Paulo/Rio de Janeiro: Paz e
Terra, 2015, p. 70).
19
Veja-se o afirmado pelo Deputado Federal Alessandro Molon - relator do Projeto de Lei (Marco Civil
da Internet): Hoje, podemos comemorar a conquista do que o físico britânico Tim Berners-Lee, criador
da World Wide Web (www), chamou de presente para o Brasil. Aprovado, sancionado e em vigor, o
Marco Civil da Internet representa uma luta vanguardista do nosso país em defesa dos direitos dos
internautas, tomada como exemplo por países mundo afora.
Os esforços por sua aprovação, no entanto, não foram nada fáceis. A queda de braço na Câmara –
que durou três longos anos – por pouco não terminou com uma derrota ou com um projeto
desfigurado, em que a sociedade seria vencida pelos interesses de um setor econômico.
A relatoria desse projeto se provou um grande desafio e um fértil aprendizado. Em meio a tantas
barreiras e incertezas, alguém muito próximo, já́ preocupado com as idas e vindas do processo, certa
vez me perguntou quem raios havia me escolhido como relator do problemático Marco Civil. Estava
inconformado. Respondi, com um sorriso, que eu mesmo havia não só pedido, mas insistido em relatar
o mesmo. Lutei por ele porque vi a internet como a conhecemos em perigo. Porque a neutralidade da
rede precisava ser garantida e as forças que se faziam presentes no Congresso pressionavam na
direção contrária. Porque acredito que a democracia passa cada vez mais pela internet, e a internet
precisa de uma rede neutra para florescer. Sem neutralidade, não há futuro para a nossa rede.
Este foi, sem dúvida, o ponto que mais gerou resistência na Casa. O argumento de que a garantia em
lei da neutralidade da rede representaria perdas para as empresas telefônicas foi munição pesada
para os opositores ao projeto. Falou-se, também, que a oferta de pacotes que permitissem a
segmentação da internet, com preços diferenciados para o acesso a determinados serviços, facilitaria
o acesso da comunidade mais carente à internet, quando, na realidade, apenas fecharia mais portas
para a população digitalmente excluída.
Outras tentativas de desvirtuar o real sentido do Marco Civil foram levadas adiante. Mas não se tratava
de um projeto como outros que passam pelos corredores do Congresso. Este carregava a participação
da sociedade em seu DNA.
A elaboração de um projeto para garantir os direitos dos internautas e seus deveres na rede, assim
como as obrigações de empresas e de outros atores desse meio, foi uma proposta da sociedade ao
governo. Ativistas demonstravam preocupação com o avanço no Congresso de um projeto de lei que
criminalizaria ações banais na internet. Caso fosse aprovado, de um dia para o outro, qualquer
brasileiro poderia, facilmente, vir a responder pela prática de um crime sem sequer imaginar que sua
conduta seria reprovável segundo o ordenamento jurídico brasileiro.
A primeira palavra em lei sobre a internet no Brasil deveria ser para garantir direitos, e não para tipificar
crimes, defendiam. Em 2009, o Ministério da Justiça, em parceria com o Centro de Tecnologia e
Sociedade da Fundação Getulio Vargas, deu início a uma série de consultas públicas que ajudaram a
construir o primeiro texto da matéria, levado à Câmara em 2011, quando fui designado relator.
O encontro com representantes dos mais diversos setores foi ampliado no Congresso, tendo sido
feitas sete audiências públicas para discutir e aprimorar o texto, cujo conteúdo foi colocado, em 2012,
num portal chamado e-Democracia, criado especialmente para possibilitar a participação de
internautas. Foram feitos mais de dois mil e duzentos comentários, além de cento e quarenta
sugestões concretas de alteração ao texto, um recorde no Congresso brasileiro. Propostas chegaram
até pelo Twitter, e foram aproveitadas. O diálogo com a sociedade civil continuou aberto até a
aprovação do Marco Civil.
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acompanhar a evolução das relações sociais. Ou seja, seguindo-se com a
perspectiva de Eugen Ehrlich (1986, p. 260), o direito deve estar livre de
empacotamentos inúteis e supérfluos: “[...] Criação livre de direito não é, como se
crera, uma criação de direito livre da lei, mas uma criação de direito que está livre de
empacotamentos inúteis e supérfluos numa abstração ou numa construção”. No
mesmo sentido, para professor austríaco (1986, p. 288-289), o direito estatal deve
pautar-se por um agir reservado, uma vez que é muito difícil dirigir e orientar a massa
humana:
O Estado deve agir de forma muito mais reservada. Dirigir e orientar a massa
humana, sob todas as condições, é muito difícil, exige um dom forte e raro; mas
é mais difícil ainda, quando deve ser feito com base em regras gerais abstratas.
Se os homens entendem que um trabalho é necessário e útil, eles se unirão por
si para executá-lo, também a pressão econômica e social muitas vezes os
motivará para isto; mas neste caso as instituições surgem diretamente como
direito social e os órgãos estatais normalmente não as fomentam, mas só as
limitam, restringem e desorientam. Que é impossível impor a um grande número
de pessoas, contra sua vontade, a vontade alheia através de órgãos estatais,
ficou provado pelas muitas tentativas realizadas no passado de levar
trabalhadores grevistas ao trabalho através de gendarmes e policiais; creio que
estas tentativas fracassaram todas, sem exceção.

Nesta esteira, reafirma-se que o Marco Civil da Internet — com o propósito de
regular o funcionamento de uma sociedade em rede —, mostra-se de difícil
Por conta dessa autoria praticamente compartilhada, as interpretações mal intencionadas do texto
foram combatidas na rede. A sociedade não se calou, mas sim lutou para defender um projeto que era
seu. E venceu.
Esse é um trunfo que nenhuma outra lei no Brasil tem. O processo de construção do Marco Civil da
Internet é considerado o mais amplo a passar pela Câmara dos Deputados. Como pude verificar em
seminário no Parlamento da Itália, interessada em construir seu próprio Marco Civil e propô-lo à União
Europeia, a lei é reconhecida não apenas pelos avanços conquistados em seu conteúdo, mas também
pela forma como se abriu ao diálogo de representantes e representados, por diversas plataformas.
Muitos dos especialistas que contribuíram para idealizar o Marco Civil e para dar a forma final do texto
agora versam neste livro sobre as conquistas e desafios da lei.
Nos capítulos a seguir, você terá diferentes olhares sobre o Marco Civil da Internet. Verá que não se
trata de uma lei perfeita, como não o é qualquer legislação, mas que consolidou avanços significativos
que garantiram ao Brasil e aos seus internautas o papel de pioneiros na defesa de direitos na internet.
Como disse um ativista em um debate de que participei, “o Marco Civil não é o melhor dos mundos...
Mas é o melhor do mundo!” […] (LEITE, George Salomão; LEMOS, Ronaldo (Coord.). Marco civil da
internet. São Paulo: Atlas, 2014. p. XXVII-XXVIII).
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efetividade. A dificuldade apontada não ocorre apenas pela problemática em
controlar a sociedade em rede a partir de uma lei, mas também por conta da própria
evolução das pessoas e, no caso em debate, da tecnologia. Em meados de 1913, ano
da primeira publicação da obra Fundamentos da Sociologia do Direito, Eugen Ehrlich
(1986, p. 300) já lecionava nesta direção:
[...] Não há dúvida de que em nenhuma época as transformações foram tão
rápidas quanto na nossa, nunca a distância entre pai e filho, no que tange a
modos de pensar, de sentir e de agir, era tão alarmantemente grande quanto hoje.
Tudo isso são novas formas de vida, em parte formas de vida social e econômica
radicalmente diferentes – portanto um novo direito.
Aparentemente o Estado não tem nada a ver com isto. O direito muda, porque
mudam as pessoas e as coisas. Permitam-me usar uma alegoria já utilizada por
Spencer: pode-se amontoar balas de canhão para formar uma pirâmide ou um
tetraedro, mas é impossível colocar uma bala de canhão sobre a outra, para
formar uma parede; com tijolos duros e quadrados pode-se fazer uma parede,
mesmo sem cimento, mas é impossível amontoá-los para formar uma pirâmide;
nesse sentido as características de um corpo composto sempre serão
determinadas pelas características de suas unidades e as características de uma
associação humana pelas características de seus membros.

Ainda, seguindo o raciocínio apresentado, Eugen Ehrlich (1986, p. 305-306)
assevera que o direito está em fluxo permanente, de modo que as pessoas “o
colocam constantemente diante de tarefas novas”, bem como “as grandes
transformações do direito não ocorrem nas prescrições jurídicas, mas nas relações
sociais”:
O direito encontra-se num fluxo permanente pois as pessoas, cujas relações o
direito deve regulamentar, o colocam constantemente diante de tarefas novas.
[...] Mais uma vez se mostra que as grandes transformações do direito não
ocorrem nas prescrições jurídicas, mas nas relações sociais. Quem ainda
quererá duvidar de que ainda hoje surgir direito consuetudinário, mesmo sem a
permissão expressa do legislador?
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Está claro que o rígido e imóvel direito estatal sempre fica defasado em relação
a este incessante desenvolvimento do direito societal. O direito, independente de
como ele seja, sempre é uma forma de dominação do morto sobre o vivo: assim
Spencer traduziu as famosas palavras de Goethe para sua linguagem.

Com efeito, seguindo os ensinamentos de Eugen Ehrlich, é inegável que o
Marco Civil da Internet encontrará grandes desafios nos anos seguintes, por conta
do avanço tecnológico e das relações sociais: as prescrições jurídicas (ERHLICH,
1986, p. 374), tanto do passado quanto do presente não contemplam todo o direito.
Além disso, por embasar-se no passado, o direito contemporâneo acaba não
contemplando o direito do presente:
Querer aprisionar o direito de uma época ou de um povo nos parágrafos de um
código corresponde mais ou menos ao mesmo que querer represar um grande
rio num açude: o que entra não é mais correnteza viva, mas água morta e muita
coisa simplesmente não entra.

Uma descrição jurídica, por mais minuciosa que seja não permite verificação
da realidade. Neste sentido, o diploma legal por mais claro que seja “não será capaz
de fornecer um quadro real do verdadeiro direito”, conforme informado por Eugen
Ehrlich (1986, p. 376) em meados de 1913:
Creio que com isto fica claro que uma descrição, por mais minuciosa que seja,
do direito de arrendamento dos códigos civis não seria capaz de fornecer um
quadro real do verdadeiro direito de arrendamento praticado na Alemanha e na
Áustria; deveria apresentar-se o conteúdo típico dos contratos de arrendamento,
deveriam ser pesquisados os arquivos notariais e advocatícios e também
deveriam ser feitos levantamentos in loco.

Ademais, o direito vivo domina a vida:
O direito vivo é aquele que, apesar de não fixado em prescrições jurídicas, domina
a vida. As fontes para conhecê-lo são sobretudo os documentos modernos, mas
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também a observação direta do dia-a-dia do comércio, dos costumes e usos e
também das associações, tanto as legalmente reconhecidas quanto as
ignoradas e até ilegais (ERHLICH, 1986, p. 378).

Portanto, mesmo que o Marco Civil da Internet tenha como principal norte a
neutralidade na rede a fim de evitar-se ao máximo a interferência estatal na
sociedade, a efetividade da legislação encontrará barreiras, consoante se verifica das
lições de Eugen Ehrlich.
CONCLUSÃO
A disseminação e o controle das informações ocorrem não apenas pela
opinião pública convencional “agendada pelos meios de comunicação tradicionais e
controlada por interesses privados e pelas regulações e poderes estatais”
(BAVARESCO; GONZAGA de SOUZA, 2013, p. 109), como também pela chamada
opinião pública diferenciada — “[...] que tem, como agentes, os cidadãos
protagonistas e descentralizados, com mobilidade instantânea e articulados em rede
sociais.” (BAVARESCO; GONZAGA de SOUZA, 2013, p. 109) —, sendo a Internet um
dos mecanismos utilizados para fácil e ágil proliferação das informações.
Neste contexto, depois de um período considerável de debates, conforme
afirmado pelo Deputado Federal Alessandro Molon (2014, p. XXVII-XXVIII), o Marco
Civil da Internet foi aprovado, sancionado e está em vigor (Lei no 12.965/2014). É
inegável que a questão da efetividade desse diploma legal enseja a reflexão e o
debate, tendo em vista que “o direito vivo é aquele que, apesar de não fixado em
prescrições jurídicas, domina a vida” (ERHLICH, 1986, p. 378). Assim, adequado e
oportuno é a continuidade do debate sobre o tema da regulação da Internet pelo
Direito.
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2. CULTURA DE MASSA E DIREITOS HUMANOS
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Resumo
Este estudo analisa a importância da mídia enquanto norteadora do pensamento
coletivo e produtora de significados que contribuem para a construção da cultura.
Compreende os meios de comunicação como construtores de sentidos no
imaginário popular, pois exercem uma instância de poder sobre a massa, assim
como proporcionam avanços em termos de dignidade humana e, se usados de forma
adequada, garantem o desenvolvimento de um eficiente Estado Democrático. Para
tanto, fica evidenciada a relevância da informação à medida que a Declaração
Universal de Direitos Humanos a coloca como um direito humano fundamental,
assim como considera a importância da ampliação do direito humano à
comunicação.
Palavras-chave: Cultura de Massa. Direitos humanos. Democracia. Neoliberalismo.
Mídia.
Abstract
This study analyzes the importance of the media as a guide for collective thinking
and a producer of meanings that contribute to the construction of culture. It
understands the means of communication as constructors of meanings in the
popular imagination, as they exercise an instance of power over the mass, as well as
providing advances in terms of human dignity and, if used properly, guarantee the
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development of an efficient Democratic State. To this end, the relevance of
information becomes evident as the Universal Declaration of Human Rights places it
as a fundamental human right, as well as considering the importance of expanding
the human right to communication.
Keywords: Mass Culture. Human rights. Democracy. Neoliberalism. Media.
1 Considerações Iniciais
A evolução tecnológica, as Tecnologias de Informação e Comunicação – TICs
–, cada vez mais acessíveis, repercutem nas sociedades democráticas e no próprio
campo cultural, alterando o status quo, transformando o jogo democrático, a
economia e todos os demais processos socioculturais. Essa nova configuração
chamamos de Sociedade em Rede, quando as relações comunicacionais não se dão
de maneira linear ou vertical, mas, sim, distribuídas de forma horizontal.
Nesse sentido, esta pesquisa analisa a relevância da mídia enquanto
norteadora do pensamento coletivo e produtora de significados, na medida em que
possibilita a construção de uma cultura própria, produzindo sentidos no imaginário
popular. Isso significa afirmar que influencia a produção de uma cultura de massa,
que pode servir tanto como modo de emancipação quanto de dominação.
A forma dominadora dos meios de comunicação, com ações manipuladoras,
tem sido utilizada por movimentos com a finalidade de alienar e recrutar.
Classificados na atualidade como expressão do autoritarismo, fascismo, populismo,
democracia não liberal, extrema direita, essas forças utilizam a retórica neoliberal, a
retidão moral, relativizam a ciência e rejeitam qualquer afirmação baseada em fatos,
credibilidade e responsabilidade, comprometendo a igualdade política.
Assim, pensar no acesso à informação qualificada é pensar na relevância dos
espaços públicos de diálogo; espaços esses que proporcionam avanços em termos
de dignidade humana e, se usados de forma adequada, garantem o desenvolvimento
de um eficiente Estado Democrático preocupado com a garantia do direito humano
à comunicação.
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2 A Sociedade em Rede e o espaço da Mídia de Massa
A mídia é uma grande norteadora do pensamento coletivo e produtora de
significados que contribuem para a construção da cultura. Dentro disso, pode-se
compreender os meios de comunicação brasileiros como construtores de sentidos
no imaginário popular, podendo exercer uma instância de poder sobre a massa de
forma positivo ou negativa. O Brasil possui uma hegemonia dos seus meios de
comunicação de massa, exercendo grande influência sobre a população, formando
os poderosos conglomerados midiáticos, e é por intermédio deles que se justifica.
A linguagem (tanto verbal, imagética, quanto qualquer componente que emite
um conceito) torna-se um dos “meios” pelo qual pensamentos, ideias e sentimentos
são representados em uma cultura, e, portanto, a representação pela linguagem é
essencial aos processos em que os significados são produzidos.
A língua falada faz uso de sons, a escrita de palavras, a música arranja notas em
escala, a “linguagem corporal” emprega gestos físicos, a indústria da moda
utiliza itens de vestuário, a expressão facial se aproveita de traços individuais, a
TV, por sua vez, apropria-se de pontos produzidos digital e eletronicamente e o
sinal de trânsito usa as cores vermelha, verde e amarela para “dizer algo” (HALL,
2016, p. 24).

Essa produção de sentido é utilizada para chancelar mediante os
conglomerados midiáticos o modus operandi do neoliberalismo e sua perversa
prática, dando novos sentidos e novos significados para o que é esfera pública e o
que é esfera privada, contribuindo para o esvaziamento dos espaços públicos.
Pertinente destacar que os códigos culturais transformam-se e criam novas
ágoras de discussão, como afirma Hall (2016, p. 23):
Membros de uma mesma cultura compartilham conjuntos de conceitos, imagens
e ideias que lhes permitem sentir, refletir e, portanto, interpretar o mundo de
forma semelhante. Eles devem compartilhar, em um sentido mais geral, os
mesmos “códigos culturais”. Deste modo, pensar e sentir são em si mesmos
“sistemas de representação”, nos quais nossos conceitos, imagens e emoções
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“dão sentido a” ou representam – em nossa vida mental – objetos que estão, ou
podem estar, “lá fora” no mundo.

Nesse sentido, é relevante entender como a cultura é definida a partir da ótica
dos estudos culturais que são construídos e compartilhados por meio da linguagem,
à medida que se atribui sentido a indivíduos, objetos e acontecimentos.
[...] cultura diz respeito à produção e ao intercâmbio de sentidos – o
“compartilhamento de significados” – entre os membros de um grupo ou
sociedade. Afirmar que dois indivíduos pertencem à mesma cultura equivale a
dizer que eles interpretam o mundo de maneira semelhante e podem expressar
seus pensamento e sentimentos de forma que um compreenda o outro. Assim, a
cultura depende de que seus participantes interpretem o que acontece ao seu
redor e “deem sentido” às coisas de forma semelhante (HALL, 2016, p. 20).

Este processo de “dar sentido”, ou seja, atribuir um significado a determinado
fenômeno, está relacionado a todas as práticas da cultura, tanto na construção da
identidade quanto na demarcação das diferenças, na produção e no consumo, e até
na regulação da conduta social. Em todos estes momentos, um dos aspectos mais
privilegiados pelo qual este sentido é construído é por meio da linguagem. A
linguagem tem esta importância. Ela própria configura-se como um sistema
representacional, pois utiliza-se de signos e símbolos – sonoros, escritos, imagens
e até objetos – para representar o que permeia os indivíduos, sejam objetos, pessoas
ou situações (HALL, 2016).
Quando se fala em linguagem, a referência é a um sentido muito mais amplo
e não apenas ao idioma, mas, sim, a todas as coisas que se utilizam de algum
componente para expressar um conceito, um pensamento, uma ideia, e, assim, dar
significado àquilo que se quer dizer.
A cultura constitui-se, portanto, a partir de um conjunto de significados
compartilhados, e dela é possível alimentar-se para encontrar e produzir sentido e
expressar-se por meio de linguagens múltiplas. A partir daí, pode-se conceber o
direito à informação como um direito assegurado para emancipar o sujeito como
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cidadão, e, mediante o direito à informação, buscar compreender os processos de
construção da notícia, das narrativas jornalísticas e tudo aquilo que “dá sentido” e
produz efeitos no imaginário popular.
Entre todos os direitos assegurados pela legislação brasileira, o direito à
informação é o que ambienta o cidadão sobre os demais direitos e as questões
sociais, contribuindo para que ele interaja com seus pares de forma responsável e
solidária.
Informar-se é investir no conhecimento, considerando que informação não é a
mesma coisa que conhecimento, mas é a condição para adquiri-lo. Usufruir do
direito à informação é uma maneira de exercitar a cidadania e reconhecer os
demais direitos, posicionando-se em relação a eles e rediscutindo-os para a
evolução da sociedade (RADDATZ, 2012, p. 307).

A partir disso, discutem-se as novas formas de se informar na
contemporaneidade por meio das TICs e da ampliação de conteúdo, dados e
informação, gerando a chamada “sociedade da informação” ou, também, a
“sociedade em rede” (CASTELLS, 2002).
A sociedade da informação age lado a lado a uma economia da informação. O
avanço de rotinas computacionais é a base técnica dessa era. Diariamente, via redes
sociais e trocas de serviços na rede, circulam bits, terabytes e protocolos. O espaço
da virtualidade é ambiente favorável aos serviços e a uma economia da troca. A rede
funciona de forma distribuída, descentralizada e anônima. As empresas de
comunicação, num movimento de retroalimentação, tentam adaptar-se o tempo todo
a essa sociedade da informação, criando alternativas dentro do modelo econômico
de alcance máximo do lucro.
A cultura comum da sociedade em rede global é uma cultura de protocolos que
permite a comunicação entre diferentes culturas sobre a base, não
necessariamente de valores partilhados, mas de partilhado valor da
comunicação. Isto quer dizer que a nova cultura não está baseada no conteúdo
mas no processo, tal como a cultura democrática constitucional se baseia no
procedimento e não em programas concretos. A cultura global é uma cultura da
comunicação pela comunicação. É uma rede aberta de significados culturais que
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podem não só coexistir, mas também interagir e modificar-se mutuamente sobre
a base deste intercâmbio. A cultura da sociedade em rede é uma cultura de
protocolos de comunicação entre todas as culturas do mundo, desenvolvida
sobre a base de uma crença comum no poder das redes e da sinergia obtida ao
dar e receber dos outros. O processo de construção material da cultura da
sociedade em rede está em marcha. Mas não se trata da difusão da mentalidade
capitalista através do poder exercido pelas elites dominantes herdadas da
sociedade industrial. Muito menos das propostas idealistas dos filósofos que
sonham com um mundo de cidadãos abstratos e cosmopolitas. É o processo
pelo qual os atores sociais conscientes de diferentes origens fornecem a outros
os seus recursos e as suas crenças, esperando receber o mesmo em troca e mais
ainda: partilhar um mundo diverso que acabe com o medo ancestral do outro
(CASTELLS, 2013, p. 75-76).

A sociedade em rede de Castells (2013) tem nas infovias e na circulação de
informação seus parâmetros de categorização. A reestruturação produtiva que
passa pelo trabalho imaterial e de formas de controle, instaura novos desafios para
o campo da comunicação. O neoliberalismo é o modelo de desenvolvimento
escolhido pelos liberais na regulação das liberdades. É basicamente assim que
funcionam as grandes corporações tecnológicas, como Google e Facebook, que se
servem dos nossos dados digitais que nada mais são do que nossas sensitividades
e expressões expostas, e realizam, dessa forma, uma gestão da vida no terreno do
ciberespaço.
Esse ambiente/espaço, ou o novo “bios”, com afirma Sodré (2002), é também
espaço hostil e de desinformação por conta da ausência da mediação jornalística,
que é baseada na checagem. Ou seja, qualquer cidadão com acesso à internet pode
produzir “informação” que é capaz ou não de conter veracidade. Muitas vezes a dita
informação tem intencionalidade política, jurídica, econômica, pessoal ou, até
mesmo, não apresenta intencionalidade material, mas pode gerar prejuízos aos
atores sociais e ao jogo democrático. Dentro disso, podem-se citar as “fake news”,
os “bots” e a milícia digital como componentes do dia a dia da comunicação digital.
Além disso, a sociedade em rede, ou sociedade da informação, sofre das ditas
bolhas sociais ocasionadas pelos algoritmos, que nada mais são que uma espécie
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de “confinamento informático”. Abastecidas de dados pessoais, geográficos,
padrões de uso das aplicações informáticas e uma série de outros insumos gerados
pela utilização das ferramentas dos usuários de internet, as grandes empresas têm
uma probabilidade bastante elevada de que seus algoritmos confinem cada indivíduo
num ambiente moldado exclusivamente pelo reflexo de si próprio ou semelhante.
A comunicação e a informação na sociedade em rede, portanto, causam
dubiedade quando relacionadas com a democracia, pois a “rede” parecia surgir como
algo revolucionário aos veículos e meios tradicionais, uma vez que
O ciberespaço é justamente uma alternativa para as mídias de massa clássicas.
De fato, permite que os indivíduos e os grupos encontrem as informações que
lhes interessam e também que difundam a sua versão dos fatos (inclusive com
imagens) sem passar pela intermediação dos jornalistas. O ciberespaço encoraja
uma troca recíproca e comunitária, enquanto as mídias clássicas praticam uma
comunicação unidirecional na qual os receptores estão isolados uns dos outros
(LÉVY, 1999, p. 203).

Essa promessa, no entanto, acabou mostrando-se mais um ideal, como afirma
Ferrari (2018):
A sociedade do fluxo informacional, a velocidade das redes sociais, dos
aplicativos, tudo nos deixa inquietos, e a inquietude só causa prejuízos:
compartilhamos o que não lemos, aceitamos a sedução como verdade, pois ela
nos conforta no momento de angústia.

A comunicação revela-se, contudo, necessária e imprescindível nos sistemas
democráticos, pelo fato de ela permitir que o cidadão possa decidir e ter consciência
de seus atos, emitindo opinião, contribuindo para a evolução da sociedade e para
registrar a sua história. Sem a garantia de um Direito Humano à Comunicação
também não haveria dignidade humana, e a democracia se encontraria frágil, talvez
fracassada.
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3 O acesso à informação como um direito humano fundamental
Compreende-se, que a garantia de acesso à informação, além de dar voz aos
que não são ouvidos, proporciona avanços em termos de dignidade humana e, ainda,
cria as condições adequadas para o desenvolvimento de um Estado Democrático de
Direito mais forte. A Declaração Universal dos Direitos Humanos – DUDH – nesse
caso, caberia ampliar o direito humano à comunicação. Como afirma Guareschi
(2013, p. 176):
Virá o tempo em que a Declaração Universal do Direitos Humanos terá de abarcar
um direito mais amplo que o direito humano à comunicação (...). Esse direito
“mais amplo” vai além da pura liberdade de opinião, de expressão, de
investigação e de difusão dessas informações. Ele faz parte de seu próprio ser. É
um direito que o explicita, o desdobra, o multiplica e o complementa,
planificando-o como ser humano. Ser humano é comunicar-se. É uma dimensão
intrínseca de seu ser. Todos os demais direitos, poder-se-ia dizer, têm como
origem essa dimensão comunicativa do ser humano; e as demais instâncias
como a liberdade, a democracia, a política e a ética são impensáveis fora do
exercício do direito humano à comunicação.

Pode-se compreender a comunicação de outra forma: a partir das mediações,
local em que se compreende a interação entre a produção e a recepção. O que os
mass media produzem não corresponde mais apenas ao comercial, industrial, mas
também às exigências do caldo cultural em que estamos inseridos. A mediação está
inserida nas práticas sociais e no cotidiano. Assim, “o eixo do debate deve se
deslocar dos meios para as mediações, isto é, para as articulações entre práticas de
comunicação e movimentos sociais, para as diferentes temporalidades e para a
pluralidade de matrizes culturais” (MARTÍN-BARBERO, 2002, p. 55).
Essas abordagens teóricas, que marcam a comunicação como área do
conhecimento, permitem ponderar sobre a relação sempre tensa entre o indivíduo e
a sociedade. O direito humano de comunicar seus anseios e necessidades,
juntamente com os meios de comunicação, caracteriza a reprodução social do
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indivíduo. A comunicação é um direito intrínseco ao ser humano para expressar sua
opinião e manifestar seu pensamento. Por meio dessa manifestação de pensamento,
a sociedade pode evoluir, construir e repensar valores, alcançando liberdade para o
indivíduo a par de coesão social. É esse equilíbrio que sobressai do documento
firmado pela Organização das Nações Unidas quando se refere à liberdade de opinião
e expressão: “Todo o indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, o
que implica o direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e o de procurar,
receber e difundir, sem consideração de fronteiras, informações e ideias por qualquer
meio de expressão.” (ONU, 2020).
O Direito Humano à Comunicação e o Direito Humano à Informação fazem
parte de um apanhado de artigos descritos na DUDH, e são o reconhecimento de que,
apesar de todas as diferenças, existem aspectos básicos da vida humana que devem
ser respeitados e garantidos.
A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi redigida a fim de resguardar
os direitos já existentes desde que houve qualquer indício de racionalidade nos seres
humanos. Assim sendo, ela não criou ou inventou direitos em seus artigos, mas
limitou-se a escrever oficialmente aquilo que, de algum modo, já existia
anteriormente à sua redação.
Nos últimos anos, os Direitos Humanos ganharam uma importância
significativa na sociedade. O reconhecimento desses direitos é indispensável em
ambientes democráticos, mesmo quando desrespeitados. Eles representam um
passo importante para a solução de conflitos, um padrão avançado de civilização e
um objeto fundamental para a harmonia da sociedade internacional. Uma das
maneiras de concretizar e mudar a consciência sobre a temática dos direitos
humanos é por intermédio da comunicação, tanto nos meios tradicionais quanto na
rede. A comunicação sempre foi o que diferenciou o ser humano dos demais animais
e permitiu com que evoluísse como sociedade organizada e articulada. No início da
democracia, no período da democracia ateniense, a comunicação cívica era
presencial. Reuniam-se na ágora e discutiam as principais pautas da pólis.
Atualmente, essa ação é mediada pelos meios de comunicação de massa e pela
sociedade em rede. Na América Latina, são ocupados predominantemente por
grupos privados que utilizam esses jornais, revistas, televisões e rádios para
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defender seus interesses. A comunicação, todavia, é um objeto essencial à
democracia e é considerada por muitos cientistas sociais, especificamente o
jornalismo, como o Quarto Poder do Estado, ao lado do Poder Judiciário, Legislativo
e Executivo, pelo fato de ser um órgão fiscalizador, que denuncia, critica e faz a
opinião pública refletir sobre inúmeras pautas.
O conceito de Quarto Poder, segundo Albuquerque (2009), refere-se à
imprensa como fourth estate, ou seja, um Quarto Estado, que estaria representando
os interesses do restante da sociedade; portanto, o papel da imprensa seria tornar
público temas antes somente restritos à classe política, denunciando e fiscalizando
os demais Poderes. A partir do advento da internet, porém, o pesquisador britânico
Willian H. Dutton (2009) propõe o conceito de Quinto Estado, defendendo que o
jornalismo falhou em sua função de fiscalizar os três Poderes, e, com isso, deveria
ser fiscalizado pelo Quinto Poder/Estado, que seria constituído justamente dos
cidadãos que teriam voz e opinião nesse ambiente conectado que a web possibilita.
Dutton (2009) sugere que com a globalização e a possibilidade da Internet
como meio de comunicação fora do Quarto Poder ou Estado, além da potencialidade
do ambiente web não se caracterizar como um meio de comunicação de massa, mas
que se estabelece de forma mais direcionada e demanda interação e escolhas por
parte do cidadão, esse espaço da rede acabaria constituindo-se como o Quinto
Estado, que se ancora, principalmente, na perspectiva da informação individualizada
e sob demanda.
[...] referir-se às formas que a Internet está sendo usada para aumentar o número
de pessoas para a rede com outros indivíduos e com informação, serviços e
recursos técnicos em caminhos que auxiliam no suporte da responsabilidade
social através de muitos setores, incluindo o negócio e a indústria, governo,
política e mídia (DUTTON; DUBOIS, 2015, p. 52).

A principal função da Internet seria criar esse senso fiscalizador na população,
fazendo com que os usuários se aproveitassem das redes como forma de cumprir
seu papel cidadão de cobrar da mídia e dos três Poderes. A Internet é muito mais do
que uma blogosfera ou um adicional on-line e digital para a mídia de massa. É
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verdade que o amplo papel social da Internet no governo e na política pode ter muitas
semelhanças com a dos meios de comunicação tradicionais. Igualmente importante,
ela também desempenha papéis que diferem da mídia tradicional, e abre outras
arenas institucionais para maior responsabilização social da vida cotidiana à ciência
(DUTTON, 2009).
Outra potencialidade desse Quinto Estado seria a independência na busca por
informação e na criação de novas redes de fiscalização, além da oferta de novas
opções para a prática da política, uma vez que, por meio das redes, tanto o governo
quanto a mídia vão passar a prestar mais atenções nas demandas das cidades e da
população, criando um vínculo maior com o cidadão e estando mais próximo deles.
A partir disso, Dutton e Dubois (2015, p. 51, tradução livre) propõe seis exemplos de
potenciais formas efetivas que emergem das redes do Quinto Estado: buscas,
criação individual de conteúdo, capacidade de estabelecer contatos, vazamento de
informações que podem ser acessíveis de forma on-line, inteligência coletiva e
observação coletiva. Membros do Quinto Estado informam-se de forma
independente e se conectam entre si em caminhos que realçam esses poderes da
comunicação face a face, como com o governo. Apesar do potencial
empoderamento, e do foco no papel dos cidadãos em rede do Quinto Estado,
raramente essa proposta tem sido a abordagem dos estudos nas escolas de política
digital ou na prática da introdução de ferramentas digitais para a política.
A partir de então, Quarto e Quinto Estados vão passar a se colidir por conta
das particularidades e potencialidades que a Internet traz de divulgação de conteúdo
de forma livre, com menor controle e, principalmente, na quebra do receptor como
alguém que não interage e interfere nas produções, posto que, na rede, o “receptor”,
que podemos substituir por usuário, não apenas interage, mas também se torna
produtor e reprodutor de conteúdos, seja por meio de curtidas, comentários,
compartilhamentos, ou mesmo com o desenvolvimento de seu próprio espaço de
fala, que vai atingir certa camada da web.
Mesmo que na prática não aconteça exatamente como se idealiza, o papel da
imprensa regulamentada é de informar. A imprensa, por exemplo, pode influenciar a
opinião pública, a ponto de um tribunal de júri ser influenciado, e geralmente o faz

38 | Internet, Direito e Filosofia: leituras interdisciplinares

pelo senso comum, o qual foi construído por intermédio de perspectivas audiovisuais
de persuasão que o meio televisivo exerce muito bem.
Os meios de comunicação de massa têm a função a importância, também, de
contribuir para nortear o pensamento da sociedade na contemporaneidade e
colaborar com os movimentos de revolução social. A denúncia da dominação da
mídia se faz presente na avaliação de Comparato (2001, p. 10):
[...] a organização do espaço público de comunicação – não só em matéria
política, como também econômica, cultural ou religiosa – faz-se, hoje, com o
alheamento do povo, ou a sua transformação em massa de manobra dos setores
dominantes. Assim, enquanto nos regimes autocráticos a comunicação social
constitui monopólio dos governantes, o espaço de comunicação social deixa de
ser público, para tornar-se, em sua maior parte, objeto de oligopólio da classe
empresarial, a serviço de seu exclusivo interesse de classe.

Os mass media, como também são chamados os meios de comunicação, são
acusados de serem responsáveis por alienar a população de determinados temas.
Deveriam idealmente funcionar como um “megafone” da opinião pública, mas, na
verdade, posicionam-se defendendo seus interesses corporativos, comerciais e
políticos.
Esse ponto de vista faz refletir sobre a evolução do paradigma da
comunicação e como ela se deu ao passar dos anos, como se constituíram os meios
de comunicação tradicionais, a origem da comunicação de massa e, ainda, como
chegamos nesse padrão comunicativo expansionista e global que é o da sociedade
em rede.
O cientista político Yascha Mounk (2019), em seu livro “O povo contra a
democracia: por que nossa liberdade corre perigo e como salvá-la”, explica a lógica
da comunicação anterior a Gutenberg: até o fim da Idade Média, era caro e trabalhoso
difundir informação a muita gente. Para reproduzir um texto longo, um copista
profissional ou um monge precisaria transcrever cada palavra do manuscrito
original. Para fazer outra cópia, teria de começar tudo de novo. Consequentemente,
a informação escrita somente era acessível a uma elite muito seleta. Compartilhar
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um texto com 50 ou 100 pessoas era uma tarefa e tanto. Por esse motivo, a invenção
da prensa de Gutenberg tornou-se um marco histórico, pois evoluía a comunicação
para o patamar um-para-muitos, no qual a informação podia ser difundida de um
emissor para muitos receptores. A prensa, então, criaria uma matriz que podia ser
reproduzida inúmeras vezes, causando a expectativa de uma comunicação
facilitada, a qual difundiria ideias, aumentaria o conhecimento e promoveria o
crescimento econômico. A comunicação humana, naquele momento, experimentava
o avanço tecnológico que mudaria a vida em sociedade, sem imaginar que, em alguns
séculos, já no século 20, com a chegada da internet, tudo poderia se transformar
novamente.
A chegada da internet, então, timidamente demonstrava o poder de as pessoas
propagarem informações de si para outras – mas, ainda assim, dependiam de um
veículo ou canal para ter notoriedade, pois um blog criado por fulano de tal não teria
a mesma repercussão que algum conteúdo publicado no site do The New York
Times. A comunicação estava em revolução, mas com a mesma linearidade da lógica
um-para-muitos, que, logo após, mudou com a chegada das Redes Sociais.
As Redes Sociais ou Mídias Sociais são espaços em que um post criado por
qualquer usuário pode ser rapidamente compartilhado por alguém com quem esse
usuário está conectado. Se o conteúdo criado for interessante ou inovador, até
mesmo alguém com poucos seguidores é capaz de alcançar um público amplo em
questão de minutos. Ao criar uma rede de usuários difusa, na qual todo mundo se
comunica entre si, as mídias sociais alteraram a dinâmica de distribuição. Há um
motivo para a palavra “meme” ser um termo novo no vocabulário cotidiano: eles só
poderiam assumir a importância que têm hoje num mundo em que qualquer um
consegue capturar a imaginação de um punhado de pessoas semelhantes, que,
então, compartilham o que pensam com o público mais global. A comunicação
portanto, passa de um-para-muitos, mudando toda a lógica de emissão e recepção
das informações, que agora é distribuída e sistêmica.
Assim, entendem-se esses novos processos comunicacionais não mais como
uma perspectiva de informação voltada para o interesse público, e, sim, numa lógica
de empoderamento das massas, estas agindo sem discernimento.
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A sociedade em rede, portanto, tem o papel fundamental de reconstruir a
institucionalidade de instâncias de mediação simbólica, como imprensa, Judiciário,
cientistas e intelectuais, pois alterou a representação da ciência e do sistema dos
saberes instituídos. Por exemplo, a exposição e o acesso a todos os procedimentos
da ciência, os bastidores dos processos, as provas e contraprovas, desfizeram a aura
de autoridade vertical e os fundamentos de seu poder, colocando em jogo novas
crenças seculares e legitimando conhecimentos alternativos, como: “Se há aspectos
não concluídos da teoria darwiniana da evolução, não há algum espaço para a teoria
criacionista?” É aí que entra o jornalismo como campo mediador dos direitos
humanos e da democracia, concretizando e consolidando uma nova consciência dos
direitos humanos por meio das narrativas jornalísticas e da difusão das discussões
em torno desse tema, considerando a informação condição para que os cidadãos
possam usufruir da informação como direito-meio (GENTILLI, 2005) para acessar
outros direitos.
Tendo em vista a discussão sobre comunicação, sociedade em rede,
jornalismo e democracia, o debate sobre o futuro da democracia ou a ascensão das
recentes democracias, aa América Latina aparece como um bom cenário de análise.
Os países latino-americanos possuem, historicamente, um modelo ímpar de
democracia, estruturado na figura de um líder popular, consagrado como libertador
das opressões dos países centrais. A concentração desmedida de poderes e
prerrogativas concedidas ao chefe do Poder Executivo Federal, que assume a
posição de chefe de governo e Estado (chefiando até o poder militar das forças
armadas), evidencia o direcionamento da condução do Estado por apenas uma única
pessoa, abrindo caminho para regimes autoritários (MÉNDEZ, O’DONNEL; PINHEIRO,
2002).
A democracia contemporânea é estudada para além de sua capacidade de
produzir governos e representantes, mas também como regime político, somado à
forma de governo com o desempenho dos Estados em garantir direitos (civis,
políticos e sociais) aos cidadãos, conforme os estudos de teoria política e de
políticas públicas e análises institucionais. O conceito de desenvolvimento humano
(BOMFIM, 2020) também se insere nessa perspectiva teórica e empírica de análise
da democracia. Este conceito perpassa o caráter social da teoria e inclui a
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preocupação com a dignidade humana, convergindo, além da inclusão social, à
inclusão política. Não há democracia sem desenvolvimento humano e não há
desenvolvimento humano sem Estado Democrático de Direito.
Considerações finais
É possível afirmar, ao findar este estudo, que o atual contexto impõe refletir
sobre a evolução do paradigma da comunicação e como ele sofreu mudanças e
adaptações com o passar dos anos. Como os meios de comunicação tradicionais
foram redefinidos, refletindo nos espações das mídias de comunicação de massa e,
ainda, como constituiu-se esse padrão comunicativo expansionista e global que é o
da sociedade em rede.
Na contemporaneidade, pode-se ver uma mídia de massa a serviço do modelo
econômico neoliberal, que chancela, por meio de seus discursos e da sua produção
de significados no imaginário popular, uma sociedade cada vez mais desarticulada,
segregada e com lutas distintas. A forma dominadora dos meios de comunicação,
com ações manipuladoras, tem sido utilizada por movimentos com a finalidade de
alienar e recrutar. Classificados na atualidade como expressão do autoritarismo,
fascismo, populismo, democracia não liberal, extrema direita, essas forças utilizam
a retórica neoliberal, a retidão moral, relativizam a ciência e rejeitam qualquer
afirmação baseada em fatos, credibilidade e responsabilidade, comprometendo a
igualdade política.
Nesse contexto, pensar no acesso à informação qualificada, é pensar na
relevância dos espaços públicos de diálogo, espaços esses que proporcionam
avanços em termos de dignidade humana e, se usados de forma adequada, garantem
o desenvolvimento de um eficiente Estado Democrático preocupado com a garantia
do direito humanos à comunicação.
Para tanto, a mídia de massa possui força suficiente para aprofundar ou
diminuir a democracia no interior dos Estados, mesmo naqueles em que a
democracia parecia inquestionável. Ao longo da história ela serviu para a ascensão
de governos totalitários, como espaço para ativistas pró-democracia e, também,
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como ferramenta para os atuais governos populistas, o que demostra o seu potencial
para organizar e desestruturar Estados Democráticos.
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Resumo
No começo dos anos de 1990, a informática já era uma realidade nos países
desenvolvidos, tema que provocou muito interesse na nova geração de designers,
intelectuais e artistas, entusiasmados com os avanços das novas tecnologias. É
essencialmente nesse cenário que Flusser foi reconhecido como um teórico inovador
das novas mídias. O objetivo do trabalho é discutir a comunicação humana no
pensamento de Vilém Flusser, sobretudo a do período maduro das suas convicções
teóricas, a partir das conferências de Bochum, onde se debateu a problemática da
comunicação humana e do livro Comunicologia publicado primeiramente na
Alemanha. O ser humano parece ser o único fenômeno capaz de produzir
informações deliberadamente, capaz de transmitir e guardar informações, não
apenas as herdadas, mas também as adquiridas. Por conseguinte, a fundamentação
dos argumentos será dividida em três tópicos: o armazenamento das informações
adquiridas, o processamento e a transmissão das informações.
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Abstract
At the beginning of the nineties, informatics was already a reality in developed
countries, sparking much interest in a new generation of designers, intellectuals and
artists, who were excited by the advancement of new technologies. Within this
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scenery, Flusser was recognized as a groundbreaking thinker of the new media. The
aim of our work is to discuss the human communication in the thought of Vilém
Flusser, with special reference to the mature period of his theoretical convictions. We
will take our bearings from Bochum’s Conferences (1991), where the problem of
human communication was debated, and from the book Kommunikologie, first
published in Germany in 1998. The human being seems to be the only phenomenon
capable of producing information in an intentional way, as well as of transmitting and
stocking pieces of information - not just inherited information, but also acquired
information. As a consequence, the justification of our argument will be divided into
three topics: the stocking of acquired information, the processing, and the
transmission of information.
Keywors: Human communication; storage; processing; transmission.
Introdução
O ano de 1991 foi duplamente marcante na vida de Flusser. No semestre de
verão desse ano foi convidado pela Universidade do Ruhr-Bochum para lecionar
como professor convidado. O local não poderia ser mais sugestivo, um galpão rural
reformado e decorado com artefatos camponeses, com um auditório disposto a
escutá-lo falar da pós-história e da utilização da informática no processo da
comunicação humana. Na sua visão, o homem processa, armazena e transmite algo
que lhe é próprio: a língua, a cultura, a informação. O segundo momento foi no outono
do mesmo ano, depois da fuga dos nazistas, ao retornar pela primeira vez à Praga,
sua cidade natal, onde veio a falecer num acidente de carro. Foi como uma previsão:
naquele galpão, diante dos jovens alunos e professores, enquanto discorria sobre a
intenção de apresentar sua crítica da cultura frente às novas mídias e de desenvolver
uma futura comunicologia, afirmou que aceitou o convite, por assim dizer, “no apagar
das luzes, antes de bater as botas” (FLUSSER, 2014, p. 35).
No começo dos anos de 1990, a informática já era uma realidade nos países
desenvolvidos, tema que provocou bastante interesse na nova geração de designers,
intelectuais e artistas, todos entusiasmados com os avanços das novas tecnologias.
É essencialmente nesse cenário que Flusser foi reconhecido como um teórico
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inovador das novas mídias; inclusive para registrar suas conferências em Bochum,
sobre a problemática da comunicação humana, solicitou que fosse gravado em
áudio, tendo a clara intenção de chamar atenção sobre o tema e antecipar para os
universitários as novas tendências das tecnologias da rede de informação.
Diante deste horizonte que se apresentava a Flusser, sobretudo aquele que
irrigou o período maduro de suas convicções teóricas, a intenção deste artigo
consiste em discutir a comunicação no pensamento do autor, especialmente a partir
do livro Comunicologia, publicado primeiramente na Alemanha. Portanto, parece
natural partir da pergunta: o que é comunicação humana? Na concepção do filósofo
“trata-se de armazenar informações adquiridas, processá-las e transmiti-las”
(FLUSSER, 2014, p. 33). Tal capacidade também é reservada a outros organismos
vivos da natureza. No entanto, o homem parece ser o único fenômeno capaz de
produzir informações deliberadamente e, do mesmo modo, capaz de transmitir e
guardar informações não apenas as herdadas, mas também as adquiridas. Esse
argumento implica variáveis, considerando que a teoria da comunicação humana
ocupa posição de destaque na atualidade. Desse modo, o esforço da argumentação
estará centrado em abordar três tópicos relacionados entre si: o armazenamento das
informações adquiridas, o processamento e a transmissão das informações, com
ênfase nas tecnologias de comunicação, sobretudo a internet, possivelmente o
processo mais revolucionário da comunicação global.
1 Armazenamento, processamento e transmissão das informações adquiridas
No período da hominização, quando o homo erectus andava pelo mundo, ao
pegar uma pedra qualquer e transformá-la em objeto, elegeu um problema. Isso
nunca havia acontecido, extrair algo do mundo da vida, do mundo objetivo, e
transformá-lo em artefato. Essa ação provocou um estranhamento, a hominização
de um lado e o mundo objetivo do outro. Com a evolução do homo sapiens, para
armazenar as informações adquiridas, utilizou-se do seguinte método: o primeiro foi
a emissão de sons, algo que faz parte da própria genética e, também, comum a outros
vertebrados, pois são dotados de órgãos que permitem tal possibilidade, como por
exemplo, emitir um som cujo significado represente perigo. “A capacidade de falar é
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hereditária, mas as formas como as ondas de ar são transformadas em fonemas são
uma informação adquirida” (FLUSSER, 2014, p. 52). Não existe uma língua natural; a
língua precisa sempre ser “renovadamente adquirida”. Justamente uma das
desvantagens da “cultura oral” é que parte das informações se perdem na
transmissão. É por isso que para os humanos as informações adquiridas são mais
relevantes que as herdadas.
A comunicação humana é um processo artificial que está baseado em
mecanismos, ferramentas, instrumentos, ou seja, em símbolos que depois de
organizados tornam-se códigos. Um sistema codificado como um fenômeno
possível de ser interpretado, embora o sentido artificial aludido na comunicação
humana nem sempre é totalmente consciente. Depois de aprender determinado
código, a tendência é esquecer sua artificialidade, como por exemplo, o gesto de
balançar a cabeça indicando “sim”, os sinais de trânsito, os móveis. Flusser entende
que o homem se comunica com os outros, é um “animal político”, “não pelo fato de
ser um animal social, mas sim porque é um animal solitário, incapaz de viver na
solidão” (FLUSSER, 2007, p. 91). O que Flusser quer dizer é que o mundo codificado
em que o homem vive, consiste num sistema artificial que esconde uma natureza
sem significado e sem sentido e, em função desse contexto, o objetivo é fazer
esquecer que se encontra sozinho, enfrentar a ausência de sentido inerente à sua
condição de solidão.
A comunicação humana pode ser encarada pelo ponto de vista da existência,
uma tentativa de superar a morte através da companhia dos outros, ou do ponto de
vista formal, ao envolver a produção e o armazenamento da informação. Ou seja,
uma comunicação que se estabelece a partir dos símbolos ordenados com o
propósito de represar as informações, ou quando as informações são trocadas
através do diálogo na esperança de gerar novas informações. O que é possível
detectar nesses pontos de vista é que as duas formas de comunicação estão
entrelaçadas, isto é, uma depende da outra para existir.
Diante de todos os artifícios disponíveis, nunca dantes na história a
comunicação funcionou de forma tão intensiva e extensiva como na atualidade. A
grande dificuldade reside na qualidade dos diálogos, pois a troca de informação
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implica novas informações. Muitas dessas informações são transmitidas com
ruídos, de difícil compreensão, ou sem efetividade.
A primeira parte da definição enfatiza que o objetivo da comunicação é
armazenar informações. Todavia, não é qualquer informação, mas as informações
adquiridas. A cultura passa a ser um meio para transmitir essas informações
enquanto resultado do armazenamento e da possibilidade de acesso que podem ser
modificadas ao longo da história.
Entre as denominações utilizadas para identificar a espécie humana – homo
sapiens sapiens e homo faber -, a segunda apresenta um caráter mais antropológico
do que zoológico porque indica que o homem pertence à espécie que fabrica algo. A
fabricação, manipulação de artefatos é uma característica desenvolvida pela espécie
humana. Sobre essa questão, Flusser insiste em afirmar que os homens podem ser
reconhecidos por suas fábricas (FLUSSER, 2007, p.35). Uma maneira de investigar
como o homem vivia, pensava, sentia, é examinar, por exemplo, a produção de
cerâmicas do período neolítico. Essa análise é válida também para os períodos
históricos posteriores até a contemporaneidade, ou até mesmo para reconhecer o
homem do futuro nas fábricas do futuro.
A história da humanidade observada pelo viés da fabricação indica, segundo
Flusser, quatro períodos distintos: “o das mãos, o das ferramentas, o das máquinas
e o dos aparelhos eletrônicos (Apparate)” (FLUSSER, 2007, p. 36). Na sequência
apresenta o sentido de fabricar: “fabricar significa apoderar-se (entwenden) de algo
dado na natureza, convertê-lo (umwenden) em algo manufaturado, dar-lhe uma
aplicabilidade (anwenden) e utilizá-lo (verwenden)”. O importante a ser destacado
nessa dinâmica é que cada vez mais as informações herdadas tornam-se menos
importantes, ao contrário das informações adquiridas, pois os aparelhos eletrônicos
exigem uma aprendizagem mais abstrata.
O resultado desse movimento é a transformação do homem em um sujeito
artificial, alienado do mundo, aprisionado pela cultura e que aos poucos vai perdendo
seu sentido natural. É o que Flusser chama de “contra-ataque das máquinas” em
função até mesmo da alteração do comportamento humano, como por exemplo, ao
afirmar que “os jovens dançam como robôs, os políticos tomam decisões de acordo
com cenários computadorizados, os cientistas pensam digitalmente e os artistas
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desenham com máquinas de plotagem” (FLUSSER, 2007, p. 49). Esse fenômeno é
decorrente do fato de que na atualidade, cada vez mais a maioria dos aparelhos são
construídos por “máquinas inteligentes” e o homem passa a intervir no processo
apenas eventualmente.
A memória, por sua vez, é a encarregada de armazenar as informações
adquiridas no processo da comunicação humana. O diálogo é um meio pelo qual
utiliza as informações armazenadas em duas ou mais memórias a fim de produzir
uma troca e, por consequência, lançar novas informações. Quando ocorre a troca de
informações entre duas memórias que se aproximam muito, o diálogo torna-se
supérfluo porque não produz nada de novo. Por exemplo, o diálogo coloquial de duas
pessoas que se encontram na rua para falar do tempo, se vai chover ou não, do ponto
de vista da informação não acontece nada. Por outro lado, informações totalmente
diferentes entre duas memórias não permitem o diálogo. É o caso da utilização de
duas línguas distantes, por exemplo, a tentativa de diálogo de alguém que fala tcheco
e outro que fala português, a comunicação apenas provoca ruído, não produz troca
de informação.
O método utilizado para transmitir as informações armazenadas na memória
é o discurso: “o diálogo produz informações, o discurso as mantém” (FLUSSER, 2014,
p. 50), esclarece Flusser. Para o processo da comunicação humana ser exitoso, é
fundamental que o discurso e o diálogo estejam sintonizados. Se porventura
prevalecer o diálogo, sobrevém um distanciamento entre as pessoas devido a falta
da informação. Por outro lado, quando o discurso prevalece, advém o
empobrecimento da cultura e a corrosão das informações, como foi na época do
nazismo e do stalinismo. Para Flusser, o difícil equilíbrio entre diálogo e discurso
apenas é passível de ser conquistado através dos aparelhos (FLUSSER, 2014, p. 51).
O ser humano vive no mundo objetivo, condicionado por todos os lados a
resolver problemas utilizando objetos. Desde aproximadamente sessenta mil anos,
quando o homo sapiens sapiens entrou em cena, está continuamente solucionando
problemas. Conseguiu sair rastejando do mundo objetivo para a condição de
duplamente sábio. O desafio ao se deparar com os objetos sempre foi de superá-los,
empregando a técnica como método. O homem se tornou sujeito dos objetos e ao
manipulá-los, armazena informações, passando a olhar o mundo a partir dessa
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subjetividade abstraída. Os objetos não são mais objetivos, são fenômenos e para
orientar-se no mundo, fixa a subjetividade numa parede de caverna utilizando tinta. 4
Esse processo permite simbolizar a ideia, a partir de uma abstração, abreviada
através da visão em código, no caso, um mamute. O código serve de referência para
que outros também tenham condições de decifrar. Esse processo é denominado de
imaginação. Para Flusser, a criação de uma imagem decorre do “rastejar para dentro
de si mesmo, de lá olhar para fora, fixar o que foi avistado, usar uma parede de pedra
como apoio de memória e, assim, fixar o avistado, para que outros possam decifrálo” (FLUSSER, 2011, p. 125). Com isso, ele quer dizer que as imagens são para o pintor
o resultado final da sua intenção.
A pintura na caverna resultou numa imagem, uma representação que todos
podem ver, porque a sua função é representar objetos. Elas servem de orientação
para o mundo objetivo; são como mapas que indicam o caminho para uma mudança
de vida. No pensamento de Flusser, “as imagens representam (vorstellen) os objetos,
e assim, elas se apresentam diante (stellen sich vor) dos objetos” (FLUSSER, 2011, p.
127). A imagem é uma superfície sobre a qual foi aplicada alguma informação, por
isso serve como depositária da informação. No exemplo das imagens na caverna em
Lascaux, elas foram tão bem armazenadas que, após milhares de anos, ainda estão
legíveis, são possíveis de decodificar.
Pode ocorrer uma inversão no processo de orientação pelas imagens, ou seja,
em vez do homem se orientar no mundo objetivo com o auxílio de uma imagem,
passa a se orientar na imagem com a ajuda do mundo objetivo. Na história isso tem
nome: para o judaísmo é chamado de adoração de imagens, paganismo, idolatria,
fazendo sentido a orientação bíblica: “não deves fazer imagens”. No pensamento de
Flusser, esse processo corresponde a uma tripla alienação: “primeiro, estou alienado
da vida por meio dos objetos, depois estou alienado dos objetos por meio das
imagens e agora eu mesmo estou alienado das imagens” (FLUSSER, 2011, p. 129). O
mundo representado pelas imagens, tornou-se alucinação, ou seja, a cultura material
da imagem é cada vez mais mágica e o mundo oral mítico. Para combater e sintetizar

4

As cavernas em Lascaux e Pechemerle, são exemplos.
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esse processo mítico e mágico, é necessária uma nova consciência que se
desenvolve na cultura escrita histórica.
A consciência histórica, segundo Flusser (2011, p. 130), é consequência do
surgimento da escrita e que se revela no ato de escrever. As representações dos
elementos das imagens foram dilaceradas, rasgadas para torná-las transparentes
para o mundo dos objetos na forma de sinais. A função da escrita linear é libertar o
homem de todos os mitos, de todas as magias para torná-lo um ser que pensa e age
historicamente. As imagens são contadas pelo texto, no entanto, a migração para
esse processo foi lento e gradual porque, muitas vezes, os textos ainda estavam
carregados de imagens, transformando o pensamento histórico em imaginativo. A
justificativa de Flusser sobre a transição é de que “a dialética texto-imagem é um
pensamento imaginativo progressivo na história e um pensamento conceitual
progressivo na imagem” (FLUSSER, 2011, p. 137).
É de amplo conhecimento que durante o período histórico da Idade Média, a
Igreja, através dos seus membros, assumiu o protagonismo da escrita. Somente a
classe dominante era alfabetizada, a grande parte das pessoas que viviam nas
cidades e nos campos, permaneciam analfabetas. As pessoas eram informadas
pelos monges, mas não conseguiam decifrar as informações, tendo que aceitar sem
crítica o conhecimento dos detentores do poder.
Atualmente, a história se repete e a situação é a mesma. Uma elite comanda
os modelos de conhecimentos e de vivência, utilizando códigos matemáticos e
outros programas computadorizados praticamente impossíveis de decifrar.
Somente uma casta de especialistas consegue dominá-los. O que se percebe em
decorrência disso, é que personalidades importantes, como por exemplo, presidentes
de países e políticos, têm diminuídos seu poder de decisão. Quem toma as decisões
reais são os analistas em sistemas, especialistas em informática e cientistas que
conseguem operar os códigos.
Na antiguidade os livros, encadernados em couro, contendo informação
escrita, sempre tiveram valor como objeto. Graças a Gutemberg ocorreu uma grande
transformação, não apenas porque os livros perderam valor em função da facilidade
de acesso, mas fundamentalmente porque se descobriu que o valor do livro não está
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no material, no objeto, mas na informação que contém. Apenas o texto dá sentido e
valor ao livro e ao leitor do livro.
A impressão do livro, além de romper com a hegemonia dos monges, permitiu
antecipar a Revolução Industrial, o Renascimento e a ciência moderna. As pessoas
podiam comprar livros, aprender a ler e a escrever, produzindo seus próprios modelos
de conhecimento. Era possível criar livros, além dos que contavam a história divina,
mas sobretudo os que ensinavam uma profissão. A informação ficou acessível às
pessoas, não sendo mais necessário o deslocamento até o mosteiro, pois já era
possível aprender nas escolas. A transferência do conhecimento dos mosteiros para
as escolas da cidade, pode ser considerada um importante movimento para que a
escola servisse de meio para o desenvolvimento da técnica, da política e da arte. A
consciência histórica, resultado do aprendizado da leitura e da escrita, cuja finalidade
foi combater a magia e o mito por meio das explicações utilizando um código, não
pertence mais a uma classe dominante de filósofos e monges, mas se transformou
em bem universal.
Com o advento da ciência, as pessoas começaram a aplicar os seus
conhecimentos. A construção de máquinas foi, por exemplo, algo que transformou a
relação do homem com a ferramenta. No princípio, a pessoa permanecia em sua
oficina rodeada de ferramentas para realizar o seu ofício. Nessa fase, Flusser entende
que a pessoa “era a constante, a ferramenta, a variável” (FLUSSER, 2011, p. 142),
porque, quando uma ferramenta quebrava, trocava-se por uma nova, enquanto o
artesão permanecia na oficina. No entanto, com o surgimento da técnica houve uma
inversão. Construíram prédios para abrigar as máquinas e recrutaram pessoas no
campo para trabalhar, mas agora em função das máquinas. Isso fez com que a
máquina significasse a constante e o operário, a variável, porque se instituiu um
mercado de trabalho no qual foi permitido, caso um operário ficasse doente ou
morresse, que fosse substituído por outro operário, semelhante ao estágio anterior,
o das ferramentas.
No centro do interesse estava a máquina que produzia e as pessoas
trabalhavam em função das máquinas. Esse sistema de produção é conhecido por
sociedade industrial, que Flusser entende como uma das situações mais insanas da
história da humanidade: “não basta que as pessoas exerçam funções, com efeito,
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elas também têm de consumir aquilo que sai das máquinas, senão a máquina para.
De dia alimenta a máquina e à noite têm de engolir o que sai da máquina” (FLUSSER,
2011, p. 143).
Quando as pessoas foram recrutadas no campo para manejar as máquinas
nas indústrias, para entender as instruções de uso e para operá-las, houve a
necessidade de aprender a ler e a escrever5, especialmente nos países chamados
desenvolvidos. Fica evidente que o trabalho não é mais a única fonte de valores, mas
também a informação. Segundo Flusser, foi necessário instituir três níveis escolares
diferentes para atender a nova demanda. As escolas primárias para ensinar as
pessoas a operar as máquinas; as escolas secundárias para aprender a fazer a
manutenção e o conserto das máquinas; as escolas superiores para a criação de
novas máquinas e mais eficientes. O valor sobrevém da informação adquirida, que
não é material, pois pode ser transferida de um lugar para outro, ou na exemplificação
de Flusser, “o valor do bolo está na receita” (FLUSSER, 2011, p. 185). O processo do
trabalho passa a estar centrado na elaboração da informação (ciência) e na gravação
da informação (técnica). A técnica consiste em manipular as coisas de tal maneira
que elas adquirem as consequências que se busca.
2 A comunicação na pré-história, história e pós-história
A história caminha a passos rápidos, a consciência histórica produz um
número cada vez maior de acontecimentos6, algo que Baudelaire já havia percebido
ao presenciar a primeira câmera fotográfica, aparelho que consente registrar algo a
partir do fluxo histórico. O acontecimento serve de pretexto para as imagens, elas
desejam ser programadas. O que é registrado pela máquina, produto de uma fórmula

5

Flusser entende que as escolas, no primeiro momento, foram criadas para atender os interesses das
máquinas, uma posição um tanto polêmica, quando se discute que a obrigatoriedade e frequência
escolar são fatores que contribuíram para o aumento do nível da educação da população através de
um processo democrático e universal (FLUSSER, 2014, p. 144). Outro fator a ser considerado é que a
escola passa a assumir uma posição central na vida das pessoas, pois até aproximadamente os 25
anos de vida, nos países ocidentais desenvolvidos, a pessoa vai à escola ou a escola vai até ela.
6
Aqui, Flusser utiliza um jogo de palavras entre História e Acontecimento bem observado pelo
tradutor. “O substantivo Geschichte (História) provém do verbo geschehen (acontecer). Portanto, o
termo alemão para “História” significa literalmente “acontecimento”, em sentido geral, e não episódico
(FLUSSER, 2014, p. 211).
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histórica, fica retido, eternizado na fotografia, especialmente as imagens digitais
inventadas no século XX. A imagem é uma informação que revela o instante sobre
uma superfície e, para decifrar a mensagem, o olhar circula ao redor da imagem, que
é fixa, caracterizando um tempo de eterna repetição, ou como Flusser denomina
inúmeras vezes, um tempo pré-histórico. A imagem não se move, está ordenada em
seu lugar e no tempo. O contrário é o filme onde as coisas se movem, um movimento
mágico que provoca a desordem, ou seja, uma parte da história, que é transformado
em uma cena. A fotografia é um processo da consciência pós-histórica, pois quem
vê uma fotografia, vê o que aconteceu, é real, isso no primeiro momento porque entre
a fotografia e a coisa a ser fotografada existe um aparelho carregado de
combinações técnicas e simbolismos, fazendo com que a fotografia seja subjetiva
como qualquer outra imagem. Diferente do pintor tradicional que sabe que a cena na
imagem foi produzida por ele, o fotógrafo quando encena uma imagem, apenas
intervém nela, é fruto da técnica.
O fotógrafo quando decide por um ponto de vista, significa que teve de recusar
todas as alternativas, exceto uma. Nunca saberá se a decisão foi correta, para isso
teria que experimentar todas as possibilidades, o que não é possível fazer. Esse
processo está condicionado à liberdade de decisão do fotógrafo. Por sua vez, o
computador ao efetuar um cálculo, esgota todas as possibilidades até decidir por um
resultado. No entanto, essa decisão não é existencial e por isso não é possível falar
em liberdade. Isso, na atualidade, denomina-se de inteligência artificial, obra da
técnica.
Por exemplo, as fotografias podem ser manipuladas dialogicamente
(impressas em folhas), enquanto todas as imagens técnicas são programadas
(necessitam de aparelhos). Uma pintura em um quadro é original, no sentido de ser
peça única, não é multiplicável e o seu valor é estabelecido enquanto quadro. A sua
distribuição é realizada de proprietário a proprietário. A fotografia é reproduzível.
Para distribui-la é necessário primeiro multiplicá-la, motivo pelo qual perde a
originalidade. Enquanto valor como objeto é praticamente nulo, porque o valor está
na informação que transmite. Para Flusser, a fotografia é um exemplo de objeto pósindustrial, pois “o valor se transferiu do objeto para a informação. Pós-indústria é
precisamente isso: desejar informação e não mais objetos” (FLUSSER, 2011, p. 64).
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A comparação da fotografia com o quadro, também serve como oportunidade para
se pensar nos valores econômicos, éticos e estéticos do passado.
A fotografia é produto do aparelho fotográfico que também é produto de outro
aparelho.

Os

aparelhos

podem

ser

industriais,

administrativos,

políticos,

econômicos. Todo aparelho é alimentado por outro aparelho, que se programam
mutuamente. Uma produção humana complexa do século XIX e XX em
desenvolvimento, objetivando descobrir novas intenções humanas, para levar à
construção de novos aparelhos. Flusser alerta para o fato de que atualmente os
aparelhos “obedecem às decisões de seus proprietários e alienam a sociedade.
Quem afirmar que não há intenção dos proprietários por trás dos aparelhos, está
sendo vítima dessa alienação e colabora objetivamente com os proprietários dos
aparelhos” (FLUSSER, 2011, p. 89). O que quer destacar é que na invenção dos
aparelhos estão contidos os interesses dos detentores do poder, denominados de
proprietários.
A revolução da comunicação que atinge nossa consciência e nosso ambiente
é radical. O sentido de morar, ter casa como a dez mil anos atrás, não existe mais,
não faz mais sentido. O vento da comunicação sopra através das paredes levando
junto tudo o que é público e privado. Quando se fala do desaparecimento do espaço
público, se quer dizer desaparecimento do diálogo, da opinião pública. As estruturas
da sociedade como a família, sindicato, classes, também começam a desaparecer.
O propósito das mídias é criar e misturar conteúdos propositalmente para que
as mensagens surjam como modelos de vida, que na verdade se transformam em
modelos de comportamento, pois as pessoas se comportam de acordo com esses
modelos, como por exemplo, nas escolhas políticas, na educação dos filhos.
Encobertos pelos modelos de comportamentos, estão os modelos de conhecimento
que permitem acesso ao saber, graças aos programas. Agora, se todas as pessoas
são abordadas pelos mesmos programas e, por isso, igualmente programadas, não
existe diálogo, troca de ideia, pois a mensagem emitida foi a mesma para todos.
Outra situação, claramente presente na atualidade, é a inflação de informações,
seguido do contínuo aparecimento de novos aparelhos e a brevidade da validade das
informações. Isso compromete a comunicação humana, cuja função é receber
informações, armazená-las e transmiti-las, porque para processar uma informação
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é necessária uma estratificação das informações recebidas e nessa circunstância
pós-histórica não existe estratificação, o que compromete sobremaneira o
processamento e a elaboração de nova informação.
Numa das conferências de Flusser no Kornhaus7, “Reflexões nômades”, expôs
a evolução da vivência humana através do argumento de que o homem vivenciou
três grandes catástrofes ao longo da sua história, considerando a percepção do
espaço e da ocupação do mundo. A primeira foi a hominização ocorrida em função
da utilização e manejo da ferramenta de pedra. Como nômade, persegue sua caça
como o vento e ao andar, apreende o mundo. A segunda foi a civilização decorrente
da sua sedentarização; constrói casas, domestica, cria animais, começa a possuir
coisas. Decorrente disso, permanece fixo em determinado lugar, não apreendendo
mais o mundo. Nesse período, também desenvolve as imagens tradicionais e a
escrita, que substituem o mundo e seus caminhos. A terceira catástrofe está em
andamento e ainda não tem nome, é caracterizada pela volta do nomadismo, no qual
as casas se tornaram inabitáveis, porque em todos os buracos entra o vento da
informação. As imagens técnicas continuamente transmitidas pelas tomadas da
eletricidade invadem todos os espaços. É importante ressaltar que nesse novo estilo
de nomadismo não é mais o corpo que se desloca e caminha, mas o espírito.
Na primeira catástrofe o homem vivia a caminhar no espaço e tempo,
enquanto a caça era sua referência móvel. Na segunda, mantinha uma residência
fixa, possuía terras e coisas. Na terceira, o nomadismo é favorecido pelo vento da
informação e dos valores simbólicos. O vento que Flusser está se referindo é o sopro
do espírito não visível, da imaterialidade que caracteriza as imagens técnicas. O que
se percebe é que a cada degrau ocorreu uma redução até o surgimento das não
coisas, cujo tema foi tratado por Flusser em 1989 por meio do artigo “A caminho das
não coisas”.

7

Os chamados Internationale Kornhaus Seminare (Seminários Internacionais do Celeiro) foram
organizados por Harry Pross, em uma pequena aldeia de Weiler, nos alpes alemães de 1984 a 1993.
Os debates, sempre calorosos, ocorriam em um celeiro de aproximadamente 200 anos, com duração
de uma semana, no qual pessoas como Abraham Moles, Lev Kopelev, Vicente Romano, Carlos
Mongardini, Vilém Flusser, discutiam e pensavam a comunicação, a mídia, suas projeções e rumos. O
público participante era de umas 150 pessoas e eram convidados importantes jornalistas alemães.
Ao total foram 10 seminários. Flusser participou de 8 até 1991, ano em que veio a falecer.
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A história da imagem se constrói de abstração de degrau a degrau. No
princípio, o entorno do homem era composto por objetos. A partir do momento em
que começou a registrar suas marcas na construção de objetos e nas
representações imagéticas nas paredes das cavernas, ocorreu uma revolução. As
imagens permitiram um novo olhar, uma nova percepção do tempo, denominado por
Flusser de tempo circular que admite ao observador retornar sempre ao ponto inicial,
um período mágico de eterno retorno. No entanto, a dimensão da profundidade que
dá a materialidade da coisa, se perdeu nas imagens planas, nas representações
imagéticas sobre as superfícies.
O próximo degrau foi quando as imagens foram transformadas em
representações lineares (pictogramas, ideogramas, letras), por ocasião do
surgimento da escrita e da leitura. Em vez do olhar ser circular sobre a imagem,
passou a seguir uma linha. Mais uma dimensão espacial se perdeu com a invenção
da escrita, o tempo foi linearizado, permitindo o aparecimento do tempo histórico. É
possível descrever o mundo através do pensamento lógico e linear. O
desenvolvimento da ciência e da técnica auxiliaram a criação das máquinas que, por
sua vez, ajudaram na tarefa da aquisição e distribuição da escrita.
O pensamento linear e conceitual também criou condições para o surgimento
dos aparelhos, responsáveis pelas imagens técnicas. As tecnoimagens são
diferentes das imagens tradicionais, pois são resultado da etapa seguinte no degrau
da abstração, são formadas por cálculos, fórmulas, projetadas sobre um suporte
qualquer. Embora sejam diferentes, as tecnoimagens passam a sensação de imagem
tradicional, da circularidade do olhar, operando da mesma forma mágica. Para
Baitello Júnior, “as tecnoimagens não são mais uma superfície, mas a construção
conceitual de um plano por meio da constelação de grânulos, de pontos de dimensão
desprezível, mas que, reunidos, oferecem a ilusão de uma superfície, um mosaico de
pedrinhas” (BAITELLO JUNIOR, 2010, p. 54).
Este último degrau tem consequência direta na vida das pessoas, porque as
coisas (toda matéria bruta) perderam valor, enquanto as não coisas (símbolos,
software, fama) ganharam importância e valor. É um novo mundo no qual somente o
sopro da imaterialidade - que caracteriza as imagens técnicas - tem espaço. O
mundo das não coisas desafia a humanidade ao desmaterializar a existência,
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transformando-a em cálculos, pontos e números. O universo todo está composto de
coisas e, até pouco tempo atrás, o valor estava depositado nas casas, móveis,
veículos, máquinas. Viver em um mundo de coisas tornava a tarefa mais fácil, pois
era possível estabelecer uma relação sobre como proceder para poder viver.
Inclusive o ser humano também foi convertido em objeto pela ciência, tornando-se
como as demais coisas, admissível de ser calculado, mensurado e possível de
manipular.
Houve uma mudança de rumo e atualmente as não coisas (informações) estão
invadindo todos os espaços, ultrapassando as coisas. No entanto, Flusser alerta que
as informações sempre estiveram presentes, pois todas as coisas contêm
informações, como por exemplo, livros, latas de conservas, cigarros. A informação se
torna clara quando é possível decifrá-la. O tipo de informação que está em discussão
e que invade constantemente o mundo é algo que até então não existia: “são as
informações imateriais (undingliche Informationen)” (FLUSSER, 2007, p. 54). Tratase das imagens eletrônicas da televisão, os dados contidos no computador, os
hologramas, os programas, todos “impalpáveis”, mas possíveis de serem
decodificados.
A base material (as coisas – hardware) está com o preço em declínio, cada
vez mais barato e cada vez menor em tamanho, enquanto que as não coisas
(informações – software), cada vez mais valorizados. O que se percebe é um
deslocamento de interesse das coisas para a informação, uma cultura imaterial. A
produção industrial das coisas tende a ficar em segundo plano, enquanto uma
parcela maior da sociedade se dedica à produção de informações. Flusser tem a
visão de que a classe trabalhadora, ou seja, “os produtores de coisas, está se
tornando minoria, enquanto os funcionários e os apparatchiks, esses produtores de
não coisas, tornam-se maioria” (FLUSSER, 2007, p. 55). A tendência é que as coisas
percam o seu valor e que sejam transferidas para as informações. Já é possível
perceber esse movimento sem precedentes na história, quando países ou grupos
financeiros que dispõem de informações privilegiadas (armas atômicas, engenharia
genética, farmacêutica, aviação, sistemas informáticos...), dominam e exploram
cobrando preços altíssimos, subjugando a humanidade.
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A questão a saber é: como se comportará o novo homem que se ocupará de
símbolos, códigos, sistemas? Como será a sua vida nesse ambiente imaterial? Não
deverá ser tarefa fácil, ponderando que não lidará mais com as coisas, isso implicará
o desenvolvimento de suas ações concretas em seu trabalho. O trabalho será
realizado pela ponta dos dedos, digitando símbolos no teclado. Flusser não tem
dúvida de que o “novo homem não é mais uma pessoa de ações concretas, mas sim
um performer (Spieler): homo ludens, e não homo faber. Para ele a vida deixou de ser
um drama e passou a ser um espetáculo. Não se trata mais de ações, e sim de
sensações” (FLUSSER, 2007, p. 58). O certo é que a invasão das não coisas provocará
uma guinada radical na existência humana. Não é possível ver claramente, ainda está
invisível, mas a humanidade caminha para um totalitarismo programador, uma
sociedade composta de programadores e programados.
Assim como num ritual de magia no qual os símbolos passam a operar o
homem, em vez do homem operar os símbolos, conclui o programa da terceira
catástrofe que, para Flusser, está em curso, sem nome e tornando as casas
inabitáveis.
Flusser faz uma análise do sufixo “mática” (FLUSSER, 2014, p. 318), cujo
significado abrange que qualquer tipo de escravidão, de poder, e da política pode ser
transferido para as máquinas. A função do homem seria politizar as máquinas e elas
ficariam encarregadas de fazer a política, de fazer guerras, de pagar impostos. No
entanto, alerta que infelizmente a palavra “automatização” encerra a palavra
“autonomia” que, por sua vez, significa “achar um lugar por si só”. Com isso, um
autômato pode vir a se tornar um autônomo, cujo significado é "corre por si mesmo,
por inércia”. Pensadores antitécnicos encaram com preocupação o fato de colocar
uma máquina em movimento que funciona por inércia, cujo motor da máquina é o
ser humano, entendendo que o ser humano estaria perdendo o controle da situação.
O problema não são as máquinas se tornarem autônomas. Flusser não tem
nada contra as máquinas, inclusive acredita que “são, sim, escravas” (FLUSSER,
2014, p. 319). Que elas continuem a trabalhar com rapidez e eficiência conforme
foram planejadas. O problema real são as pessoas que estão envolvidas com as
máquinas, os funcionários que estão perdendo a condição de seres humanos e é
urgente retirá-los dessa condição. O mesmo ocorre quando o homem é dominado
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pelo aparelho burocrático, cujo trabalho consiste numa repetição contínua de
tarefas, tornando-se um homem-software. Para ilustrar, Flusser apresenta o
exemplo do funcionário, cuja função é emitir passaporte mediante a apresentação de
documentos. Sua vida está condicionada a permanecer atrás do balcão manipulando
símbolos e sua carreira depende da eficiência de como manipula esses símbolos. Ele
recebe os papéis, confere e emite o passaporte. Antes, porém, cola a fotografia e
preenche as instruções até estar tudo na mais perfeita ordem. Quando entrega o
passaporte, olha para fora pela abertura e compara a fotografia com quem está lá
fora. Isso inverte a ordem das coisas, pois “isso não significa que o passaporte seja
um símbolo para o ser humano, mas o contrário, que o ser humano é um símbolo
para o passaporte” (FLUSSER, 2014, p. 320). O real é o passaporte e o que está fora,
o ser humano, o símbolo. O homem como sujeito do processo não apenas se torna
seu objeto, como transfere ao programa do aparelho todo o seu poder, abrindo mão
de seu próprio corpo. É imperioso questionar esses cenários, considerar os impactos
positivos e negativos a fim de devolver a dignidade aos seres humano, enquanto
ainda é possível, alerta Flusser, “já que 75% da humanidade atual funciona, em vez
de viver, já que 75% do mundo chamado desenvolvido faz carreira em vez de adquirir
informações, ele funciona” (FLUSSER, 2014, p. 320). No entanto, para Flusser, a
massa não quer essa mudança, ela funciona em função dos símbolos (dinheiro,
papel, imagens) e assim quer permanecer.
Uma sociedade telemática, para Flusser, “é uma sociedade em que tudo aquilo
que pode ser automatizado está automatizado e todo o resto é ‘tele’” (FLUSSER,
2014, p. 321). O prefixo “tele” (télos) tem a ver com meta que é o processo de trazer
alguma coisa que está longe para perto, mas não no sentido geográfico ou histórico.
Como exemplo de “teleinstrumento”, é o telescópio, primeiro passo para
compreender o significado de telemática, cuja intenção é trazer o que está longe para
perto, ou no caso do microscópio, trazer o pequeno para perto. Todos os aparelhos
que começam com o prefixo “tele” têm um significado semelhante, como por
exemplo, o telefone, televisão, telégrafo. É importante salientar, o que agora é trazido
para perto não são apenas objetos, mas também pessoas, colocadas lado a lado,
unidas por meio de cabos. Tornar as pessoas próximas através da conexão pela
internet é a essência da rede.
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3 Comunicação humana e a revolução tecnológica
A revolução tecnológica contemporânea se difundiu justamente num período
histórico da restruturação do capitalismo no mundo, especialmente a partir de 1980,
tornando-se decisivo. O processamento da informação é centrado na ampliação do
desenvolvimento tecnológico, como resultado da produtividade, num círculo que
abrange o intercâmbio entre as bases do conhecimento tecnológico. Todo avanço
em algum campo específico da tecnologia, amplia os efeitos em outros processos
tecnológicos. O conjunto de todas essas tecnologias de comunicação levou à
criação da internet, possivelmente o meio tecnológico mais revolucionário do mundo
contemporâneo.
Diante do exposto, torna-se oportuno perguntar: é possível considerar
pessoas ou países que permanecem desconectados da rede de internet, como
excluídos ou marginalizados? As novas tecnologias da informação, através das
redes globais de instrumentalidade, estão integrando o crescente número de
comunidades virtuais. Por outro lado, a questão é saber como integrar novas
tecnologias, a ciência universal e as culturas comunitárias na tendência oposta do
distanciamento provocado pela globalização e a identidade das pessoas.
Na atualidade, o que se percebe em determinadas áreas da atividade
econômica e política é uma enorme centralidade no uso da informação através da
internet. Para os indivíduos que não têm ou possuem um limitado acesso à internet,
permanecem à margem, distanciados dos benefícios ofertados pela rede. Ao mesmo
tempo em que se exige um maior desempenho na produtividade e na comunicação,
percebe-se, por outro lado, a exclusão provocada pela desigualdade de possibilidade
no acesso à internet. Portanto, a impossibilidade do ingresso à rede amplia o
processo de desigualdade social comprometendo o desenvolvimento de uma grande
parcela da população. O desafio é encontrar condições necessárias a fim de incluir
esses marginalizados na agenda das oportunidades, pois essas desigualdades
sociais interferem no âmbito do desenvolvimento global, dos países e das regiões.
Nos países em via de desenvolvimento um dos problemas relativos à
desigualdade no acesso à internet está na infraestrutura de telecomunicação que
segue uma lenta e ineficiente modernização, muitas vezes dependente de

Draiton Gonzaga de Souza; Jair Inácio Tauchen | 63

privatização e regulamentação. O papel do Estado na relação entre tecnologia e
sociedade, seja promovendo, interrompendo o fluxo ou liderando inovações
tecnológicas, tem fator decisivo no processo, porque possui a capacidade de
organizar as forças sociais de um país e de uma época. Agora, as novas tecnologias
não determinam a sociedade, mas acabam incorporando-a. Por outro lado, a
sociedade não determina a inovação tecnológica, mas se utiliza dela. Diante disso,
Castells mantem uma relativa cautela ao afirmar que a internet é “uma tecnologia da
liberdade, mas pode servir para libertar os poderosos e oprimir os desinformados e
pode conduzir à exclusão dos desvalorizados pelos conquistadores do valor”
(CASTELLS, 2004, p. 317). É evidente que apenas o acesso à rede não é requisito para
superar todas as desigualdades numa sociedade cada vez mais conectada, cujos
sistemas políticos e econômicos estão cada vez mais organizados em relação à
internet.
O surgimento da internet gerou oportunidades nunca dantes imaginadas nos
meios de comunicação e informação. No entanto, as exigências para sua utilização
geraram um novo problema: a exclusão digital. As diferenças sociais provocadas
pela dificuldade de acesso à internet podem estar relacionadas a diversos fatores.
Castells (2004, p. 288-296) entende que podem estar vinculadas ao salário, à
condição étnica, ao status familiar, à educação, tendo como base a pesquisa
desenvolvida nos EUA, o país que demonstra clara vantagem sobre os demais. O fato
é que a exclusão atinge sobretudo a camada mais pobre e discriminada da
população, aumentando ainda mais o hiato da marginalidade e desigualdade social
e cultural.
Por outro lado, nos últimos anos os preços dos computadores caíram,
favorecendo a aquisição do computador pessoal para os indivíduos de baixa renda.
Outros fatores que também contribuíram para aceder à internet foram os
equipamentos móveis, as escolas, as bibliotecas, o trabalho, ao permitirem o acesso
à rede, potencializando oportunidades às minorias. Ainda assim, percebe-se um
elitismo cultural e uma valorização comercial da internet, beneficiando setores
prósperos da sociedade ocidental. O sistema econômico mundial no qual a internet
é
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para

o
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desigual
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simultaneamente a riqueza e a pobreza nas diferentes partes do mundo.

aumentar
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A comunicação, já expresso anteriormente, é a essência da atividade humana
e a internet é o novo instrumento que pode estabelecer mudanças na estrutura
social. Castells entende que a internet, “não é apenas uma tecnologia: é o
instrumento tecnológico e a forma organizativa que distribui o poder da informação,
a geração de conhecimento e a capacidade de ligar-se em rede em qualquer âmbito
da atividade humana” (CASTELLS, 2004, p. 311). No entanto, historicamente, toda
mudança provoca medo no ser humano e o desafio diante da realidade tecnológica
é encontrar determinadas garantias de proteção social.
Tendo em vista que a internet é uma rede que facilita uma comunicação global,
de muitos para muitos, a preocupação está na condição de garantir a liberdade para
os indivíduos. A apreensão é justificada no sentido de que a infraestrutura da qual a
internet depende para permitir o acesso é uma propriedade que pode ser controlada
e influenciada por interesses econômicos, políticos e ideológicos. Não obstante, a
liberdade na internet está diretamente relacionada à sua comercialização. Como
garantir a ausência dessas influências no controle do acesso à rede?
Outro desafio numa economia global e numa sociedade conectada é o
problema gerado pela exclusão dos indivíduos, cuja consequência de estar
desconectado equivale à marginalidade. A exclusão pode se dar pela ineficiente
infraestrutura tecnológica, questões econômicas, educacional e cultural. O resultado
da exclusão é a divisão desigual dos indivíduos que estão conectados à rede e a
geração de valor e os que não estão permanecendo em desvantagem no processo
global.
Também é desafiador a necessidade de processar a informação
disponibilizada transformando-a em ganho de conhecimento, sobretudo na
educação das crianças e jovens. Nesse sentido, Castells chama atenção para a
mudança na capacidade intelectual “para aprender a aprender durante toda a vida,
obtendo informação armazenada digitalmente, recombinando-a e utilizando-a para
produzir conhecimentos para o objetivo desejado em cada momento” (CASTELLS,
2004, p. 320). Essa proposta envolve a reestruturação de todo o sistema educacional.
Poucos países estão aptos para aplicar isso, pois envolve uma pedagogia interativa
que permita o desenvolvimento da capacidade de aprender a pensar, diferente do
sistema educativo tradicional.
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Conclusão
Portanto, é importante levar a sério as mudanças introduzidas pelas
transformações tecnológicas e econômicas, centradas na tecnologia da informação
que produzem impactos e interferem nas relações entre os indivíduos da sociedade,
marcados por mudanças confusas e incontroladas pelas inovações tecnológicas. As
alterações na vida social tornaram-se mais explícitas no final do século XX,
adquirindo novo sentido realidades como as observadas na arquitetura, na telefonia,
na internet, nas operações financeiras do mercado internacional. A sociedade
contemporânea encontra-se globalizada, marcada por processos complexos de
redes interligadas que comandam a riqueza global, o poder, a informação e a
imagem. Por isso, é importante conhecer adequadamente o processo a fim de que a
ação humana seja responsável, pois a maneira de lidar com as novas tecnologias, de
forma hábil ou não, especialmente aquelas que fazem parte do período histórico,
podem provocar as transformações sociais. É imperioso que a sociedade humana
encontre uma nova identidade social através de uma racionalidade, mas sem
idolatrar sua deusa.
Referências
BAITELLO JUNIOR, Norval. A serpente, a maçã e o holograma: esboços para uma
teoria da mídia. São Paulo: Paulus, 2010.
BAITELLO JUNIOR, Norval. A era da iconofagia: reflexões sobre a imagem,
comunicação, mídia e cultura. São Paulo: Paulus, 2014.
CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. A era da informação: economia, sociedade
e cultura; V.1. São Paulo: Paz e Terra, 1999.
CASTELLS, Manuel. A galáxia internet – Reflexões sobre Internet, Negócios e
Sociedade. Fundação Calouste Gulbenkian. Lisboa: 2004.
FLUSSER, Vilém. Comunicologia: reflexões sobre o futuro: as conferências de
Bochum. São Paulo: Martins Fontes, 2014.
FLUSSER, Vilém. Filosofia da caixa preta: ensaios para uma futura filosofia da
fotografia. São Paulo: Annablume, 2011.

66 | Internet, Direito e Filosofia: leituras interdisciplinares

FLUSSER, Vilém. O mundo codificado: por uma filosofia do design e da comunicação.
São Paulo: Cosac Naify, 2007.
FLUSSER, Vilém. A escrita – Há futuro para a escrita? São Paulo: Annablume, 2010.
FLUSSER, Vilém. Ser judeu. São Paulo: Annablume, 2014.
FLUSSER, Vilém. Fenomenologia do brasileiro. Rio de janeiro: Eduerj, 1998.
FLUSSER. Vilém. Língua e realidade. São Paulo: Annablume, 2004.
FLUSSER. Vilém. Ficções filosóficas. São Paulo: Editora da Universidade de São
Paulo, 1998.

4. CONCRETENESS AND VIRTUALITY:
OUR FREEDOMS IN THE ERA OF THE INTERNET1
Concretude e Virtualidade:
Nossas Liberdades na Era da Internet
https://doi.org/10.36592/9786587424866-04

Eduardo Luft2
Rosana Pizzatto3
ABSTRACT
Like any other human society, virtual communities face ethical-political issues. Discussions
on the internauts’ human rights, especially those related to human freedom, and on the
legitimacy of models of regulation are always present in the international Internet forums.
The contemporary dispute over the true idea of freedom still places the heirs of Kant and
Hegel in the arena. Following the dialectic route, we see as one of the main challenges of our
time to unveil the concept of freedom that emerges from an evolutionary ontology. According
to the dialectic actualization project shown here, the Internet is conceived as one more
subsystem that emerges in nature under the constraints imposed by the evolutionary logical
space. As a self-organized process that evolves over time, the Internet also has relational
and processual traits, presenting equally a movement towards the coherence of the network
itself. Online societies follow the same law of coherence that rules real societies and online
freedom presents the same character of real freedom, the exploration of the open field of
possible modes of coherence. Personal freedom on the Internet retains common traits with
the personal freedom that every person has and should have in real society, but, as we shall
show later, there are also subtle differences between the two, with a strong impact on the
Theory of Law.
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RESUMO
Como qualquer outra sociedade humana, as comunidades virtuais enfrentam questões
ético-políticas. Discussões sobre os direitos humanos dos internautas, especialmente os
relativos à liberdade humana, e sobre a legitimidade de modelos de regulamentação estão
sempre presentes nos fóruns internacionais da Internet. A disputa contemporânea pela
verdadeira concepção da liberdade ainda coloca na arena os herdeiros de Kant e de Hegel.
Seguindo a via dialética, vemos como um dos principais desafios de nossa época desvelar o
conceito de liberdade que emerge de uma ontologia evolutiva. De acordo com o projeto de
atualização da dialética ora exposto, a Internet é concebida como mais um subsistema que
emerge na natureza sob as restrições impostas pelo espaço lógico evolutivo. Como
processo auto-organizado que evolui no tempo, a Internet também possui traços relacionais
e processuais, apresentando por igual um movimento em direção à coerência da própria
rede. As sociedades on-line seguem a mesma lei da coerência que rege as sociedades reais
e a liberdade on-line apresenta o mesmo caráter da liberdade real, a exploração do campo
aberto dos modos possíveis da coerência. A liberdade pessoal na Internet guarda traços em
comum com a liberdade pessoal que cada um tem, e deve ter, na sociedade real, mas como
mostraremos depois, há também sutis diferenças entre ambas, com forte impacto na Teoria
do Direito.
Palavras-Chave: Direito, liberdade, idealismo evolutivo, Hegel.

1 Introduction
The Internet enables people everywhere in the world to connect in order to seek
information, acquire knowledge, share ideas, among other possibilities that
overcome political, cultural and economic barriers. It is also a new system that allows
people to integrate in virtual communities with a significantly greater coverage
compared to real societies, since without the geographic limitations these
relationships may become international or even multicontinental.
Like any other human society, virtual communities face ethical-political
issues. Discussions on the internauts’ human rights, especially the fundamental
freedoms, and on the legitimacy of models of regulation are always present in the
international Internet forums. The rights at stake, however, are not new online rights,
but human rights themselves. Personal freedom on the Internet retains common
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traits with the personal freedom that every person has and should have in real
society, but, as we shall show later, there are also subtle differences between the two.
The debate on the theme of freedom is also strongly influenced by modern
philosophy, especially from the idealist current. This is possibly because in Western
history nobody has been as concerned with this issue as the modern thinkers who
needed to ensure human freedom in a world seen as mechanicist. Two main
philosophical paths answered this4: monism, subordinating the subject to the natural
and necessary laws; and dualism, situating the autonomous subject on a
transcendental plane. Spinoza and Kant were two classical thinkers on one and the
other path, respectively.
The Spinoza’s System, however, presents a strong determinism applied to the
matter and also to the human action, which renders impossible the true freedom, the
action that explores an open field of possibilities. In another way, Kant found in
transcendental idealism a path to ensure the individual freedom of the subject,
understood

as

self-determination,

in

contrast

with

the

linear

causality

(heterodetermination) of the natural phenomena. This Kantian response led to a
dualist version, submitting the subject to two antagonic worlds, the natural one of
necessity and the transcendental one of freedom5. It was Hegel who detected this
problem and accused Kant of advocating a dualism between being and oughtness,
generating a formalist morality and a subjectivism that is incapable of deploying into
a morality shared in a common life or ‘ethical life’ (Sittlichkeit). Still differently, Hegel
built a dialectical idealist system to conciliate individual freedom and the
determinism characteristic of modern thinking. He thought about freedom based on
a teleological process that holds transforming the underdeterminate into the
determinate, which ultimately caused another problem: the submission of individual

4

See Luft (2013).
To take as foundations of morality a transcendental and aprioristic sphere also compromises
freedom, since the subject will all the same remain subordinate to laws that determine their conduct,
whether they be moral or natural laws. This is the reason for the scathing statement by Schopenhauer
when he deals with the Kantian approach as a “morality of slaves”” (Sklavenmoral) (SW, III, p.660).
5
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freedom to the collective one and the latter’s subordination to the necessity of the
Concept (the objective reason)6.
The contemporary dispute over the true idea of freedom still places the heirs
of Kant and Hegel in the arena. The challenge now, however, is to unveil the concept
of freedom that underlies the universe, no longer in the context of a deterministic
model, but of an evolutionary cosmology. Despite the problems inherent to the
Hegelian dialectic system, some of its conquests are still valid, since they reveal an
important and current trait of ontological freedom that could characterize the logical
structure of thought and of the world: the dialectic of necessity and of contingency.
It is thus worth revisiting Hegel’s philosophical system to retrieve these traits, not
only to redefine current freedom, but also to construct a new dialectical system
project. This path is shown in item 2.1.
Based on this dialectic of necessity and contingency, and with the support of
neoplatonic philosophy, it is possible to draw a new idealist project of a logicalontological system, Evolutionary Idealism (items 2.2 and 2.3), which could explain the
evolutionary reason that operates in the world and thus conceive a new
conceptualization of freedom.
For Evolutionary Idealism, everything that exists in the world is considered a
process of self-organization or the moment of such a process. These systems, while
they produce and reproduce the ties that constitute them as systems, are coherent
(with different degrees of coherence) and evolve over time. The system of all systems
is the evolving universe itself. People and their entanglement in interaction networks
are also systems that emerge from processual relationships within the evolutionary
universe. The role of human freedom in forming Law, the critical reconstruction of the
Philosophy of Right in the light of Evolutionary Idealism, and a new understanding of
the relationship between concrete and virtual freedoms in the Internet era are the
topics of item 3.

6

The tragic consequences of this position came to light with the rise of Marxism as a political
phenomenon, even if Hegel, obviously, did not take any revolutionary position in political theory
(Koslowski (1998)).
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2 The ontology of freedom
2.1 Dialectic freedom in Hegel
2.1.1 Logic and freedom
The elaboration of a theory of freedom in modernity depended on a
philosophical concept that could somehow conciliate human freedom with the
deterministic causality of nature, since Physics and Mathematics, sovereign sciences
at the time, prescribed truths that explained the world and were considered universal,
indubitable and necessary. It became the task of Philosophy, inserted into this rigid
mechanicist and still anthropocentric context to save human reason and freedom.
Kant and Fichte constructed their philosophical theories receiving determinism, the
former ultimately incorporating it to a dualist model and the latter approaching it as
the moment of a dialectic process that reproduces to the infinite the tension between
necessity and freedom. Schelling chose a more sinuous route, reverting the
determinism of the linear causality of mechanicist physics into a determinism of
circular causality or self-causation (causa sui) of an organicist physics 7 , an
innovative model that ultimately exerted strong influence on Hegel’s thinking.
Hegel’s Science of Logic is the consequence of absolute idealism. The
ontological, epistemological and ethical explanation of the world which has the
thought that thinks itself as a key-piece characteristic of modern idealism since
Descartes, is now unified into a theory of reason conceived not only as a subject, but
also as the substance itself, ie, into a monism of the Absolute (which is the subject
and also the world). In other words, understanding the logic of thinking is also to
understand the objectivity inherent to thinking itself, and thus rendering explicit the
logic immanent to the physical world.
Hegel begins his idealist system with the thought that attempts to think to
itself based on the category of Being. Pure thinking is then conceived as pure Being,
still without any content. The indeterminate Being however, when submitted to

7

See Gare (2013).
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dialectic activity, shows itself only to be an unstable moment and correlating with its
also unstable opposite, Nothing. The truth of both emerges in their synthesis,
Becoming.
In the deployment of the semantic conceptual network which constitutes this
pure thinking, the determination of each concept depends on negation. The concepts
are not deduced from each other but pressupose themselves mutually. A concept is
only determined, only becomes significant by the limitation resulting from the
relationship with the other. Likewise, equally in the structuring of the world,
something real in the world is only something determinate and existing through the
other’s negation. Determination presupposes relationship.
The unfolding of the thought that thinks itself follows in this direction. Each
new concept arises as a synthesis of the previous moment and its negation will
emerge jointly as its correlative opposite. The negative part, the antithesis, which is
still unknown, will emerge as the negation of the thesis. This negation is engendered
by dialectic reason itself and appears in this initial correlative moment as
contingency.
When reason makes the opposite emerge, a momentary imbalance occurs
between affirmation and negation, in a tension that is pacified in the synthesis, which
will become a new thesis in the next stage of the dialectical round. In the process of
this rational development, however, the presupposition that initially had traits of a
contingency is ultimately shown to be necessary. The transmuting from contingency
into absolute necessity is only consolidated at the end of the dialectical process.
Every time the thought, thinking about itself, tries to grasp a new concept, a new
contradiction emerges. A contradiction that is no more than the incompatibility
between the dialectical claim to saying the totality of the conceptual determinations
and the fact that the totality is grasped only partially and precariously 8 . The
conceptual semantics also shows itself to be processual and the dialectic
development goes on until the final round, the Absolute Idea.
There is contingency in the Hegelian system because there is dialectic. In a
sense, dialectic moves the systematic process insofar as it promotes the emergence
8

About the dialectical contradiction as pragmatic contradiction, see Wieland (1989, p. 201) and Hösle
(1988, p. 198ss).

Eduardo Luft; Rosana Pizzatto | 73

of new actual or potential contradictions. If it were an absolute system, in which
everything is already predetermined in the beginning as the One Substance of
Spinoza and of young Schelling, there would be no contingency.
Contingency emerges due to the subject’s incapacity to immediately grasp the
Idea (the conceptual totality) in a single time. In the beginning the Hegelian system
is open to all and any possibility. The problem is that the system is based on an
absolute teleology, which at the end of the conceptual development closes the
process transforming the contingencies into necessity.
In this way, if at the beginning of the development of logic, a moment when
reason self-determines engendering contingency, there is freedom because there is
an open space of possibilities, at the time when reason concludes its teleological
process freedom reveals itself as an absolute necessity; in other words, freedom is
then seen as the plenification of the necessary self-determination of reason.
2.1.2 Hegelian justification of freedom in the dialectic of modalities
The logic of modalities appears at the end of the Doctrine of Essence, situated
between the doctrines of Being and of Concept in the Science of Logic. This
intermediary part of the work is not yet committed to the plenification of the Concept
as an Absolute Idea, and consequently with freedom as necessity.
The argumentation developed by Hegel here is fundamentally important for the
contemporary rereading of dialectic, insofar as the author highlights the main
characteristic of this logic: the game of opposites between necessity and
contingency. Under the title of Actuality (Wirklichkeit), the third section of the Doctrine
of Essence, Hegel argues that the formal logic, isolated from reality, is insufficient to
determine any thought – or anything that exists in the world – and that it, alone in its
abstraction, is no more than mere tautology.
In this sense, if on the one hand Kant was successful in understanding the
limits of formal logic, trying to overcome them with the theory of a priori synthetic
judgments, on the other Hegel proves that the true logic that provides the foundation
of the structure of thought and the world is still broader. And justifies that it is not,
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nor can it be only formal, but it is and should also be real, namely, it is not only analytic
but also dialectical.
The dialectic of the modalities is exposed by Hegel based on four modal
categories: actuality, possibility, contingency and necessity. The argumentation goes
through three consecutive rounds that semantically relate these four categories, each
round indicating a degree of necessity of some thought or of an actual being: formal
necessity, real necessity and absolute necessity, respectively. The three rounds are
the dialectic unfolding itself of the meaning of what is real and according to the
Concept, namely of what is actual.
The development needs to undergo a critical (negative) phase and later find its
true meaning, as also exposed in item 2.1.1. According to Hegel, only in the last round,
in absolute necessity, is it possible to understand the meaning of a specific thought,
or likewise, of something actual in the world.
The first round concerned what is sought by formal logic: any thought can only
be determined if it obeys the principle of non-contradiction (or self-identity9). Being
and nonbeing at the same time and under the same aspect would be impossible,
according to this principle, since both are conceived as excluding opposites. Thus, if
idealism presents the thought that thinks its own logical structure – it should be
insisted that it is identical to the structure of the world – and if the structural
ensemble of all thoughts is called Concept, a thought that attempts to think the
Concept completely needs, before anything else, to be a determinate thought, and for
this it must be identical to itself and not contradictory.
Hegel identifies a contradiction of this way of thinking that can be explicited
as follows: it is not enough for a thought to be self-identical (or non-contradictory)
to be a determinate (actual) thought. The principle of non-contradiction is not
determinant, on the contrary it is only tautological. The first of the three rounds thus
ends with the finding that the attempt to determine something by appealing to the
mere law of identity is lost in the indeterminate void, and what appeared to be the
9

Influenced by Leibniz, Hegel understands the principle of non-contradiction in his classical reading
as a negative version of the principle of identity. Deep down, the modern concept of reason as well as
the Greek concept, are structured based on the principle of identity, the being itself is understood in
the light of this principle: the being in their full expression is the pure identity with oneself, the real
being is auta kath’ hauta (see Plato, Sophist, SW, v. VII, 255c).
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realm of pure necessity, precisely for its formalism, proves to be the realm of pure
contingency.
So we need to go to the second round of unfolding of the concept of actuality,
the relative necessity (or real actuality, possibility and necessity). If a thought (or
something actual in the world) cannot self-determine itself alone, its relationship with
another thought that determines it is necessary. The determination depends on
conditioning or relationship, but in the real round of modalities, this conditioning is
always external conditioning.
This point must be reinforced: since in the real rounds the conditionings are
always external, the relationship between conditioned and conditioning unfolds into
a linear series that is lost in infinity, and the relative necessity reverts equally into
contingency. Once again the Hegelian dialectic innovates the Spinozism of young
Schelling in his Identity Philosophy: the process of determination is mediated by
contingency. The reversion of relative necessity into contingency, however, reveals a
new contradiction, since the thinking that sought to grasp something as determinate
is now lost in this infinite process that leads to always new conditionings and is not
stabilized in any of them.
In order to finally determine a thought (or something actual in the world) it is
necessary for the linear chain to turn back on itself. Relational semantics must also
be holistic, in order not to become hostage to an infinite regress. When the linear
series of heterodetermination shows itself to be only a moment in a circular process
of self-determination, absolute necessity emerges. Only with this round does a
thought achieve its true significance without needing to presuppose other thoughts,
since only here does it turn on itself and receive the status of something actual,
determinate and significant.
Hegel’s argumentation in the logic of modalities presented above is valid and
essential to construct a new project of a dialectical system. But now we have come
to an impasse that requires a revision of Hegelian thinking: how to think about this
process of self-determination or self-conditioning (causa sui) without falling into a
vicious circularity10? How can a cause be a cause of itself? The answer is that any
10

This objection is one of the central points of Schopenhauer’s classic On the quadruple root of the
principle of sufficient reason. (SW, v. 3, p.27-28).
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self-determination process only stops being vicious if mediated by contingency, if
new determinations emerge, or at least can emerge from within them: the dialectic
reason is manifested not as the source of an absolute necessity, but as the very game
of necessity and contingency. Everything that is determined needs to manifest some
degree of coherence 11 but there are potentially infinite modes of coherence. The
Hegelian teleology of the unconditioned, this one-directional teleology that points to
the complete or exhaustive manifestation of the Concept 12, for its plenification, is
transmuted into a teleology of the self-conditioned, a dynamic teleology that is
directed at coherence13, indeed, but a coherence that opens up to its infinite potential
modes, pointing to the multiple possible paths of a life that is continuously evolving 14.
The actualization of dialectic from an evolutionary universe, as the one shown below,
will then allow recreating the theory of freedom.
2.2 Evolutionary Idealism: a system project
The contemporary project of actualizing the dialectic takes place in the context
of a deflationary and fallibilist ontology. These characteristics are not random
choices but necessary to respond to the decisive critique launched against the
Hegelian dialectic: from Schelling the critique of the lack of contingency in the
system; from Feuerbach the critique of dogmatism; and from Kierkegaard the critique
of the Hegelian approach to the problem of freedom. Responding to such criticism
appears to be a promising way of actualizing dialectic and proposing a new system
project15.

11

The term ‘coherence’ comes from the Latin ‘cohaerentia’, meaning connection or relationship.
Coherence is the unity of a multiplicity or multiplicity in unity.
12
The process of self-determination of the Concept is teleological in the sense that it directs itself to
the full manifestation of the Concept itself, to its self-reception as a “complete totality” (vollendete
Totalität) or as an Absolute Idea (Hegel, WL: W, v.6, p.550).
13
Cirne-Lima here would say, “points toward an oughtness” (Cirne-Lima, 1997). But we prefer to
preserve the dynamic teleology as the core of dialectic, and not take it apart into a deontology that
holds the risk of a new dualism, this time between being and ought, between the logical sphere and
the real sphere (a problem which is in fact already latent in the Hegelian dualism that contraposes
Logic and Philosophy of the Real).
14
See Luft (2014a).
15
See Luft (2001).
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Attention to critiques thus requires that the new dialectic system be deflated
and fallible. It is dialectic insofar as it carries within itself the game of the One and
the Many, or the Idea of Coherence. It is deflated 16 because it reduces the many
categories of classical ontology to this single Idea. It is fallible because the opening
to the many modes of coherence which to a great extent cannot be anticipated,
prevents the ultimate foundation of the system project so desired by Hegel. The
dialectic philosophy is only legitimated by being continuously open to dialogue with
the philosophical tradition and with the contemporary philosophy and sciences in its
multiple lines.
Actualized dialectic is a kind ontological monism constituted by the system of
the universe and by self-organized relational and processual subsystems. Relational
because they are the result of interactions and processual because they are dynamic
– they are not static facts, but events – and they are constantly evolving. It is also a
logical-ontological evolutionary idealism insofar as it sustains, on the one hand, the
logical structure of thinking as identical to the logical structure of the world and on
the other, an immanent and dynamic teleology that, on opening up to the potentially
infinite modes of coherence, is susceptible to the evolutionary change.
This proposal ensures that philosophy has its legitimate place as a universal
science – as an ideal that gives unity to diversity – and related to all other particular
sciences. The approach between philosophy and the particular sciences offers
philosophy a few technical terms elaborated by the Network Science and by the
theory of Complex Adaptive Systems. It is thus possible to understand the many
dialectical subsystems as complex networks, diversified in different degrees of
complexity. The project of a dialectic system ruled by the single Idea of Coherence is
thus the universal theoretical network which ensures a minimum frame of reference
to understand the world.
The system project of Evolutionary Idealism can be designed based on a
contemporary reconstruction of the late Plato’s dialectic of the One and the Many.17
The Being in Parmenides and the Nothing in Gorgias were the main pillars that
16

This project of deflation of classical ontology in a contemporary dialectical approach was
inaugurated by Cirne-Lima (1997), and here and in other places it is further looked at and radicalized
(see Luft, 2005, 2014a).
17
See Luft (2014b).
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sustained the dogmatic and skeptical philosophical traditions, respectively. While the
dogmatic current affirmed to the extreme a static universal principle of the world in
which coherence would be a Unity without Multiplicity, the skeptical current tended
to affirm or at least presuppose a dynamic or even chaotic principle, a Multiplicity
without any Unity.
Evolutionary Idealism establishes the union of both in the Idea of Coherence.
There is no unity without multiplicity, nor is there multiplicity without unity. There is
always the dialectic between the One and the Many, and constitutive traits of the One
are identity, determination and invariance, those of the Many are difference,
underdetermination and variation. The Idea of Coherence operates in all possible
modes of effectuation of the One/Many dialectic. The field of the infinite and
unpredictable possibilities of dialectic manifestation within this system can be
understood as an evolutionary logical-ontological space, which is both the field of all
possible thoughts and the field of all possible events that could exist in the world,
remembering that the logical structure of thought is equal to the logical structure of
the world.

Eduardo Luft; Rosana Pizzatto | 79

Figure 1 (evolutionary logical space) 18

The internal order of the system of the universe, as well as the order between
the various subsystems engendered in the evolutionary logical space, is given by
coherence. There is coherence in all of them, from the most determinate, in which the
One predominates over the Many (in the region of the logical space that for this
18

To understand the evolutionary logical space: each point in the circumference is a possible
configuration. In the representation, the number of configurations is finite, although in fact it is
potentially infinite. The image is therefore a simplication for teaching purposes. The true logical space
is much more complex than what is shown in it; as suggested by Sérgio Sardi in a personal
conversation, the space is represented in the image as a circumference, but it could be represented
likewise in ‘n’ dimensions. In the Configuration of Parmenides (P), there is the maximum predominance
of One over the Many, and the quadrant in which it is located is the Quadrant of Parmenides. On the
other hand, the maximum predominance of the Many over the One is seen in the Configuration of
Gorgias (G). In the Configuration of Cusanus (C) the movement toward the maximum predominance
of the One over the Many and the reverse movement coincide. The arrow on the right shows that from
the point of view of dynamic and deflationary ontology, inaugurated by the Idea of Coherence, the
events situated in the inferior quadrants – called Quadrants of Leibniz because they hold the
configurations that move away from the extremes and place the One and the Many in greater balance
or symmetry – they are more coherent with the universal becoming. The arrow is curved to indicate
that the configurations situated in the Quadrant of Parmenides, although generally less coherent with
this universal becoming than those situated in the inferior quadrants, are generally more coherent with
this same becoming than those situated in the Quadrant of Gorgias. For a more detailed description
of the evolutionary logical space and of this dialectical ontology as a whole, see Luft (2014a).
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reason we might call the Quadrant of Parmenides) to the least determinate, with the
predominance of the Many over the One (close to the Quadrant of Gorgias). Although
the logical space can basically be explored throughout its amplitude, the evolution
favors systems that manifest themselves in the Quadrants of Leibniz, the quadrants
of the logical space in which the relationship between the One and the Many tends to
become more balanced without losing itself in the extremes of the predominance of
one over the other. Life occurs “between order and chaos”, as Kauffman 19 would say.
2.3 Freedom in Evolutionary Idealism
Thinking like Hegel of an objective reason (the Concept) that is necessarily
manifested in human history following the teleology of the unconditioned, besides
transforming individuals into mere instruments of the spirit20, prevents the possibility
of engendering new facets that can be anticipated or not, of human actions. That is
precisely the opposite of full freedom. Hegel, however, is right in characterizing
freedom as self-determination mediated by social interactions. The dialectical
ontology is a relational ontology: on the contrary of the liberal understanding that
treats people as social atoms and society as the mere agglomeration of these atoms,
dialectic sees the person always emerging in interactional networks. Precisely at this
point, however, lies the risk of the entire holistic understanding of social ontology, the
tendency to think about individuality only as a mere product or subproduct of the
modes of interaction, dissolving the person in the collective as a grain of sand comes
undone in the desert.
Here the dialectic of the One and the Many can help us, since good – in the
objective sense of the most coherent in the context of a dynamic social ontology and
in the normative sense of what is ethically the best (after all, ontology is ethics) – is
the middle term, the mesotês, not the predominance of sociability over the
individualities (of the One over the Many), as the socialists believe, and many
dialectical thinkers of the tradition (as Plato himself and Hegel), nor the
19

See Kauffman (1995, p.26).
“While this occupation of Actuality appears as action and the work of individuals [Einzelner], as
regards the substantial content of their work, these are instruments [Werkzeuge] and their subjectivity
(...) is the empty form of the activity” (Enz: W, v.10, p.353).
20

Eduardo Luft; Rosana Pizzatto | 81

predominance of individualities over sociability (of the Many over the One), as the
classical liberals and anarchocapitalists believe21. No, good is not the predominance
of one over the other, but the directly proportional growth of both: that common life
that, expanding and furthering interactions, makes the multiple individualities
flourish. It is not my or your freedom, but our freedoms in open networks of
interaction.
Open and dynamic societies seen as self-organized networks based on
deflationary ontology – that is, ontology ruled only by the Idea of Coherence – should
balance necessity and contingency to remain coherent and free. The ontological
freedom is inherent to the Idea of Coherence according to Evolutionary Idealism:
coherence, as open to its multiple modes, is freedom, and freedom relationally seen
is coherence. This point is decisive: when one thinks that the directly proportional
growth of individuality and sociability is the political good par excellence, one is not
suggesting that there is an optimal state of this kind, towards which the social
dynamics would tend, and much less a single optimal state. There are several forms
of interaction that may coherently explore the quadrants of Leibniz, most of which
cannot be anticipated, but the result of a continuously redone search in an open
space of possibilities. In other words, several ethical modes of social interaction can
be convergent with the Idea of Coherence. Defending any notion of freedom that
moves away from free action in the face of these numerous possibilities, like the
Hegelian notion, proves unsustainable.
3 Freedom and Law
3.1 Law and ethics
Political good, the joint flourishing of individuality and sociability, is the
21

To distinguish between classical liberals and anarchocapitalists, see Soto (2009). Although strongly
inserted in the liberal tradition, Soto is very close to a relational theory in social ontology, when he
emphasizes the coordination of action as a key to reading in the understanding of the economic
system: “All such human interactions are motivated and driven by the force of entrepreneurship, which
continually creates, discovers and transmits information or knowledge, as it adjusts and coordinates
different people’s contradictory plans through competition and enables them all to live and coexist in
an increasingly rich and complex environment” (Soto, 2008, p.27).

82 | Internet, Direito e Filosofia: leituras interdisciplinares

reciprocal autonomy22: two or more movements that open to the multiple possible
modes of coherence with oneself23 interact, producing and sustaining the coherence
of the open network of interactions itself.
However, Law proper is not confounded with political ethics. It is only in the
sphere of Law that we see as legitimate the use of force or violence in specific
cases24. A law is not exactly a good, but something like vaccines, a lesser evil done
in order to avoid a greater evil25. It is because the freedoms are in fact continuously
threatened by acts of indiscriminate violence that the presence of Law is necessary.
If we lived in a world of angels, there would be no need for Law. The presence of the
Law does not really cancel the use of force but transfers it from the sphere of
indiscriminate retaliations among individuals to the sphere of a greater power that
places itself about the individualities, the sphere of collectivity itself. The dialectic of
individuality and collectivity (sociability) reemerges with full force and societies need
to manage the tensions between these antagonic movements to ensure their own
long-term sustainability.
Now, a person’s freedom is threatened when social interaction is one-sided:
my autonomy does not make another person’s autonomy flourish, on the contrary, it
comes apart in heteronomy. My freedom claims to be the other’s slavery. If reciprocal
autonomy is possible, slavery must be banned as a principle of social life. In this
sense the Hegelian dialectic of the master and the slave26 should be seen as the key
to the reading of the genesis of the sphere of Law itself: on seeing his life threatened,
of trembling before the terror of imminent death, a subject accepts to preserve his life
in exchange of the loss of their own freedom; what appears to be a purely negative
attitude, an act of pure subjection, actually reveals itself as the acknowledgment of
the limits of any abstract theory of freedom: without the right to the exclusive use of
my own body, I can in no way be free. The first of all rights is the right to bodily
integrity, to the preservation of movement to be coherent with oneself which is
22

A theory of reciprocal autonomy is at least implicit in the re-evaluation of the Hegelian approach
made by Müller (1993).
23
Coherence with oneself or personal integrity.
24
See Reale (1999, pp.328 e 338).
25
A lighter way of saying the same: what the law protects has intrinsic value: human freedom; but the
law itself has extrinsic value: it is there to sustain freedom.
26
See Hegel (PhG, p.145ss.).
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manifested in my own organic life (here the novelty introduced by Hegel in relation to
the abstract theory of freedom that we see in Kant and Fichte). This is the most
original of rights, the right to self-property, which ensures the greatest of all goods,
coherence with oneself or personal integrity.
The assumption of Philosophy of Right is the Idea of Freedom, but not of an
abstract freedom. It is the life of the spirit itself that is at stake, and the life of the
spirit is, as emphasized in the dialectic of the master and the slave, the experience of
our concrete freedoms. Yet precisely the exercise of concrete freedom brings with
itself a new and explosive potential contradiction: if all humans are free, if
acknowledging freedom is the good that is universally understood and implemented
by Law, and the only limitation of freedom is respect for self-property, the nonexercise of violence against another person, nothing prevents exercising my freedom
against what is not a person. Nothing limits the enjoyment of freedom in the act of
possessing things, of non-humans. The act of merely possessing something,
therefore, does not infringe the freedom of the other, and there would be nothing
wrong in possessing whatever were necessary to carry out my will.
The fact is, however, that human life occurs in an environment with finite
resources or scarce goods. If a person were the only existing person, they could
indeed possess everything unrestrictedly – if there were not the limits that come from
natural physical impediments –, but precisely in this case they would not exist as a
person, because we have already seen that people emerge within interactive
networks. The last man could still have an organic life, determined by their
relationship with the ecosystem, but could not sustain themselves very long as a
person, since a person is a social being 27 . Precisely by coexisting with other free
beings in an environment permeated by scarce goods, a person who exercises their
freedom makes actual or potential conflicts emerge: two or more wills want to
exercise their right of possession over the same scarce goods. Now arises the second
central legal good: the right which transforms mere possession of things into
property, the right to property (of things)28.

27

This is a central assumption of the dialectical theories that reemerge in contemporary science, in
the theory of networks (see Barabási (2002) and Franco (2012)).
28
See Hegel (GPR, p.102).
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3.2 Law as freedom
3.2.1 A very brief history of freedom
Now these primordial rights to individuality and to property did not emerge at
one time. Both the abolition of slavery and the conquest of the right to private
property were the results of a long period of historical becoming, full of comings and
goings. The Human species29 was not unique around 2 million years ago. We were
actually many human species30. The fact that Homo sapiens became outstanding
among all of them, in the sense of being able to prevail in future history, does not
appear to have depended exclusively on the large size of our brains, but more properly
on the capacity to use abstract language, to meta-coordinate actions (to speak with
Maturana) using symbols that do not necessarily refer directly to things in the real
world, but can the unexpected and the unknown 31. The use of this unique language
enables Homo sapiens to meta-coordinate actions of vast groups of people, all
following the same idol or guiding idea. Think of the thousands, millions or even
billions of people who might be gathered around a same religious belief or political
ideology.
The first human communities were nomadic. The characteristic of nomadism
is parasitism: human agglomerations, although initially relatively small, with at most
500 people, enjoy the goods offered by nature in given surroundings, exhaust these
local resources and move to another location. In the face of the impasse of
unprecedented scarcity, derived precisely from the success of sapiens, three main
alternatives emerge32: migration, fighting33 to conquer territories and reinvention of
their way of social organization. In time, and with the expansion of Homo sapiens
throughout the different regions of the earth, migration ceased to be an alternative

29

For human evolution, see also Diamond (2006).
See the historical reconstruction of Harari, 2014: “[Some of] our siblings, according to speculative
reconstruction [...]: Homo rudolfensis (East Africa); Homo erectus (East Asia); and Homo
neandertalensis (Europe and western Asia)”.
31
See Harari (2014).
32
Here we are following the historical-rational reconstruction of the genesis of private property by
Hoppe (2015).
33
For the almost chronic presence of war in human societies, see Diamond (2005, p.291).
30
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and the Hobbesian war of all against all, once disseminated, although always
recurrent in human history, certainly had a cost. The reinvention of social
organization, with the transition of nomadic communities to sedentarism, and the
emergence of the agricultural revolution was one of the decisive factors in human
history. From the privatization of their offspring was born the family, from the
privatization of the land was born its productive use in a regime of scarcity34.
Property rights arose together with the chant of the patêr in the ancient
family35. The chant reverberates the values and norms transmitted from father to son,
giving continuity to the family tradition: nomos is the chant of the father, and the
chant of the father is the law. For the ancient family the soul of the dead had its own
life within the tomb: the family members had to be given homage in rituals. At the
graveside emerges the oikos, the house, and with it the right of exclusive use of the
territory of which it is part. It should be noted that this nascent right to private
property is not yet the right of an individual. It is quite true that the power is paternal
in these patriarchal societies, but the father does not possess property rights. He only
represents and passes on to his oldest son a right which pertains to the family:
property thus is collective ownership. The families joined in phratries, the phratries in
tribes and the reunion of these into even greater units created the cities. In Ancient
Greece we get to the blood aristocracy that Plato will unsuccessfully attempt to revert
into an aristocracy of sages, but that will continue throughout historical times, when
blood aristocracies are reinvented in the monarchical families.
In all patriarchal societies we see the same regime with the concentration of
power in hierarchical structures. These are societies configured from a regime of
order, where the One predominates over the Many. But every so often, with comings
and goings, societies test the possibilities that come from exploring the quadrants of
Leibniz, taking distance from the predominance of the One over the Many, and
rebalancing these opposite pairs, moving from the regime of order to the regime of
(self)organization. The land that guards the tomb, which in the beginning belonged
exclusively to a collectivity, the family, is now allowed to be sold, already during the

34

See Hoppe (2015).
For this reconstruction of the emergence of law in the ancient family, see Coulanges (2009) and
Cirne-Lima (1997).
35
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times of Roman Law: the right to property which, formerly, was collective, begins to
become the right of a person, individuality begins to show its face. Power, previously
concentrated in the hands of the noble families, now becomes decentralized, with the
rise of the democratic experience in the Agora. The free play of individualities in the
open networks of interaction begins to flourish. This brief democratic period flows
back into Antiquity and the Middle Ages, but reemerges in the democratic experiences
of modernity.
This brief description of the trajectory of Homo sapiens allows us to say, with
Hegel, that human history is a history of freedom. But, unlike Hegel, we are not
suggesting to read this history as a one-directional movement that necessarily flows
into increasingly full forms of freedom. On the contrary, it is a fragile, always
reinaugurated exercise of exploration of an open field of possibilities. Nothing
guarantees the continued expansion of human freedom, even if the ontological
freedom is an unarguable fact of nature in general.
3.2.2 The Deflationary Theory of Law
The historical trajectory to a large extent forges who we are. We owe much to
the evolutionary history of our ancestors: our institutions, our customs and even our
values and visions of the world. There are characteristic traits of how good emerges
for us who are the result of a specific biological and cultural evolutionary trajectory.
But we are not only the result of our history. If coherence is open to its multiple
modes, in our personal and common lives, nothing prevents the (sensible and well
measured) critique and reconstruction of given modes of coherence.
That is what we seek to do with the critical reconstruction of dialectic tradition,
here represented by Hegel. His Philosophy of Right presupposes a theory of freedom
whose primary justification lies not in the theory of Right itself, but in the Science of
Logic36, in other words, in dialectical ontology. A critical reconstruction of the Logic
would certainly have implications for the Philosophy of Right. This was exactly what
we did in the second chapter: now it is necessary to evaluate what is the impact of
36

For the logical –ontological assumptions of the theory of freedom in Hegel, see Müller (1993), Weber
(1993) and Klotz (2017).
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the new reading of dialectical ontology in the context of the Evolutionary Idealism for
the Philosophy of Right.
Law arises, we were saying, as a response to current or potential conflicts that
result from the concrete exercise of freedom. Our conflicts do not occur due to
disagreements in an ethereal world, but because our free wills indeed interfere in
other free wills, because our acts of freedom are exercised in the presence of scarce
goods, goods that when rendered mine by exercising my will, cannot be yours and
vice-versa.
Freedom is a good. Laws are there to prevent indiscriminate retaliations
among people in a situation of current or potential conflict and to protect freedom. If
the Philosophy of Right is a theory of reciprocal autonomies

37

or mutually

acknowledged and exercised freedoms in a concrete context of interaction, the law is
no more than the first constraint, the minimal condition that inaugurates the very
sphere of Law.
The deflationary dialectic ontology flows into a Deflationary Theory of Law: in
place of the uncontained proliferation of rules that emanate from legislation, the
minimalist trait of the law38; in place of the infinite verbosity of dying parliaments, the
contained word of the law, aiming only at the flourishing of personal freedoms in open
interactive networks. The motto of a fair law: to collaborate for the production and
sustaining of the open interactive networks with a minimum of intervention and a
maximum of efficacy. Only thus is the law placed at the service of political good. The
societies that implement the political good are called open societies39.

37

It should be emphasized that an ethics of reciprocal autonomy cannot be reduced to a mere theory
of recognition, much less to a model of “fighting for recognition” (Honneth, 1992). This is the price to
pay for Honneth’s refusal to continue the dialogue with the Hegelian Logic (Honneth, 2001, pp.13-14).
The author appears to have realized later, at least in part, the deficit inherent to an exclusive theory of
recognition. (Honneth, 2013).
38
See Leoni (1972).
39
For the Popper’s theory of democracy as the core of an open society, see Popper (1988).
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3.3 Concreteness and virtuality: our freedoms in the era of the Internet
3.3.1 Tangible and intangible goods
According to the dialectic actualization project shown here, the Internet is
conceived as one more subsystem that emerges as an event or self-organized
process within the evolutionary logical space. As a self-organized process that
evolves over time, the Internet also has relational and processual traits, presenting
equally a movement towards the coherence of the network itself.
Online societies follow the same law of coherence that rules real societies and
online freedom presents the same character of real freedom, the exploration of the
open field of possible modes of coherence, but with a crucial difference: on the
contrary of what happens in the physical environment, in the virtual environment we
deal with non-scarce goods. If I take possession of your house, the house is no longer
yours, it becomes mine. But if I download a film from the Internet, nothing prevents
you from also downloading the film. If I kill a real person, I kill a real person; if I kill a
virtual person, well, I am only “killing” an avatar, and the real person can then choose
a new avatar.
The problem may become clearer by evaluating a topic that is very much in
vogue today, the question of the rights of intellectual property 40. A physical book, for
instance, is what we call a tangible good, a virtual book is an intangible book. My
reading a physical book prevents it from being read by another person in a faraway
country, but the fact that I download a virtual book from the cloud does not prevent
another (or thousands, millions of others) from doing so. In a scenario where there is
no scarcity, no conflict can emerge unless a higher power introduces artificial
scarcity by force. But why would someone introduce artificial scarcity? Or worse, why
would someone advocate the intervention of the force of law, which serves precisely
to avoid the escalation of conflicts, in a scenario where such conflicts, basically,
would not need to occur? Applied in this manner, the law reverts to its opposite: it

40

For the discussion that follows, we owe much to Kinsella (2008).

Eduardo Luft; Rosana Pizzatto | 89

does not avoid but rather encourages the formation of conflicts that would otherwise
be avoidable.
In this context it is common to appeal to consequentialist arguments. Let us
take as an example the case of property rights over patents. These rights are
applicable not only to ideas as ideas, but to ideas, inventions or discoveries that may
be applied concretely. Even so, this right is not applicable to tangible goods, but to
patterns or abstract forms, to a certain way of conceiving a grass-cutting machine,
for instance. Without the right to patents, all technological progress would be
impaired, this is what its advocates allege. We would like them to prove, however, that
this statement is true, that indeed technological progress depends on applying this
kind of property right, or that arguments against it that point to technological
backwardness, as a result of the natural increase in bureaucracy by applying these
rights, would be unreasonable or not deserving of attention.
Even if they could prove, however, the correctness of consequentialist
arguments of this kind, or similar ones, how can they be prioritized in relation to
axiological arguments that present, for instance, personal integrity (and the freedom
inherent to it) as a good, maybe even the most significant of goods? If the exclusion
of all people that are notoriously unproductive from society would mean notable
technological progress, and a flagrant increase of wealth in general, would we be
authorized to expel them from society for this reason? Certainly not.
It is most likely however, that the supposed conflict between consequentialist
and non-consequentialist libertarian visions is a pseudoconflict. We have good
reason to believe that, under the regime of full freedoms, societies will increase their
capacity to solve problems, in other words, they will become more prosperous41 (the
finding of good consequences resulting from the advocacy of an open society).
Now imagine an even more complicated situation that will probably be
pervasive in our societies in the near future: think about the case in which the property
right of intangible goods interferes or jeopardizes the right to goods as tangible and
decisive as the integrity of our own body. Imagine that a company holds the patent
of an ocular implant technology that will allow a blind person to see normally again.
41

For the definition of prosperity as the resolution of human problems, cf Beinhocker & Hanauer
(2015). See also Beinhocker (2006, pp. 8ss and pp. 316ss).
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Once the implant has been performed, does the company reserve its original rights to
the technology inherent to the device or does it lose them for once and for all? Could
the patient use this technology in any way they like, since it is now part of their body?
Could he modify the software embedded in this device in any way he likes? Would it
be fair for him to remain hostage, for instance, to the payment of endless rent to use
this equipment? In all these cases, strictly applying the right to intellectual property
would literally mean that the person would become a slave, irreparably subjected to
another.
The right to intellectual property is not only a strange type of right, because it
is exerted over intangible and non-scarce goods, it is a type of right that, once
disseminated, will decisively disturb the legitimate property rights, the property right
over tangible goods.
3.3.2. Concrete and virtual freedoms
The crucial difference between our virtual freedoms and our concrete
freedoms is that only the latter operated in a context of scarcity. If the right to
property is to prevent conflicts regarding scarce goods, safeguarding free interaction
among people, what is the sense in introducing the force of the law to ensure the right
to property in a non-scarcity regime?
This leads to a fundamental principle: the virtual environment has legal
relevance if and only if what occurs in it affects rights that emanate from our concrete
freedoms that are situated in the physical, not the virtual environment. Following the
deflationary intention of the Philosophy of Right here exposed, which is based on the
principle that the law must be understood as the minimal condition for the emergence
and preservation of freedoms, governments basically should not intervene in online
activities, unless they place our concrete freedoms at risk.
Saying that the law should be minimalist does not mean to say that norms in
general should be seen in the same way, just like a deflationary ontology does not
imply that the number of species that will in fact emerge during the course of the
biological evolution is minimal. What one wishes to affirm is that except for the law
proper (and other laws derived from it), this original restriction that inaugurates the
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sphere of Law itself, all the other norms, as long as they do not contradict the law,
must be entrusted to acts of self-regulation, must emerge from the processes of selforganization of the interaction networks themselves42. The same is also applied even
more strictly to the online environment whose legal relevance, as we saw, is attested
only indirectly, if and only if the interventions in this environment impair our concrete
freedoms.
3.3.3 Freedom creates freedom
Law exists for the political good, to enable open societies, open networks for
interaction that, by flourishing, make individual freedoms blossom. However, it must
be emphasized that the political ontology/ethics advocated here, although only as an
outline, does not sustain a kind of preview of the specific type(s) of society(ies) that
could realize political good. There is a vast number of possible models of what we
call open societies, a vastness that is to a great extent unexplored and unexplorable
(in anticipation) of possibilities that move away from the predominance of the One
over the Many (quadrant of Parmenides) or vice-versa (quadrant of Gorgias) and
invest in the quadrants of Leibniz. The belief that general ontology, or even any
specific social ontology can unveil the adequate way to solve the problem of
conciliating the One and the Many is, besides falling hostage to the dangerous myth
of the philosopher-king, to ignore that the best, in this dynamic, open universe is
always context-dependent and pluriform, being rediscovered or reinvented by the
potentially infinite exercise of trial and error.
Political ethics, in this case, does hasten the avoidance of the extremes of
societies centralized on excess (because they are against adaptation, innovation and
the exercising of freedoms) or anarchical (because they are unsustainable over the
long term), but knows that only the free exploration of the space of possibilities allows

42

It should be asked whether a parliament whence now arise legislations under a democratic regime,
is the appropriate vehicle (or one of the appropriate vehicles) for the self-regulation processes of
society as a whole. This highly relevant topic extrapolates the limits of this essay, because it would
lead us to deepen the problem of the relationship between Law and Politics. What can be anticipated
is that, without the law, a functional legislation (that will not endanger our freedoms) is not possible.
In other words, legislations should not be in contradiction with the law.
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a glimpse, here and there, of the desired solution, and that no solution can be
assumed to be definitive, because coherent is coherent in this context, and tomorrow
is different. Now this recurrent exploration, by trial and error, of an always open space
of possibilities, gestating itself as the eternal return of the always new 43 which
mirrors the universal becoming, is in itself an exercise of freedom.
It is only by promoting and encouraging open networks for interaction that we
can find those that are sustainable over the long term. Only freedom creates freedom.
Authorized translation by Hedy Lorraine Hofmann.
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5. DIREITO AO ESQUECIMENTO: PREVISÃO EXPRESSA NO REGULAMENTO
DA UNIÃO EUROPEIA (GDPR) E A LACUNA NA LEI BRASILEIRA DE PROTEÇÃO DE
DADOS
RIGHT TO FORGETTING: EXPECTED IN THE EUROPEAN UNION REGULATION (GDPR)
AND GAP IN BRAZILIAN DATA PROTECTION LAW
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Leonardo Ritter Schaefer1
RESUMO
O presente artigo analisa o direito ao esquecimento previsto no Regulamento da
Proteção de Dados Pessoais da União Europeia e a lacuna sobre o instituto na Lei de
Proteção de Dados na lei brasileira. Na primeira parte analisa-se a origem e o direito
ao esquecimento no Regulamento da União Europeia. Na Segunda Parte analisa-se
a Lacuna na Lei de Proteção de Dados brasileira e as perspectivas no direito
brasileiro para a aplicação do direito ao esquecimento.
Palavras-Chave: direito ao esquecimento – União Europeia – dados pessoais.
SUMMARY
This article examines the right to forgetfulness provided for in the EU Personal Data
Protection Regulation and the gap about the institute in the Data Protection Act under
Brazilian law. The first part examines the origin and the right to be forgotten in the EU
Regulation. Part Two analyzes the Gap in the Brazilian Data Protection Act and the
perspectives in Brazilian law for the application of the right to forget.
Keywords: right to forget - European Union - personal data.
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1 Introdução
Na era tecnológica o direito ao esquecimento torna-se atualmente uma
questão de debate relevante. Com o advento da internet as informações podem ser
permanentes. No escopo de evitar que as informações referentes a determinada
pessoa se mantenham eternamente, o direito ao esquecimento surge como uma
garantia de um novo recomeço ou, pelo menos, de exclusão das informações
referentes ao afetado.
Pode-se identificar três vertentes do direito ao esquecimento: referentes aos
aspectos criminais, proteção de dados pessoais e direito ao esquecimento na
internet. A primeira vertente diz respeito ao esquecimento de registros criminais, sob
o fundamento de proteção constitucional. A segunda vertente refere-se à proteção
dos dados pessoais, sob o fundamento de uma garantia de tratamento destes dados.
Uma terceira vertente refere-se à informação na internet, sob o fundamento do local
de divulgação dos dados (internet). Assim, as duas primeiras vertentes referem-se a
determinados dados; a terceira, ao local de divulgação dos referidos dados. Na
legislação sobre proteção de dados pode-se identificar a disciplina para as três
vertentes.
O

presente

artigo

refere-se

ao

direito

ao

esquecimento

previsto

expressamente no artigo 17 do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados da
União Europeia ,2 de 2016, que entrou em vigor em 2018 e a aplicação deste instituto
no Brasil. Conhecido pela sigla GDPR, constitui-se de um conjunto de regras
obrigatórias para os países da União Europeia, bem como apresenta reflexos em
outros países do mundo. Ressalte-se que este regulamento disciplina o direito de
proteção de dados no âmbito dos direitos fundamentais.

2

PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA. Regulamento (UE) 2016/679 do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016. In: Jornal Oficial da União Europeia.
4.5.2016.
L
119/1.
Disponível
em
:
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=celex%3A32016R0679. Acesso em 15 Jan. 2019. “Regulamento (UE) 2016/679
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo à proteção das pessoas
singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados e
que revoga a Diretiva 95/46/CE (Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados).”
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O Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD) da União Europeia
serviu de modelo para a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira (LGPD - Lei nº
13.709, de 14 de agosto de 2019, com as alterações efetuadas pela Lei 13.853, de 8
de julho de 2019). Entretanto, o direito ao esquecimento não foi expressamente
contemplado na lei brasileira. Contudo, encontra-se em tramitação no Congresso
Nacional projetos de lei que visam preencher esta lacuna.
Para a análise do direito ao esquecimento no GDPR da União Europeia e
eventual aplicação no ordenamento brasileiro distingue-se o presente artigo em
quatro pontos. No primeiro ponto identifica-se a origem e o conceito do direito ao
esquecimento. No segundo ponto analisa-se o direito ao esquecimento previsto no
Regulamento Geral da Proteção de Dados da União Europeia. No terceiro ponto
analisa-se os projetos de lei brasileiros que disciplinam o direito ao esquecimento
em virtude da lacuna legislativa na Lei Geral de Proteção de Dados. E, ao final,
verifica-se os desafios para a aplicação do direito ao esquecimento no direito
brasileiro, em virtude da lacuna legislativa atualmente existente.
2 Origem do Direito ao Esquecimento na União Europeia.
O direito ao esquecimento foi disciplinado expressamente no Regulamento da
Proteção de Dados da União Europeia. Advém do desenvolvimento no direito de
personalidade como uma evolução do “direito a ser deixado a sós”. O
armazenamento das informações referente ao avanço das tecnologias se encontra
vinculado ao direito ao esquecimento, incluído as ferramentas informatizadas de
acesso e catalogação das referidas informações, tais como guarda, armazenamento
e compartilhamento. Em decorrência de todos os avanços tecnológicos, importa
verificar a proteção da vida privada.
Juliana Augusta Medeiros de Barros distingue “no século XIX, três fatos
históricos bastante citados pela doutrina no que se refere às primeiras incursões da
intimidade e da vida privada, como atributos autônomos do ser humano”: 3 1) decisão
3

BARROS, Juliana Augusta Medeiros de. A utilização de meios eletrônicos no ambiente de trabalho: a
colisão entre os direitos à intimidade e à privacidade do empregado e o poder diretivo do empregador.
2009. 344 f. Dissertação de Mestrado - Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Belo
Horizonte, 2009.
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do tribunal francês, de 16 de junho de 1858, que apresenta duas noções importantes,
“a de um direito à vida privada, mesmo de uma celebridade, e a de um direito ao
esquecimento”;4 2) “a configuração do direito à vida privada pelo juiz Cooley que, em 1873,
em sua obra ‘The Elements of Torts’, chegou à conclusão de que a privacy se constitui no
right to be let alone” ou seja, o direito de estar só5; 3) o artigo publicado em 1890 na

Harvard Law review, escrito por Samuel Warren e Louis Brandeis 6 , pode ser
considerado como um dos marcos do direito da privacidade, relacionado ao direito
da personalidade na qual defendem o "direito de ser deixado a sós" (right to be let
alone)7. No texto os autores mencionam, a expressão retirada da obra “A Treatise on

4

BARROS, Juliana Augusta Medeiros de. A utilização de meios eletrônicos no ambiente de trabalho: a
colisão entre os direitos à intimidade e à privacidade do empregado e o poder diretivo do empregador.
2009. 344 f. Dissertação de Mestrado - Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Belo
Horizonte, 2009. “Aos 38 anos de idade, a famosa atriz do teatro francês Elisabeth Rachel Felix
faleceu, vítima de uma tuberculose. A irmã da falecida, respeitando o último desejo da moribunda,
pediu a dois artistas que a desenhassem, alertando-os que em hipótese alguma poderiam reproduzir
o retrato. Entretanto, eles permitiram que fossem feitas cópias a partir da fotografia, de maneira a ser
publicada em um semanário intitulado L´Illustration. Ao saber do acontecido, a irmã da pintora ajuizou
uma ação no Tribunal Civil do Sena que, além de determinar a apreensão das cópias, fundamentou a
decisão no fato de que, por mais famoso que fosse um grande homem, a sua vida privada se distinguia
da pública e, portanto, o artista teria o direito de morrer na obscuridade, mesmo que tivesse vivido no
triunfo. O homem célebre teria o direito de morrer escondido. A decisão do tribunal francês, de 16 de
junho de 1858, traz duas noções importantíssimas: a de um direito à vida privada, mesmo de uma
celebridade, e a de um direito ao esquecimento. Apesar de a sobredita sentença ter salvaguardado
mais o direito à imagem, os argumentos por ela trazidos, como fundamento da proteção, estabelecem
a necessidade de que seja respeitado o direito à vida privada da pessoa, resguardando-se
sentimentos e a opção pela reserva, diante de certos momentos com os quais o ser humano deparase ao longo da vida.”
5
BARROS, Juliana Augusta Medeiros de. A utilização de meios eletrônicos no ambiente de trabalho: a
colisão entre os direitos à intimidade e à privacidade do empregado e o poder diretivo do empregador.
2009. 344 f. Dissertação de Mestrado - Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Belo
Horizonte, 2009. “Outro fato importante foi a configuração do direito à vida privada pelo juiz Cooley
que, em 1873, em sua obra ‘The Elements of Torts’, chegou à conclusão de que a privacy se constitui
no right to be let alone, que significa, na tradução literal para o português, o direito de ser deixado
sozinho ou de estar sozinho. Urubayén, citado por Marcelo Cardoso Pereira, entretanto, entende que
a melhor tradução da expressão seria o direito de ser deixado em paz.”
6
WARREN, Samuel D.; BRANDEIS, Louis D. The Right to Privacy. In: Harvard Law Review, Vol. 4, No. 5
(Dec. 15, 1890), pp. 193-220. Disponível em: https://www.jstor.org/stable/1321160. Acesso em 15
jan. 2019.” Recent inventions and business methods call attention to the next step which must be
taken for the protection of the person, and for securing to the individual what Judge Cooley calls the
right "to be let alone." “NR 4 Cooley on Torts, 2d ed., p. 29”.
7
BARROS, Juliana Augusta Medeiros de. A utilização de meios eletrônicos no ambiente de trabalho: a
colisão entre os direitos à intimidade e à privacidade do empregado e o poder diretivo do empregador.
Belo Horizonte, 2009. 344 f. Orientador: José Roberto Freire Pimenta. Dissertação (Mestrado) –
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Programa de Pós-Graduação em Direito. “Não
obstante, para muitos doutrinadores, o estudo que realmente consagrou o direito à intimidade foi o
ensaio de Warren-Brandeis. Em 15 de dezembro de 1890, os advogados norte-americanos Samuel
Dennis Warren e Louis Dembitz Brandeis – que posteriormente viria a se tornar um dos mais famosos
e influentes juízes da Suprema Corte – escreveram o artigo “The Right to Privacy” e o publicaram na
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the Law of Torts or the Wrongs Which Arise Independent of Contrac”, de Thomas M.
Cooley.8
A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 inclui em seu artigo 12
a proteção da vida privada, constituindo um documento sobre o qual os
ordenamentos se baseiam para incluir a proteção da vida privada. Este artigo incluiu
o direito à inviolabilidade da vida privada das pessoas. da intimidade, da honra e da
reputação, estendendo o direito à casa e à família, bem como protege de outras
normas que possam violar esta garantia. Aliada a proteção destes direitos, no
Sistema Regional Europeu de Direitos Humanos, na Convenção Europeia de Direitos
Humanos, de 1950 (em vigor desde 1953) estabeleceu a proteção da vida privada,
em especial no seu artigo 89.
Entretanto, o surgimento da tecnologia da informação na década de 60
promoveu a proteção de outros direitos para a proteção dos dados. No Estado
(Lander) de Hesse, na Alemanha, foi criada em 1970, uma lei especifica sobre a
proteção de dados, chamada Hessiches Datenschutzgesetz (Ato de Proteção de
Dados de Hesse). Após, diversos outros países do continente europeu começaram a
Harvard Law Review, motivados pela indiscrição da imprensa, que se preocupava em divulgar fofocas
em relação à vida privada de Warren e de sua esposa, filha do Senador Thomas F. Bayard.”
8
Cooley, Thomas M. A Treatise on the Law of Torts or the Wrongs Which Arise Independent of
Contract.
Chicago:
Callaghan
and
Company,
1879.
pg.
29.
Disponível
em:
https://repository.law.umich.edu/books/11/ Acesso em 15 jan. 2019. Ver também: Harper, Fowler
Vincent (1930) "The Law of Torts, by Thomas M. Cooley," Indiana Law Journal: Vol. 6: Iss. 2, Article 12.
Available at: http://www.repository.law.indiana.edu/ilj/vol6/iss2/12 The Law of Torts. By Thomas M.
Cooley. Revised Edition by Archibald H. Throckmorton. Callaghan & Company, 1930. “Personal
Immunity. The right to one's person may be said to be a right of complete immunity: to be let alone.
The corresponding duty is, not to infiict an injury, and not, within such proximity as might render it
successful, to attempt the infliction of an injury. In this particular the duty goes beyond what is required
in most cases; for usually an unexecuted purpose or an unsuccessful attempt is not noticed. But the
attempt to commit a battery involves many elements of injury not always present in breaches of duty;
it involves usually an insult, a putting in fear, a sudden call upon the energies for prompt and effectual
resistance. There is very likely a shock to the nerves, and the peace and quiet of the individual is
disturbed for a period of greater or less dura. tion. There is consequently abundant reason in support
of the rule of law which makes the assault a legal wrong, even though no battery takes place. Indeed,
in this case the law goes still further and makes the attempted blow a criminal offense also.”
9
CONSELHO DA EUROPA. Convenção Europeia de Direitos Humanos. Disponível em:
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_POR.pdf. Acesso em: 15 jan 2019. “ARTIGO
8°Direito ao respeito pela vida privada e familiar. 1. Qualquer pessoa tem direito ao respeito da sua
vida privada e familiar, do seu domicílio e da sua correspondência. 2. Não pode haver ingerência da
autoridade pública no exercício deste direito senão quando esta ingerência estiver prevista na lei e
constituir uma providência que, numa sociedade democrática, seja necessária para a segurança
nacional, para a segurança pública, para o bem - estar económico do país, a defesa da ordem e a
prevenção das infracções penais, a proteção da saúde ou da moral, ou a proteção dos direitos e das
liberdades de terceiros.”
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editar suas próprias legislações de proteção de dados, tais como a Lei da Suécia Sw.
Datalagen (Ato de Dados Sueco), de 1973. Ainda, durante a década de 70 podemos
verificar em diversos países europeus a edição de leis de proteção de dados como a
Dinamarca e a França. Contudo, estas primeiras leis eram de cunho genérico,
dificultando sua aplicação prática. Alguns países europeus, tais como Portugal,
Espanha e Áustria incluíram na Constituição o direito à privacidade, constituindo um
direito fundamental.
Em 1981, entrou em vigor a Convenção 108 do Conselho da Europa, no escopo
de proteger os dados pessoais, constituindo um instrumento internacional
juridicamente vinculativo. 10 Esta Convenção se aplica ao tratamento de dados
pessoais, realizados tanto pelo setor privado como pelo setor público, incluindo os
efetuados pelas autoridades policiais e judiciárias. Protege as pessoas contra os
abusos referente ao recolhimento e ao tratamento automatizado de dados de forma
leal e lícita, armazenados para finalidades determinadas e legítimas, vedando a
utilização para outros fins, incompatíveis com as respectivas finalidades e nem ser
conservados por tempo superior ao necessário. Ainda, disciplinam a qualidade dos
dados, estabelecendo que devam ser adequados, pertinentes e não excessivos
(proporcionalidade), bem como exatos. Além disso, a Convenção veda, na ausência
de garantias jurídicas adequadas, o tratamento de dados sensíveis, tais como
informações sobre a raça, a opinião política, a saúde, as convicções religiosas, a vida
sexual ou o registo criminal de uma pessoa. A Convenção também garante o direito
das pessoas de obterem as informações armazenadas a seu respeito bem como
permite a respectiva retificação. A exceção da proteção dos dados refere-se à
proteção da segurança do Estado.11
Posteriormente, na União Europeia foi aprovada a Diretiva 95/46/CE
(Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados), sendo incorporada ao direito interno
dos Estados-Membros da União Europeia. Esta Diretiva foi revogada expressamente

10

Conselho da Europa. Manual da Legislação Europeia sobre Proteção de Dados. Disponível em:
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-handbook-data-protection-pt.pdf. Acesso em: 15
jan 2019.
11
CONSELHO DA EUROPA. Manual da Legislação Europeia sobre Proteção de Dados. Disponível em:
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-handbook-data-protection-pt.pdf. Acesso em: 15
maio 2019.
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pelo Regulamento 2016/279, atualmente vigente, de aplicação direta nos EstadosMembros da União Europeia. Este Regulamento estabelece especificamente em seu
artigo 17 o direito ao esquecimento.
3 O Direito ao Esquecimento no Regulamento da União Europeia
A “proteção dos dados pessoais e o respeito pela vida privada são direitos
fundamentais”12 na União Europeia. O Parlamento Europeu, no escopo de “alcançar
um equilíbrio entre a melhoria da segurança e a preservação dos direitos humanos,
incluiu a privacidade e proteção de dados”13. Em maio de 2018 entraram em vigor
novas regras da UE em matéria de proteção de dados “que reforçam os direitos dos
cidadãos e simplificam as regras para as empresas na era digital”14. A base jurídica
apresentada pelo Parlamento Europeu15 para a GDPR são o Artigo 16.º do Tratado
sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE)16 e os Artigos 7º17 e 8º18 da Carta
12

PARLAMENTO EUROPEU. Proteção dos Dados Pessoais. In: Fichas técnicas sobre a União Europeia
– 2019. Disponível em: www.europarl.europa.eu/factsheets/pt. Acesso em: 05 fev. 2019.
13
PARLAMENTO EUROPEU. Proteção dos Dados Pessoais. In: Fichas técnicas sobre a União Europeia
– 2019. Disponível em: www.europarl.europa.eu/factsheets/pt. Acesso em: 05 fev. 2019.
14
PARLAMENTO EUROPEU. Proteção dos Dados Pessoais. In: Fichas técnicas sobre a União Europeia
– 2019. Disponível em: www.europarl.europa.eu/factsheets/pt. Acesso em: 05 fev. 2019.
15
PARLAMENTO EUROPEU. Proteção dos Dados Pessoais. In: Fichas técnicas sobre a União Europeia
– 2019. Disponível em: www.europarl.europa.eu/factsheets/pt. Acesso em: 05 fev. 2019.
16
UNIÃO EUROPEIA. Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (Versão Consolidada).
7.6.2016 Jornal Oficial da União Europeia C 202/47. Disponível em : https://eurlex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9e8d52e1-2c70-11e6-b49701aa75ed71a1.0019.01/DOC_3&format=PDF. Acesso em: 19 fev.2019. “Artigo 16.o (ex-artigo 286.o
TCE) 1. Todas as pessoas têm direito à proteção dos dados de caráter pessoal que lhes digam
respeito. 2. O Parlamento Europeu e o Conselho, deliberando de acordo com o processo legislativo
ordinário, estabelecem as normas relativas à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao
tratamento de dados pessoais pelas instituições, órgãos e organismos da União, bem como pelos
Estados-Membros no exercício de atividades relativas à aplicação do direito da União, e à livre
circulação desses dados. A observância dessas normas fica sujeita ao controlo de autoridades
independentes. As normas adotadas com base no presente artigo não prejudicam as normas
específicas previstas no artigo 39.o do Tratado da União Europeia.”
17
UNIAO EUROPEIA. Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia (2016/C 202/02). In: Jornal
Oficial da União Europeia C 202/389. 7.6.2016. Disponível em:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016P/TXT&from=EN.
Acesso
em: 23 fev. 2019. “Artigo 7.o Respeito pela vida privada e familiar Todas as pessoas têm direito ao
respeito pela sua vida privada e familiar, pelo seu domicílio e pelas suas comunicações.”
18
UNIAO EUROPEIA. Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia (2016/C 202/02). In: Jornal
Oficial da União Europeia C 202/389. 7.6.2016. Disponível em:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016P/TXT&from=EN.
Acesso
em: 23 fev. 2019. “Artigo 8.o Proteção de dados pessoais 1. Todas as pessoas têm direito à proteção
dos dados de caráter pessoal que lhes digam respeito. 2. Esses dados devem ser objeto de um
tratamento leal, para fins específicos e com o consentimento da pessoa interessada ou com outro
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dos Direitos Fundamentais da União Europeia.19
O Regulamento da União Europeia de 2016 visa ampliar a proteção de dados
prevista na Diretiva 95/46 CE. O GDPR sagrou-se um marco na proteção de dados e
da proteção à privacidade do usuário. Apresenta como objetivo garantir que o direito
fundamental à proteção de dados, consagrado na Carta dos Direitos Fundamentais
da União Europeia, seja aplicado de forma coerente. Para tal desiderato considerou
“necessário reforçar a posição da UE em matéria de proteção dos dados pessoais no
contexto de todas as políticas da EU”20, “incluindo nos domínios da aplicação da lei
e da prevenção da criminalidade, bem como nas relações internacionais,
especialmente numa sociedade mundializada que se caracteriza por mudanças
tecnológicas rápidas”21.
As regras previstas no GDPR “destinam-se a proteger todos os cidadãos da
União Europeia contra violações da privacidade e dos dados num mundo cada vez
mais baseado em dados, criando simultaneamente um quadro mais claro e mais
coerente para as empresas” 22. Os direitos dos cidadãos incluem “um consentimento
claro e positivo do tratamento dos seus dados e o direito de receber informações
claras e compreensíveis sobre o mesmo; o direito a ser esquecido”.23
Estabelece o GDPR em seu preâmbulo, no considerando 14 o legitimado ativo,
excluindo a proteção às empresas:
14. A proteção conferida pelo presente regulamento deverá aplicar-se às
pessoas singulares, independentemente da sua nacionalidade ou do seu local

fundamento legítimo previsto por lei. Todas as pessoas têm o direito de aceder aos dados coligidos
que lhes digam respeito e de obter a respetiva retificação. 3. O cumprimento destas regras fica sujeito
a fiscalização por parte de uma autoridade independente.”
19
PARLAMENTO EUROPEU. PROTEÇÃO DOS DADOS PESSOAIS. In: Fichas técnicas sobre a União
Europeia – 2019. Disponível em: www.europarl.europa.eu/factsheets/pt. Acesso em: 05 fev. 2019.
BASE JURÍDICA Artigo 16.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE). Artigos 7.º
e 8.º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia.
20
PARLAMENTO EUROPEU. Proteção dos Dados Pessoais. In: Fichas técnicas sobre a União Europeia
– 2019. Disponível em: www.europarl.europa.eu/factsheets/pt. Acesso em: 05 fev. 2019.
21
PARLAMENTO EUROPEU. Proteção dos Dados Pessoais. In: Fichas técnicas sobre a União Europeia
– 2019. Disponível em: www.europarl.europa.eu/factsheets/pt. Acesso em: 05 fev. 2019.
22
PARLAMENTO EUROPEU. Proteção dos Dados Pessoais. In: Fichas técnicas sobre a União Europeia
– 2019. Disponível em: www.europarl.europa.eu/factsheets/pt. Acesso em: 05 fev. 2019.
23
PARLAMENTO EUROPEU. Proteção dos Dados Pessoais. In: Fichas técnicas sobre a União Europeia
– 2019. Disponível em: www.europarl.europa.eu/factsheets/pt. Acesso em: 05 fev. 2019.
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de residência, relativamente ao tratamento dos seus dados pessoais. O presente
regulamento não abrange o tratamento de dados pessoais relativos a pessoas
coletivas, em especial a empresas estabelecidas enquanto pessoas coletivas,
incluindo a denominação, a forma jurídica e os contatos da pessoa coletiva.

Também, em seu Preâmbulo, no Considerando 15 do GDPR, menciona a
aplicação sobre o tratamento de dados:
15. A fim de se evitar o sério risco sério de ser contornada a proteção das pessoas
singulares, esta deverá ser neutra em termos tecnológicos e deverá ser
independente das técnicas utilizadas. A proteção das pessoas singulares deverá
aplicar-se ao tratamento de dados pessoais por meios automatizados, bem
como ao tratamento manual, se os dados pessoais estiverem contidos ou se
forem destinados a um sistema de ficheiros. Os ficheiros ou os conjuntos de
ficheiros bem como as suas capas, que não estejam estruturados de acordo com
critérios específicos, não deverão ser abrangidos pelo âmbito de aplicação do
presente regulamento.

A aplicação do GDPR limita-se ao âmbito da União Europeia, conforme dispõe
o Preâmbulo, em seu considerando 16:
16. O presente regulamento não se aplica às questões de defesa dos direitos e
das liberdades fundamentais ou da livre circulação de dados pessoais
relacionados com atividades que se encontrem fora do âmbito de aplicação do
direito da União, como as que se prendem com a segurança nacional. O presente
regulamento não se aplica ao tratamento de dados pessoais pelos EstadosMembros no exercício de atividades relacionadas com a política externa e de
segurança comum da União.

O direito ao esquecimento está previsto no Capítulo III que disciplina os
Direitos do Titular dos Dados,
24

24

em seu artigo 17, chamado de “direito ao

CAPÍTULO III- Direitos do titular dos dados
Secção 1 - Transparência e regras para o exercício dos direitos dos titulares dos dados
Secção 2 - Informação e acesso aos dados pessoais
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apagamento dos dados”25. O item 1 do artigo 17 prevê que o “titular tem o direito de
obter do responsável pelo tratamento o apagamento dos seus dados pessoais, sem
demora injustificada, e este tem a obrigação de apagar os dados pessoais, sem
demora injustificada” em diversas hipóteses: a) desnecessidade em razão da
finalidade; b) exclusão do consentimento pelo titular; c) O titular não concorda com
o tratamento aos dados; d) Os dados pessoais foram obtidos de forma ilícita; e) os
dados pessoais devem ser apagados para cumprimento de obrigação jurídica
(decorrente do direito da União ou de um Estado-Membro a que o responsável pelo
tratamento esteja sujeito); f) Os dados pessoais foram obtidos na oferta de
serviços. 26 O item 2 do artigo 17 refere-se ao responsável pelo tratamento de
dados.27 O item 3 do artigo 17 estabelece as duas exceções ao direito de apagamento
dos dados previstos nos itens 1 e 2: a) quando diz respeito à liberdade de expressão;
b) por cumprimento de obrigação legal que exija tratamento de dados. 28
Neste contexto, o direito ao pagamento na União Europeia corresponde a uma
das três vertentes para a proteção de dados pessoais, pertinente ao direito ao
esquecimento.
Secção 3 - Retificação e apagamento
Secção 4- Direito de oposição e decisões individuais automatizadas
Secção 5 - Limitações
25
Artigo 17º - Direito ao apagamento dos dados («direito a ser esquecido»).
26
O titular tem o direito de obter do responsável pelo tratamento o apagamento dos seus dados
pessoais, sem demora injustificada, e este tem a obrigação de apagar os dados pessoais, sem demora
injustificada, quando se aplique um dos seguintes motivos: a) Os dados pessoais deixaram de ser
necessários para a finalidade que motivou a sua recolha ou tratamento; b) O titular retira o
consentimento em que se baseia o tratamento dos dados nos termos do artigo 6.o, nº 1, alínea a), ou
do artigo 9.o, nº 2, alínea a) e se não existir outro fundamento jurídico para o referido tratamento; c) O
titular opõe-se ao tratamento nos termos do artigo 21.o, nº 1, e não existem interesses legítimos
prevalecentes que justifiquem o tratamento, ou o titular opõe-se ao tratamento nos termos do
artigo 21º, nº 2; d) Os dados pessoais foram tratados ilicitamente; e) Os dados pessoais têm de ser
apagados para o cumprimento de uma obrigação jurídica decorrente do direito da União ou de um
Estado-Membro a que o responsável pelo tratamento esteja sujeito; f) Os dados pessoais foram
recolhidos no contexto da oferta de serviços da sociedade da informação referida no artigo 8º, nº 1.
27
2. Quando o responsável pelo tratamento tiver tornado públicos os dados pessoais e for obrigado
a apagá-los nos termos do nº 1, toma as medidas que forem razoáveis, incluindo de caráter técnico,
tendo em consideração a tecnologia disponível e os custos da sua aplicação, para informar os
responsáveis pelo tratamento efetivo dos dados pessoais de que o titular dos dados lhes solicitou o
apagamento das ligações para esses dados pessoais, bem como das cópias ou reproduções dos
mesmos.
28
3. Os n.os 1 e 2 não se aplicam na medida em que o tratamento se revele necessário
a) Ao exercício da liberdade de expressão e de informação;
b) Ao cumprimento de uma obrigação legal que exija o tratamento prevista pelo direito da União ou
de um Estado-Membro a que o responsável esteja sujeito, ao exercício de funções de interesse público
ou ao exercício da autoridade pública de que esteja investido o responsável pelo tratamento;

Leonardo Ritter Schaefer | 105

O Direito ao apagamento foi objeto de apreciação pelo Tribunal de Justiça da
União Europeia (TJUE), competente para decidir, em última instância sobre o
ordenamento da União Europeia, reconhecimento, em 13 de maio de 2014, a
aplicação da Diretiva Europeia [Diretiva 95/46/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho da União Europeia, de 24 de outubro de 1995] aos mecanismos de busca
on-line. Em caso de recusa, o interessado pode apresentar queixa junto à autoridade
de regulação e proteção de dados. 29
Esta decisão contribuiu para a inclusão no GDPR do direito ao apagamento de
dados, de forma expressa no artigo 17, denominado direito ao esquecimento,
uniformizando a disciplina sobre a matéria no âmbito da União Europeia, com
aplicação imediata nos ordenamentos internos dos Estados-Membros.

29

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Direito ao Esquecimento. In: Boletim de Jurisprudência
Internacional.
5ª
Edição.
Dezembro
de
2018.
Disponível
em
:
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/jurisprudenciaBoletim/anexo/BJI5DIREITOAOESQUECIMENTO.p
df. Acesso em 11 abr. 2019. “Google Spain S.L, Google Inc. y Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD), Mario Costeja González (C-131/12)”. “O Tribunal de Justiça da União Europeia declarou que
a atividade dos mecanismos de busca na internet consiste em encontrar informações publicadas ou
disponibilizadas on-line por terceiros, indexando-as automaticamente, armazenando-as
temporariamente e disponibilizando-as aos usuários de acordo com uma determinada ordem de
preferência. Essa atividade é denominada “processamento de dados” e, quando tratar de informações
pessoais, pode afetar significativamente os direitos fundamentais à privacidade e à proteção de
dados, pois qualquer internauta pode obter, por meio de mera consulta por nome, uma visão
estruturada de diversos aspectos da vida privada de alguém. Permite-se, portanto, estabelecer um
perfil mais ou menos detalhado dessa pessoa, cujos fatos a ela relacionados, sem o mecanismo de
busca, não poderiam ter sido interligados ou seriam conectados com grande dificuldade. A internet e
os mecanismos de pesquisa tornam as informações contidas nas listas de resultados onipresentes.
À luz da potencial gravidade, essa interferência não pode justificar-se apenas pelo interesse
econômico que o operador tem nesse processamento. Deve ser procurado um equilíbrio justo entre o
interesse legítimo dos internautas na informação e os direitos fundamentais da pessoa, ao abrigo dos
artigos 7.º3 e 8.º4 da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Nessa linha, o Tribunal
considerou que a Diretiva 95/46 deve ser interpretada no sentido de que a atividade descrita no artigo
2º, alínea b), qualifica-se como “tratamento de dados pessoais” e de que o operador do motor de
busca deve ser considerado como “responsável” pelo referido tratamento. Dessa forma, cumpridos
os requisitos legais, o operador de mecanismos de busca é obrigado a remover os links para páginas
web e demais informações, publicadas por terceiros e contendo dados pessoais relativos a uma
pessoa, resultante da pesquisa ligada ao seu nome. É possível que os dados sejam removidos mesmo
nas hipóteses em que a publicação em si seja lícita e precisa, pois, com o decurso do tempo, as
informações podem tornar-se inadequadas, irrelevantes ou excessivas em relação aos fins para os
quais foram processadas e, portanto, incompatíveis com a Diretiva.”
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4 Lacuna na Lei de Proteção de Dados brasileira: Projetos de Lei sobre o direito ao
esquecimento.
No Brasil, os direitos e Garantias dos usuários para o acesso à internet
encontra previsão normativa na Lei nº 12.965/2014, chamada de Marco Civil da
Internet. A referida Lei disciplina os direitos e Garantias dos usuários para o acesso
à internet, em seus artigos 7º30 e 8º31. No artigo 7, prevê o direito de acesso à internet
assegurando diversos direitos, entre os quais a proteção dos dados; no artigo 8º
estabelece o direito à privacidade. No capítulo terceiro foi previsto a disciplina para
os registros à internet.32
Contudo, a disciplina prevista no Marco Civil da Internet não prevê diversos
direitos à proteção de dados, como o atualmente previsto no Regulamento da União
Europeia, aprovado em 2016, que entrou em vigor em 2018. Assim, similar a GDPR,
foi aprovada a Lei 13.709, em 14 de agosto de 2018,33 que disciplina as atividades de

30

CAPÍTULO II - DOS DIREITOS E GARANTIAS DOS USUÁRIOS
Art. 7o O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao usuário são assegurados os
seguintes direitos: [...].
31
Art. 8º. A garantia do direito à privacidade e à liberdade de expressão nas comunicações é condição
para o pleno exercício do direito de acesso à internet.
Parágrafo único. São nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que violem o disposto no caput,
tais como aquelas que: I - impliquem ofensa à inviolabilidade e ao sigilo das comunicações privadas,
pela internet; ou II - em contrato de adesão, não ofereçam como alternativa ao contratante a adoção
do foro brasileiro para solução de controvérsias decorrentes de serviços prestados no Brasil.
32
II - Da Guarda de Registros de Acesso a Aplicações de Internet na Provisão de Conexão. Subseção
III – Da Guarda de Registros de Acesso a Aplicações de Internet na Provisão de Aplicações. Seção III
- Da Responsabilidade por Danos Decorrentes de Conteúdo Gerado por Terceiros.
33
A lei 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Dispõe sobre a proteção de dados pessoais e altera a Lei
12.965, de 23 de abril de 2015 (Marco Civil da Internet). CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES.
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa
natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos
fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa
natural.
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tratamento de dados pessoais, bem como alterou os artigos 7º 34 e 1635 do marco
civil da Internet. A Lei 13.709, com as alterações promovidas pela Lei 13.853, de 2019,
passou a ser chamada de Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Assim, a
Lei do Marco Civil da Internet e a LGPD não disciplinaram expressamente o direito ao
apagamento de dados ou o direito ao esquecimento, de forma expressa como consta
no artigo 17 do GDPR. Esta lacuna legislativa poderá ser preenchida com a aprovação
de lei que altere a atual LGPD. O projeto de 8443/201736 apresentado pelo deputado
Luiz Lauro Fialho previa expressamente o direito ao esquecimento em seu artigo 2º,
determinando que “Todo cidadão tem o direito de requerer a retirada de dados pessoais
que sejam considerados indevidos ou prejudiciais à sua imagem, honra e nome, de

qualquer veículo de comunicação de massa.” Em seu artigo 3º estabelecia a forma
do requerimento e o prazo para a retirada dos dados pessoais pelo veículo de
comunicação.37 Entretanto, foi requerida a exclusão do referido projeto.

34

CAPÍTULO II - DOS DIREITOS E GARANTIAS DOS USUÁRIOS.
Art. 7º O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao usuário são assegurados os
seguintes direitos: I - inviolabilidade da intimidade e da vida privada, sua proteção e indenização pelo
dano material ou moral decorrente de sua violação; II - inviolabilidade e sigilo do fluxo de suas
comunicações pela internet, salvo por ordem judicial, na forma da lei; [...]; VII - não fornecimento a
terceiros de seus dados pessoais, inclusive registros de conexão, e de acesso a aplicações de internet,
salvo mediante consentimento livre, expresso e informado ou nas hipóteses previstas em lei; VIII informações claras e completas sobre coleta, uso, armazenamento, tratamento e proteção de seus
dados pessoais, que somente poderão ser utilizados para finalidades que: a) justifiquem sua coleta;
b) não sejam vedadas pela legislação; e c) estejam especificadas nos contratos de prestação de
serviços ou em termos de uso de aplicações de internet; IX - consentimento expresso sobre coleta,
uso, armazenamento e tratamento de dados pessoais, que deverá ocorrer de forma destacada das
demais cláusulas contratuais; X - exclusão definitiva dos dados pessoais que tiver fornecido a
determinada aplicação de internet, a seu requerimento, ao término da relação entre as partes,
ressalvadas as hipóteses de guarda obrigatória de registros previstas nesta Lei; [...].
35
Art. 16. Na provisão de aplicações de internet, onerosa ou gratuita, é vedada a guarda: I - dos
registros de acesso a outras aplicações de internet sem que o titular dos dados tenha consentido
previamente, respeitado o disposto no art. 7º ; ou II - de dados pessoais que sejam excessivos em
relação à finalidade para a qual foi dado consentimento pelo seu titular.
36
Estabelece o Direito ao Esquecimento e modifica os artigos 7º e 19 da Lei nº 12.965, de 23 de abril
de 2014 - Marco Civil da Internet.
37
Art. 3º O requerimento de retirada de dados pessoais será apresentado ao veículo de comunicação,
devendo ser analisado no prazo de quarenta e oito horas. §1º A petição virá acompanhada de prova
da lesão de direitos fundamentais e dos possíveis danos que virão a ser causados pela divulgação da
informação, sob pena de nulidade. §2º As pessoas públicas deverão pleitear o seu direito ao
esquecimento por via judicial, sendo-lhes facultado requerer a tramitação em segredo de justiça, com
base no art. 189, III, do CPC. §3º A decisão será comunicada ao requerente até vinte e quatro horas
após ser proferida. §4º Esta Lei não se aplica a detentores de mandato eletivo, a agentes políticos e a
pessoas que respondam a processos criminais ou tenham contra elas sentença penal condenatória.
Art. 4º Ao deferir o pedido, o veículo de comunicação deverá retirar a informação indevida, tendo o
prazo máximo de um ano para deixar de armazenar os dados pessoais atingidos pela decisão.
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Em fevereiro de 2019 foi proposto outro Projeto de Lei, o PL 346/2019 para
promover alteração na Lei do Marco Civil da Internet e incluir o direito ao
esquecimento. Este projeto está apensado ao PL 2712/201538 e ao PL 1676/2015.
O PL 1676 prevê em seu artigo 3º o direito ao esquecimento:
Art. 3º O direito ao esquecimento é expressão da dignidade da pessoa humana,
representando a garantia de desvinculação do nome, da imagem e demais
aspectos da personalidade relativamente a fatos que, ainda que verídicos, não
possuem, ou não possuem mais, interesse público. Parágrafo único. Os titulares
do direito ao esquecimento podem exigir dos meios de comunicação social, dos
provedores de conteúdo e dos sítios de busca da rede mundial de computadores,
internet, independentemente de ordem judicial, que deixem de veicular ou
excluam material ou referências que os vinculem a fatos ilícitos ou
comprometedores de sua honra.ª

O PL 2712 prevê a alteração no artigo 7º da lei 12.965, para incluir o direito ao
apagamento, com a inclusão do inciso XIV:
Art. 2º Acrescente-se o inciso XIV ao art. 7º da Lei nº 12.965, de 23 de abril de
2014, com a seguinte redação:
“Art. 7º ........................................................................
XIV – remoção, por solicitação do interessado, de referências a registros sobre
sua pessoa em sítios de busca, redes sociais ou outras fontes de informação na
internet, desde que não haja interesse público atual na divulgação da informação
e que a informação não se refira a fatos genuinamente históricos.” (NR)

Desta forma, ocorrendo futuramente a aprovação de projetos de lei em
tramitação, poderá o ordenamento jurídico brasileiro disciplinar o direito ao
esquecimento.

38

Modifica a Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, obrigando os provedores de aplicações de internet
a remover, por solicitação do interessado, referências a registros sobre sua pessoa na internet, nas
condições que especifica.
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Ainda que inexistente, atualmente, o instituto do direito ao esquecimento no
ordenamento jurídico brasileiro, este tem sido objeto de apreciação pelo Poder
Judiciário. No Brasil, o Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário
1010606, Relator Ministro Dias Toffoli, no âmbito da repercussão geral, Tema nº 786,
manifestou-se considerando a “aplicabilidade do direito ao esquecimento na esfera
civil quando for invocado pela própria vítima ou pelos seus familiares. 39
Além da aplicação judicial, o direito ao esquecimento foi objeto do Enunciado
531 da VI Jornada de Direito Civil 40 , vinculada à interpretação do artigo 11 41 do
Código Civil de 2002, no qual disciplina os direitos de personalidade, considerando
que “a tutela da dignidade da pessoa humana na sociedade da informação inclui o
direito ao esquecimento”.
Ademais, o GDPR da União Europeia tem aplicação no dirieo brasileiro quando
envolver empresa que mantém relações comerciais com a União Europeia. Suas
normas se aplicam a todas operações de empresas envolvidas pertinente aos dados
pessoais dos titulares de dados residentes nos Estados-Membros da União
Europeia, independentemente do local da sede da empresa. A GDPR inovou ao
explicitar seu âmbito de aplicação de forma muito objetiva: será aplicável ao
tratamento de dados pessoais por parte de controladores e processadores na União
Europeia, independentemente de o processamento ter lugar na União Europeia ou
não.

39

BRSIL. STF. RE 1010606 “Tema 786. Aplicabilidade do direito ao esquecimento na esfera civil
quando for invocado pela própria vítima ou pelos seus familiares.”
40
JUSTIÇA FEDERAL. VI Jornada de Direito Civil, [11-12 de março de 2013, Brasília]. -- Brasília:
Conselho da Justiça Federal, Centro de Estudos Judiciários, 2013. p.89.
Disponível em:
https://www.cjf.jus.br/cjf/corregedoria-da-justica-federal/centro-de-estudos-judiciarios1/publicacoes-1/jornadas-cej/vijornadadireitocivil2013-web.pdf. Acesso em 17 jan.2019. “Comissão
de Trabalho. Parte Geral. Número 531 – Enunciado. A tutela da dignidade da pessoa humana na
sociedade da informação inclui o direito ao esquecimento. Justificativa. Os danos provocados pelas
novas tecnologias de informação vêm-se acumulando nos dias atuais. O direito ao esquecimento tem
sua origem histórica no campo das condenações criminais. Surge como parcela importante do direito
do ex-detento à ressocialização. Não atribui a ninguém o direito de apagar fatos ou reescrever a
própria história, mas apenas assegura a possibilidade de discutir o uso que é dado aos fatos
pretéritos, mais especificamente o modo e a finalidade com que são lembrados.” P. 89.
41
PARTE GERAL. LIVRO I - DAS PESSOAS. TÍTULO I - DAS PESSOAS NATURAIS. CAPÍTULO II – Dos
Direitos de Personalidade. Art. 11. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da
personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação
voluntária.
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Considerações Finais
O direito ao esquecimento na união Europeia decorreu de um aprofundamento
da disciplina de proteção de dados pessoais e do entendimento do Tribunal de
Justiça da união Europeia sobre o tema, em especial envolvendo a internet.
Inicialmente a Convenção 108 do Conselho da Europa disciplinou a proteção de
dados pessoais, com a consequente aplicação nos ordenamentos nacionais de
alguns países europeus. Na União Europeia, a Diretiva 95/46/CE do Parlamento
Europeu e do Conselho da União Europeia, promoveu a proteção dos dados pessoais,
requerendo a internalização em cada Estado-Membro.
Contudo, a continua evolução tecnologia e os problemas que surgiram
decorrentes da falta de normativo, resultou no Regulamento Geral de Proteção de
Dados Pessoais na União Europeia, agora de aplicação imediata e uniforme em todos
os Estados-Membros.
O direito ao apagamento de dados, chamado de direito ao esquecimento
expressamente disciplinado no artigo 17 preenche uma lacuna no ordenamento do
direito da União Europeia. Ressalte-se que a globalização econômica acarreta a
aplicação do referido Regulamento à qualquer empresa, inclusive as brasileiras, que
contratarem com as pessoas físicas ou jurídicas da União Europeia, uma vez que se
encontra em vigor desde 2018.
Desta forma, a falta de uma disciplina de direito ao apagamento dedados na
lei brasileira constitui uma lacuna que precisa ser preenchida. Enquanto não vigorar
no Brasil legislação que contemple o direito ao esquecimento terá o envolvido de
recorrer ao Poder Judiciário para obter o reconhecimento do instituto. Contudo, os
projetos de lei (PL 346/2019, PL 2712/2015 e o PL 1676/2015) atualmente propostos,
poderão disciplinar, se aprovados, o direito ao esquecimento no ordenamento
brasileiro.
.
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6. DA PROTEÇÃO DE DADOS ÀS FAKE NEWS: POR UMA ABORDAGEM
INTERDISCIPLINAR
https://doi.org/10.36592/9786587424866-06

Luã Jung1
Resumo
O objetivo do texto é, primeiramente, afirmar que tanto a proteção de dados quanto
as fake news são temas interconectados e que representam conjuntamente um dos
maiores desafios políticos e jurídicos que o desenvolvimento da internet nos
apresenta neste início de século. Ao expor os conflitos que ocorrem quando
tentamos desenvolver medidas para promover a proteção de dados e combater os
discursos de ódio e as fake news, pretende-se também mostrar que nem sempre as
soluções mais evidentes são de fato as que melhor protegem direitos fundamentais
e que, portanto, precisamos manter uma postura vigilante e ao mesmo tempo aberta
em relação a tais temas no intuito de redefinir o papel da internet e de seus atores
em uma sociedade democrática.
Palavras-chave: Regulação da internet –

Proteção de dados – Fake news –

Interdisciplinariedade.
Abstract
The objective of the text is, first, to affirm that both data protection and fake news are
interconnected themes and that they jointly represent one of the biggest political and
legal challenges that the development of the internet presents us at the beginning of
this century. By exposing the conflicts that occur when we try to develop measures
to promote data protection and combat hate speech and fake news, it is also intended
to show that the most obvious solutions are not always those that best protect
fundamental rights. Therefore, we need to maintain a vigilant and at the same time

1

Advogado, mestre e doutor em filosofia pela PUCRS. Guest Student na Goethe-Universität Frankfurt
am Main. Realizou pesquisa sobre regulação da internet e direito comparado na Univerität Hamburg.
E-mail: lnogueirajung@gmail.com.
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open attitude towards such themes in order to redefine the role of the internet and its
actors in a democratic society.
Keywords: Internet regulation – Data protection – Fake news – Interdisciplinarity
1 Introdução: a dupla dimensão da proteção de dados: da privacidade à esfera
pública
Pode-se afirmar que a internet é a ágora contemporânea, ou seja, o lugar onde
os cidadãos se reúnem para debater o seu contexto social, político e cultural, trocar
informações e defender ideias. Graças ao amplo acesso à rede, indivíduos
conseguem obter informações e expressar opiniões de forma extremamente ágil e
em grande volume, o que, em tese, significaria uma ampliação da capacidade dos
cidadãos de estarem a par do que ocorre na política nacional e global e de poderem,
portanto, influenciar positivamente e de forma democrática as ideias e notícias que
ali circulam. No entanto, simultaneamente à expansão das possibilidades de
comunicação, a internet impõe em contrapartida o aumento da dificuldade da
proteção de dados de seus usuários, quer dizer, favorece os meios de manifestação
da liberdade de expressão ao mesmo tempo em que ameaça a privacidade. Com
efeito, a internet cria constantemente desafios para a sua regulação. Tendo em vista
a sua natureza transnacional e a dificuldade de controle de seus usuários, o seu uso
em escala global chama a atenção de juristas e cientistas de diferentes áreas para
questões como: transparência, direito dos usuários, efetividade da legislação no
âmbito virtual, etc. Nesse sentido, a jornalista Ingrid Brodnig comenta que
A esperança na fase inicial da internet era de que ela se tornaria um instrumento
democrático, do qual muitos possivelmente se beneficiariam. Agora é claro que
esta reivindicação simplesmente não se concretizou. Vivemos em um tempo em
que o bem-estar digital é dividido de forma muito desigual - isso vale em relação
aos trabalhos intermediadas por plataformas que são pagos miseravelmente, até
questões de taxação. Vivemos em um tempo em que quantias bilionárias são
formadas com a reunião e avaliação de dados e nós clientes apenas às vezes
podemos prever o que ocorre com estas informações. Para nós enquanto
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consumidores, contribuintes, eleitores e cidadãos trabalhadores há uma
desconfortável faceta da digitalização. (BRODNIG, 2019, p. 10)

No mesmo tom crítico, é possível afirmar que a internet contribui cada vez
mais para a o abrandamento, senão destruição, daquilo que se costuma entender por
esfera privada e esfera pública, o que, justificadamente, leva alguns autores a
relacionarem o mundo virtual omnipresente nas áreas de relação social e na vida
privada à imagem do “Big Brother” do romance 1984 de George Orwell: "A palavra
'Big Data' equivale à disponibilidade de uma quantidade inconcebivelmente enorme
de dados e desperta por si a associação com o onisciente e onipotente 'Big Brother’
do romance 1984 de Orwell: a 'sensação difusa e ameaçadora de estar sendo
observado’” (BULL, 2015, p. 02). Em sentido contrário ao que a evolução da estrutura
de compartilhamento de dados inerente aos serviços oferecidos no espaço virtual,
todavia, as legislação europeia, a Constituição alemã e a Constituição brasileira, para
citar apenas estes exemplos, garantem aos seus cidadãos o direito à privacidade.
Tendo em vista os riscos que o avanço do uso da internet apresenta não apenas para
os indivíduos, mas também para o conjunto social, os agentes políticos e jurídicos
dispensam cada vez mais atenção ao problema no sentido de garantir que a
legislação evolua na medida da sofisticação que a rede atinge a cada dia,
possibilitando a efetividade do direito fundamental à privacidade e dos direitos a ele
correlatos.
No Brasil, a promulgação do Marco Civil da Internet em 2014 teve um amplo
impacto internacional com referências elogiosas de órgãos internacionais de
proteção de direitos humanos. Em seus primeiros dispositivos, esta lei apresenta,
como preceitos inerentes ao uso da Internet no Brasil, certos princípios já contidos
na Constituição Federal de 1988, como o "respeito à liberdade de expressão" (art. 2º,
caput), e o direito à proteção da privacidade (art. 3º, inciso II). Em agosto de 2018, foi
sancionada a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018).
Recentemente, também, foi aprovada no Senado Federal uma Proposta de Emenda
Constitucional (PEC 17/2019) que pretende alterar a redação do art. 5º da
Constituição Federal para incluir "o direito à proteção de dados pessoais, inclusive
nos meios digitais” na lista de direitos fundamentais.
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No contexto europeu, em 2016, seguindo a decisão proferida pelo Tribunal de
Justiça da União Europeia no caso Google Espanha contra AEPD e Mario Costeja
González, a GDPR (Regulação Geral da Proteção de Dados) inaugurou um novo
capítulo no que tange à proteção da privacidade de informações. Mais do que uma
simples revisão da Diretiva de Proteção de Dados, de 1995, a nova regulamentação
europeia pretende abrir caminho para as mudanças tecnológicas e sócioeconômicas ao mesmo tempo em que garante direitos fundamentais dos indivíduos
a terem controle de seus dados. Por exemplo, a GDPR elevou o “direito de apagar”, ja
constante na Diretiva de 1995, ao “direito de ser esquecido” (art. 17). De acordo com
este direito, usuários, em acordo com as regras previstas, podem pedir e obter de
páginas de busca a remoção de links que infrinjam o direito à sua privacidade e
proteção de seus dados pessoais da lista de resultados de busca.
Como afirma Albers, "a proteção de dados não visa proteger dados, mas à
proteção de pessoas às quais os dados se relacionam” (ALBERS, 2017, p. 23). Nesse
sentido, Tanto o direito ao esquecimento quanto os demais princípios que
transpassam a GDPR, a saber, licitude, lealdade, transparência, limitação das
finalidades, minimização dos dados, exatidão, limitação da conservação, integridade
e confidencialidade (constantes no art. 5º), estão conectados entre si e encontram o
seu marco jurídico e político no princípio da autodeterminação informacional
(informationelle Selbstbestimmung), que pode ser genericamente assim definido:
“basicamente o poder de autodeterminar sobre a revelação e a utilização de dados
pessoais” (BULL, 2015, p. 18).
Portanto, não apenas o direito ao esquecimento se revela uma conquista
normativa relevante, mas também o direito de acesso ao titular dos dados a obter
informações sobre o tratamento 2 conferido aos seus dados pessoais, podendo
questionar, por exemplo, as finalidades do tratamento de dados, as categorias dos
dados pessoais em questão, os destinatários ou categorias de destinatários a quem

2

Nos termos do art. 4º da GDPR, o conceito de tratamento de dados é definido como "uma operação
ou um conjunto de operações efetuadas sobre dados pessoais ou sobre conjuntos de dados pessoais,
por meios automatizados ou não automatizados, tais como a recolha, o registo, a organização, a
estruturação, a conservação, a adaptação ou alteração, a recuperação, a consulta, a utilização, a
divulgação por transmissão, difusão ou qualquer outra forma de disponibilização, a comparação ou
interconexão, a limitação, o apagamento ou a destruição”.
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os dados pessoais foram ou serão divulgados, o prazo previsto de conservação dos
dados pessoais, entre outras possibilidades previstas no art. 15º da GDPR. Cabe
salientar, também, que, segundo o regulamento europeu, mesmo que haja exceções,
é proibido o tratamento de dados pessoais que revelem a origem racial ou étnica, as
opiniões políticas, as convicções religiosas ou filosóficas, ou a filiação sindical, bem
como o tratamento de dados genéticos, dados biométricos para identificar uma
pessoa de forma inequívoca, dados relativos à saúde ou dados relativos à vida sexual
de uma pessoa (art. 9º).
No caso brasileiro, como se destacou anteriormente, foi sancionada em
agosto de 2018 a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). No que tange aos princípios
que embasam a referida lei, tais não diferem em sentido daqueles já constantes na
legislação europeia. Assim, a lei traz como seus fundamentos valores como o
respeito à privacidade, autodeterminação informativa, a inviolabilidade da
intimidade, da honra e da imagem, e, entre outros, o livre desenvolvimento da
personalidade (art. 2º, I, II, IV e VII, respectivamente). A lei também espelha conceitos
como o da finalidade do tratamento, adequação, necessidade, transparência, entre
outros (art. 6º) também previstos na LGDPR.
A evolução da legislação sobre o tema da proteção de dados, especificamente
relacionada aos dados e informações disponibilizadas na internet, se dá na medida
em que cientistas sociais, juristas e entidades políticas percebem a cada dia que o
assunto concerne tanto aos direitos individuais dos usuários, como privacidade,
autodeterminação

informativa

(informationelle

Selbstbestimmung),

livre

desenvolvimento da personalidade, entre outros, como também a interesses sociais
transindividuais.

Pode-se dizer que a ideia de panóptico sugerida por Jeremy

Benthan como o projeto ideal de prisão e popularizada por Foucault através da sua
crítica à estrutura normativa de imposição de comportamentos e controle social
atinge hoje seu ápice e se revela como o modelo de funcionamento do capitalismo
contemporâneo, como expõe a professora Shoshana Zuboff através do conceito e
livro homônimo “capitalismo de vigilância”. A face mais dramática destas
características da sociedade da informação em que vivemos é que os dados que
entregamos a companhias privadas não têm sido utilizados apenas para influenciar
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escolhas de consumidores e promover a venda de produtos, mas, também, para
interferir no processo democrático de acordo com interesses e fundos privados.
Para esclarecer esse ponto, faço referência ao caso de repercussão mundial
envolvendo as empresas Facebook e Cambridge Analytica durante as eleições
americanas de 2016. Segundo o que foi apurado, a empresa Cambridge Analytica
teve acesso a informações de cerca de 87 milhões de usuários do Facebook através
de um aplicativo de teste psicológico lançado na plataforma cujo uso pelos
integrantes da rede social dava à empresa acesso não apenas às informações de
quem utilizava o referido aplicativo, mas também às informações dos amigos desta
pesso3. As informações coletadas inadvertidamente foram utilizadas posteriormente
para projetar perfis de eleitores e enviar a cada um dos perfis mapeados notícias que
favoreceriam a candidatura de Donald Trump à eleição americana que se sucederia.
Segundo o que já se sabe hoje, procedimentos semelhantes teriam sido utilizados
em outros acontecimentos políticos relevantes, como no caso do Brexit e em outras
eleições nacionais.
Nesse sentido, deve-se notar que a desregulamentação da proteção de dados
e a ausência de transparência em relação ao seu tratamento por empresas têm
favorecido grupos políticos com a intenção de desequilibrar o jogo democrático a
partir de estratégias de campanha baseadas na manipulação de informações,
intensificação ou construção de polaridades no espaço publico virtual e nas então
famosas fake news. Michiko Kakutani apresenta um exemplo nesse sentido: “trolls
russos utilizaram um nome falso em uma conta do Facebook chamada ‘Heart of
Texas’ [coração do Texas] para organizar um protesto entitulado ‘pare a islamização
do Texas’, e outra conta no Facebook chamada ‘muçulmanos unidos da América’
para planejar um conflito no mesmo lugar e momento” (KACUTANI, 2019, p. 49). No
brasil, um estudo da Diretoria de Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas
(FGV/DAPP) aponta que perfis automatizados vêm motivando debates em redes
sociais como o Twitter em circunstancias de repercussão política desde as eleições
de 2014. Segundo a matéria sobre o estudo constante na página da Fundação,

3

Ver: <https://newsroom.fb.com/news/2018/04/restricting-data-access/>
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contas automatizadas que permitem a massificação de postagens se
converteram em uma potencial ferramenta para a manipulação de debates nas
redes sociais, em especial em momentos de relevância política. Com isso, o
mundo virtual tem permitido a adaptação de velhas estratégias políticas de
difamação e manipulação de debates públicos, agora em maior escala. 4

As estratégias de manipulação do debate público que foram potencializadas
nesta segunda década do século XXI a partir da difusão do uso de redes sociais em
larga escala ainda estão sendo reveladas e debatidas por cientistas e instituições
políticas. O que pretendo delinear aqui, todavia, é que, como dito acima, a fragilidade
das regras de proteção de dados e a falta de informação dos usuários quanto aos
riscos relacionados ao fornecimento não deliberado de informações pessoais a
empresas proprietárias de redes sociais e aplicativos de entretenimento consiste em
um importante facilitador, ainda que não seja o único, do uso de fake news por parte
de agentes políticos em beneficio próprio e em detrimento da qualidade do debate
público.
Assim, pode-se concluir preliminarmente que a preocupação com a proteção
de dados no âmbito da internet deve ser redobrada: de um lado, temos direitos
individuais como o direito à privacidade e à autodeterminação informacional que
visam à proteção da liberdade dos indivíduos em sua vida doméstica e social. Por
outro lado, a proteção de dados traz consigo uma segunda dimensão (que não é
secundária) no sentido de que, ao proporcionar aos cidadãos maior clareza quanto
aos fins a que são destinados os dados por eles fornecidos a companhias do mundo
virtual, dá-lhes também a capacidade de compreender a influência das informações
que a eles são destinadas a partir dos dados que deles foram coletados. Isso nos
leva ao segundo tópico do presente texto, a saber, a análise crítica do problema das
fake news a partir de uma perspectiva política e jurídica.

4

Disponível em: <http://dapp.fgv.br/robos-redes-sociais-e-politica-estudo-da-fgvdapp-apontainterferencias-ilegitimas-no-debate-publico-na-web/>. Acessado em 13 de agosto de 2019.
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2 Fake news: aspectos políticos e jurídicos
Em As origens do totalitarismo, Hannah Arendt afirma que “o súdito ideal de
um regime autoritário não é o nazista convencido ou o comunista convencido, mas
a pessoa para a qual a diferença entre fato e ficção (…) assim como a diferença entre
a verdade e a falsidade (…) não mais existem” (ARENDT, 1986). Na era da “pósverdade”, eleita pelo departamento Oxford Dictionaries como a palavra do ano de
2016 (ano da eleição de Donald Trump nos Estados Unidos da América), filósofos,
cientistas políticos e juristas têm refletido cada vez mais sobre a relação entre o
conceito de verdade e as estruturas das democracias liberais estabelecidas a nível
global ao longo do período pós-guerra. Ao contrário do que certos pensadores
muitas vezes auto-intitulados “pós-modernos” afirmaram nas últimas décadas a
respeito dos malefícios de conceitos como “objetividade" e “verdade" para uma
sociedade que se pretenda plural e democrática 5, percebemos que o descaso e a
distorção do conceito de verdade nas mais diversas áreas, tanto nas ciências
naturais como nas ciências humanas, favorece o crescimento de governos que a
cada dia deterioram a qualidade das democracias ocidentais.
Obviamente, este problema da relação entre verdade e democracia não é uma
novidade para a história política. Ainda que não fosse propriamente um democrata
no sentido moderno do termo, Platão já havia tratado do tema em seus diálogos ao
criticar os sofistas e os danos que causavam à sociedade grega. Sem a intenção de
desenvolver aqui detalhes filosóficos acerca do problemático conceito de verdade, é
ao menos estrategicamente intuitivo que, para a manutenção de estruturas básicas
de qualquer sociedade a médio e longo prazo, sejam necessários alguns consensos
mínimos acerca da história dessa sociedade, do papel institucional de determinados
órgãos e da importância de determinadas regras para o convívio de seus membros.
Afinal, uma sociedade em permanente revolução não é uma sociedade.

5

Nesse sentido, por exemplo, ver VATTIMO, Gianni. A farewell to truth. Translated by William McCuaig.
Columbia University Press, 2011, p. 34: "The conclusion toward which I am Working is that the farewell
to truth is the commencement, and the very basis, of democracy. If there were an objective truth to
social and economic laws (economics is not a natural science), democracy would be an utterly
irrational choice. It would be better to entrust the management of the State to experts, to Plato’s
philosopher-kings or all the Nobel Prize winners in every category".
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Por outro lado, tratando de sociedades contemporâneas, uma das pedras de
toque das democracias constitucionais modernas é o direito à liberdade de
expressão. Este direito está relacionado ao direito de os indivíduos serem tratados
com igual consideração e respeito pelo Estado e, assim, poderem expressar opiniões,
concepções de vida e visões de mundo distintas daquela majoritariamente expressa
peloo governo do dia, tendo a oportunidade, portanto, de influenciá-lo através do
debate público. A liberdade de expressão é, portanto, uma condição de possibilidade
de uma sociedade plural. Isso não quer dizer, no entanto, que o direito à liberdade de
expressão seja equivalente à liberdade de redefinir os fatos históricos, o sentido de
regras ou as leis astrofísicas. Como afirma Kacutani, “cada um tem o direito a sua
própria opinião, mas ninguém tem o direito aos próprios fatos” (KACUTANI, 2019, p.
15).
Em que pese a manipulação, o emprego da mentira, a dúvida sobre a verdade
e o sensacionalismo de fatos sejam parte da história política, isso não deve tirar a
atenção para a especificidade do problema das fake news em nosso tempo. No
entanto, como podemos definir, ainda que de forma introdutória, o sentido de fake
news que ganha cada vez mais destaque no debate acadêmico e político? Afinal, no
curso das relações comunicativas sociais é possível perceber inúmeras práticas em
relação às quais o emprego do termo faria sentido: desde a transmissão de lendas
urbanas, paródias, ou manchetes sensacionalistas que aumentam a dimensão do
ocorrido para atrair leitores e cliques.
Um caso interessante, nesse sentido, é o do grupo The Yes Men, que, entre
outras ações controversas, distribuiu em 12 de setembro de 2008 cerca de 80 mil
exemplares de uma versão falsa do jornal New York Times com data de 4 de julho de
2009 onde era declarado o fim da guerra do Iraque, a acusação ao então presidente
George W. Bush de alta traição e uma declaração de desculpas da então ministra das
relações exteriores Condoleezza Rice sobre as suas mentiras em relação à guerra do
Iraque. Ao lado do título do jornal, os The Yes Men apresentavam uma frase como
destaque: “Todas as notícias que nós esperamos publicar” (All the news we hope to
print). Veja-se que, nesse caso, o uso de notícias literalmente falsas, ao contrário do
que ocorre nos casos que de fato interessam no contexto abordado neste texto, não
visa à adulteração dos fatos a partir do convencimento dos leitores da mensagem de
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que a falsa notícia divulgada pelo grupo político substitua a percepção verdadeira
dos fatos. Ao contrário, a manifestação levada a cabo pelos The Yes Men tenta
mostrar uma alternativa acerca de como as coisas deveriam ser na sua perspectiva.
Em virtude da banalização da expressão Fake News, há o emprego do termo
como uma forma de políticos deslegitimarem grupos de mídia que fazem críticas as
suas propostas e políticas de governo. É o que Himmelrath e Egbers chamam de
Kampfbegriff (HIMMELRATH, 2018). O caso mais icônico é o de Donald Trump. Em
seu perfil no Twitter, o presidente americano afirmou em 30 de dezembro de 2017
que “eu uso mídias sociais não porque eu gosto, mas porque é o único jeito de
combater uma ‘imprensa’ MUITO desonesta e injusta, agora frequentemente referida
como mídia fake news. ‘Fontes’ falsas e não existentes estão sendo usadas mais do
que nunca. Muitas histórias e reportagens são pura ficção!”.
Em que pese as diferentes conotações que a expressão fake news pode
assumir, o dicionário Duden apresenta o sentido que de fato tem chamado a atenção
no contexto do debate democrático, qual seja, o de “falsas notícias divulgadas na
internet, especialmente nas redes sociais, com intenção [política ou econômica]
manipuladora”6. O dicionário Cambridge, de maneira semelhante, define fake news
como “falsas histórias que aparecem como notícias, disseminadas na internet ou
usando outra mídia, normalmente criadas para influenciar visões políticas ou como
uma piada”7. Como afirma Ronaldo Porto Macedo Jr.,
espalhar fake news como o voo de classe econômica da Madonna à Lisboa ou a
notícia de que uma baleia foi avistada na praia de Copacabana, provavelmente
não causa nenhum dano, além de servir de entretenimento à curiosidade de
alguns usuários do Facebook. No entanto, a fabricação profissional de fake news
sobre políticos em uma disputa apertada por um cargo eletivo pode causar um
dano grande e evidente à democracia. De acordo com algumas das evidências
mencionadas, as fake news não só podem contribuir com a polarização política
6

“In den Medien und im Internet, besonders in den Social Media, in manipulativer Absicht verbreitete
Falschmeldungen” (disponível em <https://www.duden.de/rechtschreibung/Fake_News>, acessado
em 17 de agosto de 2019).
7
"false stories that appear to be news, spread on the internet or using other media, usually created to
influence
political
views
or
as
a
joke”.
Disponível
em:
<https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/fake-news>. Acessado em 17 de agosto de
2019.
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de uma sociedade, mas também aumentar um sentimento de intolerância e
frustrar o processo eleitoral. (MACEDO JR. 2018, p. 138/139)

Por ser um fenômeno relativamente recente, o uso generalizado e em larga
escala de fake news, robôs e dados de usuários para a manipulação e polarização da
opinião pública durante períodos eleitorais ainda surpreende a todos. Soma-se a isso
o fato de que tais intervenções exógenas ao processo político democrático vêm
ocorrendo em países como Estados Unidos, França e Inglaterra, ou seja, países que
supostamente possuem instituições políticas duradouras e fortes. Diante da
constatação de que mesmo em tais países houve fortes influências não
democráticas nos processos eleitorais ocorridas nos últimos anos a partir do uso de
fake news através de ferramentas de comunicação como redes sociais, a
comunidade política e jurídica dirige atualmente os seus esforços para a produção
de meios legais que possam proteger a democracia deste tipo de adulteração
proposital dos fatos. O caso que mais chama a atenção, nesse sentido, é o da
Alemanha. De acordo com Wolfgang Schulz,
Guiada pelo medo de que fake news e mensagens de ódio pudessem influenciar
a campanha eleitoral do Parlamento no outono de 2017, o Governo Alemão
trabalhou rapidamente em um projeto de ato de fiscalização das redes. Ainda que
durante uma audiência no comitê judicial do Parlamento a maioria dos
especialistas tenham a posicionado contrários à forma com a qual o ato havia
sido baseado, a coalizão utilizou a sua maioria para aprová-lo no parlamento
antes do recesso do verão de 2017. Ele entrou em vigor em primeiro de outubro
de 2017 e está sendo plenamente aplicado desde primeiro de janeiro de 2018.
(SCHULZ, 2019, p. 5)
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Netzwerkdurchsetzungsgesetz - Netz-DG (Lei para melhorar a aplicação do direito
nas mídias sociais). A legislação figura como uma importante e polêmica inovação
jurídica e, para o bem ou para o mal, tem servido como paradigma, já adotado pela
Russia e sendo considerado por outros países com uma concepção semelhante
acerca do tema. Devido ao seu conteúdo controverso, a NetzDG está sendo debatida
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no meio jurídico, político e acadêmico, e ainda estamos longe de atingir um consenso
sobre os ônus e bônus deste tipo de estratégia legal no combate às fake news.
3 Democracia versus liberdade de expressão?
Dizer que aquilo que é proibido fora das redes sociais também é proibido no
seu espaço virtual é uma obviedade, ao menos para os juristas. No Brasil, por
exemplo, os crimes de calúnia, injúria e difamação, tipificados respectivamente nos
artigos 138, 139 e 140 do Código Penal, ocorrem tanto na esfera virtual como fora
dela, e não há ninguém que restrinja a sua aplicação exclusivamente a casos não
virtuais. O mesmo vale para a responsabilidade no âmbito civil (artigos 186, 187 e
927 do Código Civil). Assim, se o problema das fake news fosse encarado com os
olhos da sociedade analógica, não haveria motivos para a criação de legislação
específica que tratasse de disseminação de mentiras a respeito de pessoas, sejam
elas públicas ou não.
Todavia, como apresenta Schulz, há diversas características distintas no
processo de comunicação virtual que poderiam relativizar a eficácia da jurisdição
estatal quando se trata de disseminação de informações falsas no âmbito virtual.
Entre tais especificidades destacadas pelo autor, chamo a atenção para
1) Volume - o simples numero de casos pode se tornar um desafio estrutural. O
Facebook, por exemplo, afirmou que faz cerca de 100.000 decisões sobre
conteúdo por mês somente na versão alemã. […] Isso significa que a sugestão de
deixar as cortes nacionais decidirem todos os conflitos deve ser expelida como
uma solução.
2) Aceleração - […] Alguns conteúdos colocados em uma rede social podem se
tornar virais nas plataformas e atingir muitas pessoas em um período muito
curto de tempo. Portanto, mecanismos governamentais devem ser muito rápidos
para serem efetivos antes que o conteúdo seja amplamente distribuído […]
(SCHULZ, 2019, p. 08).

Assim, devido à dificuldade de se fazer com que o aparelho estatal de justiça
seja tão veloz e efetivo quanto o pode ser a divulgação de notícias falsas e
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mensagens de ódio no âmbito virtual, a lei alemã transfere, ao menos em parte, a
responsabilidade de avaliação e bloqueio de postagens às próprias empresas
administradoras das redes sociais. De maneira sintética, ao limitar o seu âmbito de
aplicação aos provedores de redes sociais que tiverem, domesticamente, mais do
que dois milhões de usuários registrados, a regulamentação alemã se destina a
grandes empresas como, e principalmente, o Facebook. É possível afirmar, também,
como foi delineado acima, que, embora a legislação não faça referência direta à
expressão fake news ou discurso de ódio, transcrevendo tão somente tipos penais
do Código Alemão de Direito Penal, é em virtude desses fenômenos que as
obrigações ali constantes são estabelecidas.
Tais obrigações, por sua vez, dizem respeito (1) ao dever de prestar
informações através de relatórios públicos quanto às medidas adotadas pela
companhia que gerencia a rede social em relação às reclamações a ela enviadas por
seus usuários, bem como (2) ao tratamento dado pela empresa a reclamações sobre
conteúdos ilícitos.
Quanto ao item 2 acima destacado, que constitui o núcleo jurídico mais
controverso da regra, a legislação determina, em suma, que o provedor de uma rede
social “retire ou bloqueie acesso a um conteúdo que seja manifesta e evidentemente
ilícito dentro de 24 horas após o recebimento da reclamação”; “retire ou bloqueie o
acesso de todo conteúdo ilícito rapidamente, em regra dentro de sete dias após o
recebimento da reclamação”. O desrespeito às obrigações acessórias e principais
contidas na lei podem acarretar multa à empresa de até 50 milhões de euros.
Quanto à primeira hipótese, ou seja, conteúdos manifesta e evidentemente
ilícitos, deve-se destacar que alguns poucos casos podem ser estabelecidos a priori,
como, por exemplo, a postagem de pornografia infantil. Todavia, a decisão a respeito
do enquadramento de manifestações políticas, comentários sobre determinados
fatos ou a divulgação de notícias no conceito de fake news ou discurso de ódio é
sempre um problema interpretativo delicado que envolve uma série de considerações
a cerca do contexto em que o conteúdo foi divulgado, o objetivo que se pretendia
alcançar com a manifestação e o correto sentido das disposições legais. Como
destaquei acima, em muitas situações há uma linha tênue entre diferentes casos
daquilo que podemos considerar como fake news em um sentido genérico e o
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sentido específico ao qual a NetzDG se refere. O caso daquilo que pode ser
considerado discurso de ódio não é diferente. Por outro lado, dentro deste quadro
valorativo complexo, é de se supor que o Facebook e demais empresas de redes
sociais, para evitar a condenação ao pagamento das elevadas multas, venham a
estabelecer critérios de exclusão bastante restritivos que acabem por atingir não
apenas situações de verdadeira ilegalidade, mas manifestações de opinião que se
encontrem em uma zona de penumbra mas que ainda estejam protegidas pelo direito
à liberdade de expressão.
Segundo matéria publicada pelo portal de notícias Deutsche Welle8, Beatrix
Von Storch, membro do partido de extrema direita AfD, teve suas contas do Twitter e
do Facebook suspensas após criticar a polícia de Colônia por ter divulgado
felicitações de ano novo em árabe: "O que diabos está acontecendo neste país? Por
que um site oficial da polícia está postando em árabe? Vocês acham que isto irá
apaziguar as hordas bárbaras e violentas de homens muçulmanos?”. Claro, dado o
contexto político, pode-se argumentar que, nesse caso, estaríamos diante de um
discurso de ódio. Todavia, segundo a mesma matéria, Mike Samuel Delberg, um
representante da organização da comunidade judaica na Alemanha, "teve sua conta
no Facebook bloqueada após publicar um video viral do proprietário de um
restaurante que enfrentou uma manifestação antissemita nas ruas de Berlim.
Facebook somente reinstaurou a conta dele após uma série de queixas”. Ou seja,
corre-se o risco de que, na tentativa de não serem enquadradas nas hipóteses de
multa previstas, redes sociais excluam por precaução, também, postagens que
simplesmente tratem de questões políticas controversas sem que, contudo, o seu
objetivo seja em si a propagação de discurso de ódio.
Ainda no que diz respeito à dificuldade de se estabelecer uma linha divisória
precisa entre postagens ilegais e simples manifestações de opinião, Wolfgang
Schulz acrescenta o problema de que, em alguns casos, a avaliação do conteúdo
feita pelas empresas se dá a partir de algoritmos que não possuem capacidade e
refinamento interpretativo suficientes para tal tarefa: "Apesar de todo o progresso no
campo da inteligência artificial, parece que não há atualmente sistemas que podem
8

Disponível em: <https://www.dw.com/pt-br/lei-contra-discurso-de-%C3%B3dio-na-internet-entraem-vigor-na-alemanha/a-41996447>
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detectar ironia com precisão suficiente. portanto, a avaliação legal - especialmente
a proporcionalidade da medida - depende do estado de arte tecnológico” (SCHULZ,
2019, p. 10). Nesse sentido, Ronaldo Porto Macedo Jr. destaca quatro das principais
razões que motivam as criticas à legislação alemã:
i. A dificuldade em descrever o significado das fake news, e se isso implica a
existência de um dever de sempre dizer a verdade;
ii. O risco de se produzir um efeito silenciador ao se transferir para o provedor o
ônus e os riscos de decidir o que será considerado fake news. Isso criaria um
incentivo conservador e não liberal para que os provedores passassem a
censurar conteúdos para se proteger dos riscos de serem multados;
iii. A natureza não liberal da legislação, que está em consonância com o animo
político do populismo dominante que busca oferecer respostas punitivas e
criminais ao problema, em vez de usar abordagens menos ofensivas à liberdade
de expressão;
iv. Dificuldade de lidar com os desafios jurisdicionais típicos da Cosmopólis
como a disseminação de fake news por provedores localizados fora da
Alemanha. (MACEDO JR., 2018, p. 140)

Em que pese a consideração feita acima, de que a elevada quantidade de
casos de denúncias a conteúdos compartilhados e a velocidade de atuação que
muitos casos exigem limitariam a ideia de que seria possível atribuir ao serviço
judicial a tarefa de avaliação de cada situação concreta, pode-se destacar que a
terceirização desta tarefa não deixa de implicar uma violação ao princípio do Estado
de Direito, uma vez que os operadores privados, e não os tribunais estatais, decidem
sobre o apagamento e retirada das postagens. Assim, pode-se afirmar que a NetzDG,
embora impulsionada por motivos justificáveis tendo em vista o contexto político
global, como se expôs acima, falha como medida estatal uma vez que, sob o pretexto
de combater fake news e discursos de ódio nas redes sociais, limita, ao menos de
forma colateral, a liberdade de expressão.
A política, o debate jurídico e público brasileiro, por sua vez, não estão alheios
à manipulação eleitoral por meio de fake news e discursos de ódio no ambiente
virtual. Principalmente desde as últimas eleições presidenciais ocorridas em 2018, o
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tema vem ganhando notoriedade e está despertando reações nos mais variados
espectros políticos. A jurisprudência brasileira ainda é instável quanto ao tema, ora
adotando uma postura mais interventora, ora decidindo de forma mais liberal. Até o
momento, o posicionamento mais claro e relevante expresso pelo STF ocorreu na
decisão da ADPF 130-7/DF, onde se concluiu pela inconstitucionalidade do artigo 16
da Lei de Imprensa (Lei nº 5.250, de 09.02.1967), situado no Capítulo “dos abusos no
exercício da. Liberdade de manifestação do pensamento e informação” 9. De acordo
com a decisão que julgou a inconstitucionalidade da Lei de imprensa, é assegurado
pela Constituição Federal de 1988, em seus artigos 5º, IX, e 220, a liberdade de
expressão, sendo essa uma garantia não apenas relativa à imprensa propriamente
dita, mas “quem quer que seja tem o direito de dizer o que quer que seja. Logo, não
cabe ao Estado, por qualquer dos seus órgãos, definir previamente o que pode ou o
que não pode ser dito por indivíduos e jornalistas”.
Restringindo o problema propriamente ao âmbito eleitoral, onde, como se
sabe, as fake news podem e vêm causando danos ainda não mensuráveis à
sociedade, cabe referir que o Código Eleitoral (Lei 4.737/1965) traz, no seu artigo 323,
a previsão de que constitui crime eleitoral “divulgar, na propaganda, fatos que sabe
inverídicos, em relação a partidos ou candidatos e capazes de exercerem influência
perante o eleitorado”, sendo a pena agravada se este crime é "cometido pela
imprensa, rádio ou televisão”10. No dia 28 de agosto de 2019, o Congresso Nacional
derrubou veto presidencial do presidente Jair Bolsonaro à Lei nº 13.834/2019, que
acresce ao Código Eleitoral o artigo 326-A, incluindo um novo tipo de crime eleitoral
e aumentando a penalidade para a modalidade de reclusão de 2 a 8 anos e multa,
aumentada de sexta parte, se o agente se serve do anonimato ou de nome suposto,

9

Art . 16. Publicar ou divulgar notícias falsas ou fatos verdadeiros truncados ou deturpados, que
provoquem:
I - perturbação da ordem pública ou alarma social;
II - desconfiança no sistema bancário ou abalo de crédito de instituição financeira ou de qualquer
emprêsa, pessoa física ou jurídica;
III - prejuízo ao crédito da União, do Estado, do Distrito Federal ou do Município;
IV - sensível perturbação na cotação das mercadorias e dos títulos imobiliários no mercado
Pena: De 1 (um) a 6 (seis) meses de detenção, quando se tratar do autor do escrito ou transmissão
incriminada, e multa de 5 (cinco) a 10 (dez) salários-mínimos da região.
Parágrafo único. Nos casos dos incisos I e II, se o crime é culposo:
Pena: Detenção, de 1 (um) a (três) meses, ou multa de 1 (um) a 10 (dez) salários-mínimos da região.
10
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4737.htm>
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a ser aplicada nos casos de fake news quando disseminadas com finalidade eleitoral
e derem causa "à instauração de investigação policial, de processo judicial, de
investigação administrativa, de inquérito civil ou ação de improbidade administrativa,
atribuindo a alguém a prática de crime ou ato infracional de que o sabe inocente”11.
A partir desses exemplos, pode-se concluir que, ao contrário do que ocorre na
Alemanha com a NetzDG, as medidas legais e a jurisprudência brasileira, ainda que
esta não seja ainda tão estável, apresentam como paradigma normativo em relação
às fake news uma atuação do Estado a posteriori, ou seja, respeitam a liberdade de
expressão na medida em que não estabelecem medidas de bloqueio ou exclusão de
manifestações, bem como punições aos seus emitentes e aos meios de
comunicação, sem o devido processo legal, mas, ao mesmo tempo, impõem
responsabilidades àqueles que atacam a honra e a imagem de agentes políticos para
que com isso consigam tirar proveito eleitoral. Ainda comparando, a legislação alemã
se revela mais extensa quanto ao seu objeto, uma vez que visa não apenas limitar o
aumento do uso de fake news em campanhas eleitorais, mas, também, conter o
crescimento de movimentos populistas através do discurso de ódio. É claro,
manifestações que estimulem o racismo, por exemplo, também são coibidas pela
legislação brasileira (art. 140, §3º do Código Penal - Injúria racial - e os crimes de
racismo listados na Lei nº 7.716/89). A diferença, mais uma vez, reside no fato de
que a coerção estatal se dá em relação à consequência do uso da liberdade de
expressão, e não em relação à liberdade de expressão em si.
Portanto, não se pode descartar a suspeita de que um tal dever de dizer a
verdade e de que a atribuição do Estado de dizer o que vale como fato e como
mentira, bem como punir indivíduos a partir deste julgamento, é um passo para a
censura política oficial em relação à oposição ou a determinado pensamento político
circunstancialmente majoritário e, portanto, um risco para as liberdades
democráticas. Simultaneamente, deixar a tarefa de controle a cabo de agentes
privados com interesses econômicos em jogo pode favorecer, como afirmado, o
desenvolvimento de um filtro por parte destes que não restrinja o acesso a apenas
conteúdos evidentemente ilegais, mas a qualquer tipo de manifestação sobre temas

11

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13834.htm>
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políticos e sociais controversos. Como destaquei a partir de alguns exemplos acima,
a distinção entre o relato de um fato e uma avaliação ou valoração de um fato
(atividade cotidiana no exercício do jornalismo e na atividade política) se situam em
uma zona de penumbra discursiva no que tange à dimensão semântica e pragmática
de determinado pronunciamento e, portanto, a linha divisória entre o combate
necessário às fake news e ao discurso de ódio e a censura ainda é muito tênue.
Conclusão
O objetivo deste texto foi o de problematizar e conectar de forma crítica duas
das questões sociais mais importantes da atualidade, a proteção de dados e as fake
news. Como se pode depreender, em ambos os casos há direitos muito relevantes
em jogo e um pequeno passo na direção errada em termos políticos, legislativos e
judiciais pode representar na prática a inobservância seja do direito à privacidade, à
autodeterminação informacional, à liberdade de expressão ou ao direito à honra em
sentido geral. Infelizmente, não há respostas prontas para ambos os problemas
tanto na teoria quanto nas ações institucionais que até o momento foram tomadas.
Esperamos que os filósofos, cientistas políticos e juristas não cumpram o destino
que Hegel atribuiu à sabedoria e que consigam fornecer respostas adequadas em
tempo hábil, antes de o crepúsculo da história encobrir os princípios e instituições
democráticas de forma irreversível.
Até o momento, estamos caminhando em uma corda bamba: Se de um lado já
sabemos que a ausência de regulamentação e sanções no que tange ao tratamento
de dados pode contribuir para o uso indiscriminado e corrompido dos mesmos em
detrimento de eleições justas, também sabemos que o abuso dos instrumentos de
regulamentação também pode ser um obstáculo à democracia, como ocorre no
modelo de internet chinês e o uso, naquele país, do assim chamado “sistema de
crédito social”12. No mesmo sentido, a ausência total de regulamentação e punições
àqueles que deliberadamente disseminam mentiras com intenção de manipular a
política, quando combatida, ainda que com boas intenções, por meio de medidas
12

A título ilustrativo, ver a seguinte matéria: <https://www.bbc.com/portuguese/internacional42033007>.
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estatais acerca do que pode ou não pode ser considerado um fato, qual opinião está
abrangida pela liberdade de expressão e qual não está, pode nos levar ao Estado
distópico do romance 1984 e seu ministério da verdade. Nesse sentido, cabe fazer
referência ao discurso do presidente francês, Emmanuel Macron, no “Internet
Governance Forum” de 2018 em paris:
É por isso que eu acredito que nós precisamos nos afastar das falsas
possibilidades que atualmente nós oferecemos, segundo as quais só existiriam
dois modelos: este, de um lado, de completa auto-gerência sem controle, e
aquele de uma internet compartimentada, inteiramente monitorada por estados
fortes e autoritários. Para ser muito politicamente incorreto, nós estamos vendo
dois tipos de internet emergentes: como eu disse antes, há uma forma de internet
californiana e uma internet chinesa. A primeira é a possibilidade dominante, de
uma internet dirigida por atores fortes, dominantes e globais, que têm sido
impressionantes líderes neste desenvolvimento, que têm grandes qualidades e
com os quais nós trabalhamos, mas que no final do dia não são
democraticamente eleitos. Pessoalmente, eu não quero deixar todas as minhas
decisões com eles, e este não é o meu contrato com os cidadãos franceses. Este
é o modelo da auto-gerência, mas ele não é realmente algum controle e não é
democrático. Por outro lado, há um sistema onde o Estado tem um papel forte,
mas este é o estilo chinês de internet: uma internet onde o governo guia
inovações e controle, onde os principais atores em inteligência artificial são
promovidos pelo governo e há muito…- eu tenho um grande respeito por este
modelo, grande respeito. Nós fazemos muitas coisas com a China, mas nós não
temos as mesmas preferências democráticas, nós não temos as mesmas
referencias culturais em todos os temas, nós não temos a mesma relação com
liberdades individuais - essa é a realidade. E neste modelo de internet o Estado
encontrou o seu lugar, mas ele é hegemônico. Portanto nós precisamos, através
de regulação, construir um caminho novo onde governos, juntamente com atores
da internet, sociedades civis e todos os atores sejam aptos para regular
adequadamente.13

13

Disponível em: <https://www.intgovforum.org/multilingual/content/igf-2018-speech-by-frenchpresident-emmanuel-macron>, acessado em 21 de outubro de 2019, tradução nossa.
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Portanto, podemos afirmar que o modelo de internet compatível com a
democracia em nível global não é nem um, nem outro: nem o modelo de internet
californiano, nem o modelo de internet chinês. Precisamos descobrir uma forma de
relação virtual onde os nossos dados estejam protegidos tanto de grandes empresas
que dominam o mercado, bem como dos interesses imediatos dos governos; onde
possamos enfrentar o problema dos discursos de ódio e das fake news sem que com
isso cerceemos a liberdade de expressão. Fazendo novamente referência ao filósofo
idealista, estamos diante de uma situação em que os dois opostos se auto-excluem
mas não são por si suficientes. É preciso fazer a síntese desta relação dialética entre
modelos divergentes, aquilo que Hegel chamava de Aufhebung (Suprassunção), ou
seja, superar guardando. O desenvolvimento da resposta que forneça o correto
equilíbrio entre liberdade e regulamentação, assim, só será possível a partir do
diálogo entre teoria e prática, entre aquilo que os legisladores e tribunais decidirem
e a crítica levada a cabo pelos cientistas em sentido geral. Nesse sentido, espero que
o presente texto tenha contribuído com a sua parte nesta tarefa premente.
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7. LES CRYPTOMONNAIES ET DÉFIS SÉCURITAIRES: NOUVELLES TECHNOLOGIES
AU SERVICE DE LA SOCIÉTÉ OU OUTIL DE L’ÉCONOMIE PARALLÈLE?

Cryptocurrencies and security challenges: new technologies at the service of
society or a tool of the black economy?
https://doi.org/10.36592/9786587424866-07

Pascal Schmidt1
RESUMO
Esse ensaio tem por objetivo abordar a emergência das criptomoedas e a
problemática derivada do seu uso, trabalhando, primeiramente, as características
tecnológicas de Bitcoin, a criptomoeda mais conhecida, de forma mais descritiva.
Depois procuraremos discutir os desafios de seguranaça associados à utilização de
criptomoedas.
Palavas-chave: Cryptomoeda; Bitcoin; Segurança; Desafios.
ABSTRACT
This essay aims to address the emergence of cryptocurrencies and the problems
derived from their use, working, first, on the technological characteristics of Bitcoin,
the most well-known cryptocurrency, in a more descriptive way. Then we will try to
discuss the security challenges associated with the use of cryptocurrencies.
Keywords: Cryptocurrency; Bitcoin; Safety; Challenges.
Introduction
Cette essai a comme objectif d’aborder l’émergence des cryptomonnaies et
des problématiques de leur usage qui en dérivent. Ceci faisant, nous nous appuierons
sur une analyse tout à fait pluridisciplinaire qui englobe des descriptions et
considérations techniques, politiques, juridiques et économiques, sachant que les
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enjeux liés aux cryptomonnaies surpassent les frontières nationales et sont à être
situé dans un contexte cyberspatial. Toute approximation au sujet doit, par
conséquence, être fait sous un angle international. Entretemps, afin de ne pas
dépasser la thématique pertinente du cours, un accent particulier a été mis sur la
dimension sécuritaire.
D’abord, ce travail évoque les principales caractéristiques techniques par
l’exemple de Bitcoin, la cryptomonnaie la plus connue. Cette partie sera strictement
descriptive. Ensuite, elle sera enrichie par une analyse de l’apport innovatif des
cryptomonnaies aux sociétés contemporaines à l’ère de la digitalisation de la
monnaie (et de plusieurs d’autres secteurs de la société, d’ailleurs), notamment dans
le sous- chapitre 2.1. La partie suivante. a été consacré aux défis sécuritaires associé
à l’usage des cryptomonnaies. Elle parlera également des risques financiers, des
enjeux juridiques et élargira aussi la perspective à l’international.
1 Caractéristiques techniques des cryptomonnaies
Dans un premier temps, nos ressources sont donc entièrement mobilisées
pour définir et expliquer techniquement ce qui constitue les cryptomonnaies.
Commençons par quelques chiffres utiles: avec un nombre d’utilisateurs qui a
désormais dépassé la barre de 100 millions (LAURENT, 2020), il existe aujourd’hui
approximent 1600différentes « crypto-monnaies » pour une capitalisation de marché
qui a été estiméeà environ 270 milliards de dollars en 2018 (RAPPORT LANDAU 2018,
p. 3). Bien qu’ils existent des nombreuses cryptomonnaies (par exemple Libra,
Ethereum et Litecoin) nous nous limiterons d’abord, comme déjà insinué, à faire du
Bitcoin un objet d’analyse. Une croissance constante de la valeur de la
cryptomonnaie Bitcoin a pu être observétout au long des dernières années, un Bitcoin
ayant été vendu pour USD 9,359 en 2018 (BILLAH, 2009, p. 245-246) et pour USD
18,500 en 2020 (MARTIN, 2020), identifiant quasi un redoublement de la valeur.
Néanmoins, une chute en valeur semble avoir été pronostiqué pour le temps à venir.
Dû le caractère, en partie, différent des cryptomonnaies, il est difficile de
parvenir à une définition unanime qui sache les attribuer des critères en commun. Et
pourtant, ilest possible d’identifier quelques généralisations correspondantes. Une
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définition donnée par Baur et al. prescrit la présence de quatre facteurs, à savoir (1)
l’absence des barrières externes de régulation ; (2) l’établissement du principe du
particulier à particulier (peer to peer) ; (3) l’usage des infrastructures publiques de
l’Internet ; (4) l’implémentation de la cryptographie des clés publiques-privés afin de
permettre des transactions en toute sûreté (BILLAH, 2009, p. 36), dont la première clé
certifie l’existence et l’unicité de l’unité de monnaie virtuelle lorsque la dernière
équivaut à un code secret que le propriétaire entrepose dans son portefeuille
électronique (Autorité des Marche Financiers de Quebec, 2020).
Un autre terme qui nécessite être expliqué renvoie au terme de « minage ». Ce
terme désigne la réception gratuite des unités monétaires virtuelles des cybernautes
qui se consacrent à des algorithmes de minage (mineurs) par moyen des ordinateurs
puissants et sophistiqués (Autorité des Marche Financiers de Quebec, 2020).
La cryptomonnaie qui - pour l’instant - dispose d’un monopole du marché est
sans doute le Bitcoin. Fondé en 2007 par Satoshi Nakamoto (probablement un
pseudonyme, l’auteur véritable n’est pas connu), ayant publié un livre blanc en 2008
et lancé son opérationnalité en 2013 (BILLAH, 2009, p. 3), le Bitcoin se distingue, entre
autres, des monnaies précédentes par le fait de pouvoir être possédé par des
individues sans besoin d’un permis issu d’une banque ou gouvernement (BILLAH,
2009, p. 182).
Le Bitcoin est fondé sur le principe peer to peer, décentralisé et fonctionne par
un logiciel appelé chaîne de blocs (blockchain) (Autorité des Marche Financiers de
Quebec, 2020). La chaîne de blocs se compose par trois éléments, ci dont une
transaction, un relevé de transaction ainsi qu’un système de vérification et du
stockage de la transaction (BILLAH, 2009, p. 71). Se basant sur des algorithmes
complexes, elle peut être classifié comme technologie sûre et innovative qui s’appuie
sur cryptographie qui empêche ou rend extrêmement difficile le décryptage par des
hackers. En outre, plus la chaîne est longue, plus sûr devient le réseau (BILLAH, 2009,
p. 73).
Les monnaies virtuelles se distinguent de la monnaie électronique par le fait
de ne pas dépendre des autorités centrales comme des banques centrales nationales
(BILLAH, 2009, p. 183). Àce sujet, en 2017 un pays comme la Suède a lancé un projet
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d’investigation sur la possibilité d’émettre une version digitale de sa monnaie – une
e-krona (SVERIGES RIKSBANK, 2019).
2 Les cryptomonnaies: révolutionnaire du monde digital-monétaire etmaître à penser
l’avenir
Il est indéniable qu’aujourd’hui les monnaies virtuelles jouent un rôle futuriste
dans lasphère monétaire et, loin de refléter un phénomène instantané, sont venues
pour rester et révolutionner nos formes de penser les finances et acquitter nos
paiements.
Plus récemment, les cryptomonnaies ont été reconnu comme moyen de
paiement par l’entreprise PayPal, qui précise que le service sera d’abord disponible
pour ses utilisateurs aux États-Unis qui pourront échanger une série des
cryptomonnaies contre des devises. À partir de 2021, le service devra également être
disponible pourdes clients des PayPayl à travers le globe, faisant de cette décision
un choix qui pourrait amener à une plus large visualisation et acceptation des
cryptomonnaies ausein du grand public (LAURENT, 2020).
Les cryptomonnaies pourraient être considérés comme acteur important dans
un système bi-monétaire avec comme objectif de faciliter des achats – ventes du
quotidien (BILLAH, 2019, p. 4/5). Déjà dans les années 1970, l’économiste autrichien
Friedrick Hayek rêvait d’une « dénationalisation » de la monnaie. Certes, il ne pensait
pas à la monnaie et des plateformes digitale(s), mais plutôt à l’établissement des
banques privées jouissant du droit d’émettre des billets et ouvrir des comptes
courants ancrédans une unité de monnaie privée (BOFINGER, 2020, p. 564).
Enfin, le Rapport Landau qui a été remis au ministre de l’économie français,
Monsieur Bruno Le Maire, en 2018, illustre les caractéristiques principales des
cryptomonnaies tout en avertissant contre les dangers inhérents à leur usage.
Cependant, le rapport énonce également que les cryptomonnaies posent des
questions essentielles sur l’avenir des paiements à l’ère digitale et qu’il les faut
prendre au sérieux (RAPPORT LANDAU, 2018, p. 3).
Le succès des cryptomonnaies est également observé avec beaucoup
d’attention par des nombreuses banques nationales et centrales, parfois avec
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inquiétude, d’autres fois avec admiration. Il est pourtant évident qu’un euro digitale
qui pourrait
être déposé directement auprès de la banque centrale par des ressortissants
de l’UEet non seulement par des banques et gouvernements, a tout potentiel d’attirer
beaucoup d’attention par des individus (DEUTSCHE WELLE, 2020).
2.1 Les cryptomonnaies: dangers au plan financier et sécuritaire
Hormis le fait d’occuper la place d’un acteur toujours plus important dans le
domainefinancier du XXIème siècle, il y a des raisons très évidentes qui font des
cryptomonnaies un objet à la marge de la légalité avec des risques financières et
sécuritaires. L’identification de ces risques sera le but de cette sous-partie qui
commence par une considération d’un point de vue économique.
Nous avons déjà vu les caractéristiques uniques aux cryptomonnaies qui les
distinguent des monnaies «traditionnelles» et « électroniques ». Dans ce sens, aussi
dû le fait que la cryptomonnaie n’est pas lié à des banques centrales et régulatrices,
il y a un risque permanent d’une perte totale, en plus d’une volatilité clairement
marquée et des coûts transactionnels particulièrement élevés (BOFINGER, 2020, p.
565). Le bilan de quelques douze ans dès les premiers pas du Bitcoin demeure plutôt
ambivalent: une partie des individus a pu acquérir des fortunes, d’autres ont tout
perdu (MARTIN, 2020).
Une

préoccupation

additionnelle

est

le

risque

d’exploitation

des

cryptomonnaies pourdes fins criminelles et terroristes. Depuis quelques années, des
diverses autorités françaises, européennes et internationales se sont consacrées au
traçage des activités illicites par des unités de la douane, la police et peut-être même
par quelques services du renseignement.
Dans un premier temps, ces risques sécuritaires peuvent notamment être
attribuéesau potentiel piratage informatique et au vol. Des fraudes et du blanchiment
d’argent font aussi bien partie (Autorité des Marche Financiers de Quebec, 2020) de
la liste des infractions pénales aussi bien que le quasi- anonymat qui limite la
transparence et la confiance mutuelle entre acheteur et vendeur (BILLAH, 2005, p. 5).
Globalement, et ceci vaut pour toutes les monnaies, il est impossible de concilier les
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trois exigences de sécurité, décentralisation et d’efficacité (RAPPORT LANDAU, 2018,
p. 3) afin de pouvoir parler d’une monnaie «parfaite».
Dans un deuxième temps, et ici l’on reprend l’exemple du Bitcoin, la définition
du cyberespace plutôt flou dans la Convention de Budapest sur la Cybercriminalité
de 2001 et les difficultés juridiques générales qui se posent par le cyberespace en
tant qu’entité trans- et supra-frontalière ne s’arrêtent pas aux cryptomonnaies. Bien
que leBitcoin (et d’autres cryptomonnaies d’ailleurs) n’ait pas de valeur comme des
monnaies « traditionnelles », il crée de facto un nouvel écosystème extra-juridique ou
juridiquement très peu géré (BILLAH, 2019, p. 143) ce qui pourrait inciter des criminels
à s’y implanter.
La cryptomonnaie Libra, qui sera introduit par Facebook très prochainement,
cherchedésormais à améliorer des failles de sécurité associé à des cryptomonnaies
antérieures, comme on l’avait vu par rapport aux Bitcoins.
Basé sur la chaîne de blocks rendu célèbre par Bitcoin, le jeton
d’authentification de Libra sera fondé sur des monnaies étatiques comme le dollar
ou l’euro pour ne pas autant fluctuer en valeur (BILLAH, 2019, p. 143). Ensuite, l’acquis
des unités de Libra pourrait exiger une identification de l’utilisateur (par exemple par
moyen du passeport, carte d’identité oupermis de conduire), un pas potentiel pour
éloigner des transactions des marchés illicites. Toutefois, dès le début, Libra devra
assurer le traitement confidentiel des données privées BILLAH, 2019, p. 183), une
accusation souvent fait en direction du Facebook, ce que constitue une tâche
fondamentale d’une banque et de tout individu en charge des transactions
financières (BILLAH, 2019, p. 187).
Entretemps, l’exploitation des cryptomonnaies par des criminels reste une
réalité. Sur sa page de Facebook, la police de Hambourg avertit contre de
l’escroquerie quicommence par l’établissement des contacts par moyen des applis
comme Tinder.
L’interlocuteur encourage la victime d’un placement de capital et d’un gain
lucratif - un produit chinois non défini. La victime ne doit qu’ouvrir un compte sur la
page webde l’auteur du crime, acquérir des bitcoins et les transférer au compte. Au
plus tard quand la victime exige le remboursement, tout contact s’arrête et les
devises ne semblent plus récupérables. La police déconseille des spéculations avec
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des cryptomonnaies et préconise de ne qu’investir que dans des banques sérieuses
(Police de Hambourg).
Au niveau institutionnel, le groupe d’action financière (GAFI) – un groupement
intergouvernemental – fait l’objet de mention direct au sein du Rapport Landau qui
propose le renforcement de la lutte anti-blanchiment mettant en avant la nécessité
deconvertir les directrices en vigueur dans des outils contraignants pour les États
membres (RAPPORT LANDAU, 2018 p. 5). Ce propos a été appuyé dans le
communiqué final du G20 lors d’une réunion en mars 2018, l’appelant à mettre à jour
les standards internationaux de lutte contre le blanchiment et le financement du
terrorisme en matière de cryptomonnaies (RAPPORT LANDAU, 2018 p. 36). La
Commission européenne, à son tour, avait reçu une proposition du Parlement
européen qui parle de l’établissement d’une task force en charge de la supervision
des cryptomonnaies pour empêcher du blanchiment d’argent et du terrorisme
(BILLAH, 2009, p. 184-185).
À l’échelle mondiale, il n’existe à ce jour aucun règlement unanime au sujet des
cryptomonnaies. Des pays comme l’Inde et l’Indonésie considère le Bitcoin comme
illégal et interdisent son usage (BILLAH, 2009, p. 184-185), lorsque d’autres les
considèrent légales. Parmi cedernier figurent notamment le Canada, les États-Unis et
le Mexique (BILLAH, 2009, p. 186).
Depuis 2017, l’Australie est même allée plus loin désormais définissant le
bitcoin comme monnaie traditionnelle et avec suppression de la double taxation
(BILLAH, 2009, p. 189). Entretemps, une bonne partie des pays s’est positionnée à ce
qu’on peut appeler une « troisième voie », à savoir l’Israël, l’Arabie Saoudite ou même
des États membres de l’UE. Ces pays n’ont pas explicitement interdit l’usage des
cryptomonnaies, mais ont déconseillé leur usage, tout comme la police
hambourgeoise. Lorsque le gouvernement de l’État hébreu a imposé une taxe aux
acheteurs et mineurs des cryptomonnaies, l’Arabie Saoudite a averti contre la quasi
absence de protection légale des personnes engagés dans le commerce avec des
cryptomonnaies (BILLAH, 2009, p. 187).
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2.2 Bilan
Tout au long de cette dissertation nous avons pu apprendre les composantes
techniques fondamentales des cryptomonnaies (par exemple sur la chaîne de blocs
et de quelle façon les monnaies virtuelles se distinguent des monnaies électroniques),
sur la révolution virtuelle qui a été suscitée par les cryptomonnaies ou bien sur une
bonne partie des préoccupations de nature financière et sécuritaire.
Certes, l’usage des cryptomonnaies et les règlementations juridiques en
vigueur varient entre les pays, mais il est vrai aussi que le monde entier doit
potentiellement faire face aux mêmes risques économiques et au niveau du crime
organisé et du terrorisme, ce qui nécessite un renforcement de la coopération
internationale, qui devrait s’étendre jusqu’à la matière fiscale (RAPPORT LANDAU,
2018, p.52). Autre que ceci, les cryptomonnaies sontlà pour rester et pour entrer en
concurrence avec le(s) systèmes financier(s) établi(s), ce qui nous pousse aussi à
l’hypothèse qu’il s’agit d’une compétence à la fois idéologique. Dans ce contexte-là,
le rapport Landau affirme que le développement dela technologie devra reposer sur
un cadre juridique rigoureux et des systèmes de gouvernance sans faille (RAPPORT
LANDAU, 2018, p. 4).
Comment sera donc le lendemain, l’avenir proche, dans l’ère digitale autant
modelé par les cryptomonnaies ? Elles n’auront probablement pas le potentiel de
substituer les monnaies nationales, ni d’influer de manière signifiante sur la politique
monétaire (BOFINGER 2020: 565), mais elles jouent un rôle toujours plus important
comme alternative au système monétaire établi par Bretton Woods (et dès lors ses
successeurs plutôt flousde plus et plus dominé par des marchés libres) et les deux
grandes organisations monétaires internationales. Les risques d’exploitation des
cryptomonnaies à l’avantage des marchés illicites est pertinente, une plus large
mobilisation de personnel et des ressources juridique(s) et des forces de l’ordre
probable.
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8. LINHAS GERAIS SOBRE A GESTÃO DE RISCOS NA PROTEÇÃO DE DADOS
PESSOAIS ENTRE UNIÃO EUROPEIA E AMÉRICA LATINA
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Resumo
O Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia colocou para o mundo
a discussão sobre como estamos e como vamos nos relacionar e regular nossas
tecnologias digitais principalmente no que diz respeito aos dados pessoais e a
proteção dos indivíduos frente à circulação de informações no campo digital. O
impacto disso foi um movimento global de atualização ou criação de leis, regras e
regulamentos também na América Latina, assim, demonstramos em linhas gerais
quais os passos já dados por alguns dos países latino-americanos nesse sentido,
dando ênfase, brevemente, na discussão acerca da gestão de risco dos dados
pessoais no ciberespaço.
Palavras-chave: União Europeia; América Latina; Dados Pessoais; Gestão de Risco
(na proteção de dados).
Abstract
The General Data Protection Regulation of the European Union has brought to the
world the discussion about how we are and how we are going to relate and regulate
our digital technologies, especially with regard to personal data and the protection of
individuals against the circulation of information in the digital field. The impact of this
was a global movement to update or create laws, rules and regulations also in Latin
America, thus, we demonstrate in general terms what steps have already been taken
by some Latin American countries in this regard, briefly emphasizing the discussion
about the risk management of personal data in cyberspace.
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Keywords: European Union; Latin America; Personal data; Risk management (in data
protection).
1 Introdução
Com a entrada em vigor, em 2016, e da aplicação do Regulamento Geral de
Proteção de Dados da União Europeia (General Data Protection Regulation - GDPR2)
a partir de maio de 2018, praticamente todos os países latino-americanos entraram
em processo de reforma ou de criação de novas leis de proteção de dados para
cumprir as exigências da GDPR europeia. A necessidade de cumprir com as novas
regras jurídicas é indispensáveis diante dos processos de integração e acordos de
livre comércio que se mantém entre essas regiões. Os países da América Latina
seguem, quase em sua totalidade, a visão europeia sobre a proteção de dados
pessoais, em contraste com outras potências mundiais com regras mais baixas de
proteção da vida privada no tocante aos dados pessoais e informações virtuais.
A ideia da criação do GDPR nasceu em janeiro de 2012, quando a Comissão
Europeia propôs uma alteração à Diretiva 95/46 /CE com dois objetivos: reforçar o
direito à proteção de dados pessoais e promover a economia digital no União
Europeia. Considerando as grandes mudanças econômicas, sociais e culturais que
as tecnologias da informação trouxeram desde 1995, a abordagem foi muito
coerente. O maior problema com a Diretiva 95/46 / CE era a falta de aplicação direta,
o que conduzia a uma notória falta de homogeneização das legislações da União. No
entanto, é interessante notar que países latino-americanos, como a Colômbia (Ley
Estatutaria 1581, 18 de outubro de 2012), promulgaram sua lei de proteção de dados
apenas naquele ano, ao mesmo tempo que a União Europeia já se preparava para o
GDPR.
Cabe, desde já, frisar que as implementações básicas do GDPR (UE 2016/679)
são as seguintes: a) Protege os dados de pessoas físicas (art. 1.1); b) Se aplica para
o tratamento automatizado, parcialmente automatizado e não automatizado de
dados pessoais (art. 2.1); c) Estabelece um âmbito de aplicação extraterritorial (art.

2

Doravante GDPR.
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3); d) Cria a função de responsável pela Proteção de Dados (art. 37.9); e) Estabelece
medidas de segurança no processamento de dados (art. 32); f) Estabelece o princípio
da proteção de dados pessoais desde a concepção e por defeito (art. 25.1); g)
Estabelece o princípio de minimização de dados (art. 5, c); h) Direito de acesso (art.
15); i). Direito à transparência (art. 12); j) Direito de retificação (art. 16); 11. Direito ao
esquecimento (art. 17); 12. Direito de limitação (art. 18); 13. Portabilidade de dados
(art. 20); 14. Consentimento expresso (art. 7.1); 15. Regras de consentimento para
crianças (art. 8); 16. Sanções administrativas que atingem até 2 ou 4% do exercício
financeiro anual de uma empresa (art. 83); 17. Notificação obrigatória à autoridade
de proteção de dados sobre incidentes de segurança no prazo máximo de 72 horas
(art. 33); 18. Comunicação às partes interessadas sobre violações de segurança de
dados (art. 34), entre outras, que podem ser conferidas diretamente na própria
GDPR3.
A partir da entrada em vigor do Regulamento o primeiro país a desenvolver
uma lei de proteção de dados em sintonia com o GDPR foi o Brasil, com a Lei Geral
de Proteção de Dados (LGPD, n. 13.709, 14 de agosto de 2018). Os países que não
tinham regulamentação, como Equador 4 ou Paraguai 5 , estão em processo de
desenvolvimento e aprovação de suas leis de proteção de dados pessoais. Assim,
podemos constatar que a GDPR teve um impacto em nível também regional para os
avanços dessa temática na América Latina.
2 Linhas gerais da Gestão de Risco
O Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais define:
Toda informação sobre uma pessoa física identificada ou identificável; se

3

O regulamento pode ser acessado em: https://gdpr.eu/tag/gdpr/.
O Equador estabelece, em sua Constituição Federal de 2008, a proteção de dados pessoais como um
direito fundamental. No entanto, ainda não conta com uma Lei de Proteção de Dados. Apenas em
2019 foi apresentado pelo Presidente da República um projeto de Lei Orgânica de Proteção de Dados
Pessoais. Conferir em: https://www.derechosdigitales.org/15138/proteccion-de-datos-personalesen-ecuador-el-momento-es-ahora/, último acesso em 23/04/2021.
5
Mais informações, conferir:
https://www.pj.gov.py/ebook/monografias/nacional/informatico/Adriana-Marecos-Proteccion-dedatos-Py.pdf, último acesso em 23/04/2021.
4
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considerará pessoa física identificável toda pessoa cuja identidade se pode
determinar, direta ou indiretamente, em particular mediante um identificador, por
exemplo um nome, um número de identificação, dados de localização, um
identificador em linha ou um ou vários elementos próprios da identidade física,
fisiológica, genética, psíquica, econômica, cultural ou social de tal pessoa
(Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 4, num. 1)6.

A definição de dados pessoais referenciada acima nos dá o enfoque técnico
que assume o Regulamento, fundamentada na gestão de riscos, uma linguagem
universal utilizada no setor da segurança da informação. Isso porque, com o avanço
do big data se viu a necessidade de gerar mecanismos mais efetivos para a
seguridade dos dados no contexto transacional de um mundo que, cada vez mais, é
regido pelas tecnologias da informação e comunicação digital.
A Diretiva 95/46/CE

7

já trazia consigo a noção de gestão de risco,

estabelecendo no artigo 17, inciso 1, que os Estados membros estabelecem a
obrigação de responsável pela aplicação das técnicas, de organização e adequação
das regras de proteção de dados pessoais, de modo a preservar a proteção de dados
pessoais e impedir, por exemplo, sua difusão não autorizada. Ao analisar o referido
artigo podemos pensar que esta disposição sugere uma gestão de risco e a avaliação
do impacto dos riscos, mas sem estabelecer mecanismos obrigatórios de como
proceder com essa análise. Enquanto que, ao analisar a GDPR, chegamos a
conclusão de que ela adota o caráter proativo no tocante à cibersegurança, o que é
uma característica incomum, já que a tradição do direito é a de ser reativa. Por
exemplo, o artigo 74 da GDPR que estabelece que a responsabilidade por qualquer
tratamento de dados pessoais realizados deve ser do próprio responsável, quer dizer,
em particular, o responsável está obrigado a aplicar as medidas oportunas e eficazes,
devendo demonstrar a conformidade das atividades de tratamento dos dados com o
Regulamento, deixando clara a eficácia de suas medidas. Ainda, elas devem estar de
acordo com a natureza, âmbito e contexto que objetiva tal tratamento, mostrando
6

Tradução livre, foi consultado o texto em espanhol. O texto em português está disponível em:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l14012, último acesso em
24/04/2021.
7
Disponível em : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/LSU/?uri=celex:31995L0046, último
acesso em 24/04/2021.
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também o risco para os direitos e liberdade das pessoas física (Unión Europea,
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, considerando 74).
Os princípios da segurança da proteção no caso de tratamento de dados
estabelecidos são: confidencialidade, integridade, disponibilidade e resiliência,
conforme se estabelece no artigo 32 8, e o princípio da prestação de contas ou
responsabilização (Accountability). Estes princípios são norteadores diretamente
aplicáveis, o que quer dizer que independe da internalização por parte dos Estados
Membros através da lei nacional, devem ser aplicados, cabendo ao controlador de
dados demostrar que a organização está agindo de acordo com os princípios
estabelecidos no Regulamento8.
Os princípios de integridade, confidencialidade e disponibilidade são a base
da gestão de risco no tocante a cibersegurnaça. Enquanto a resiliência e
rastreabilidade (possibilidade de restaurar os dados de forma rápida em caso de
incidentes) estão mais expressos na GDPR do que estavam na Diretiva, embora já
fosse aplicado pelos operadores de ciberseguridade. A GDPR estabelece medidas
preventivas de segurança no seu artigo 32, alínea a e b:
Tendo em conta o estado da técnica, os custos de aplicação e a natureza, âmbito,
contexto e finalidades do tratamento, bem como riscos de probabilidade e
gravidade variáveis para os direitos e liberdades das pessoas singulares, o
controlador e o responsável pelo tratamento aplicarão as medidas Técnicas
técnicas e organizacionais adequadas para garantir um nível de segurança
adequado ao risco, que, quando apropriado, inclui, entre outros:
a) pseudonimização e criptografia de dados pessoais;
b) a capacidade de garantir a permanente confidencialidade, integridade,
disponibilidade e resiliência dos sistemas e serviços de tratamento (UE,
Regmamento 2016/679 del Parmamento Europeo y del Consejo).

O maior desafio das leis latino-americanas na atualidade tem sido, a nosso
juízo, justamente o enfoque quanto à gestão de riscos, pois, até então, as empresas
faziam sua gestão desde o ponto de vista da proteção dos seus próprios ativos

8

Disponível em: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF,. Acesso em: 24/04/2021.
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patrimoniais e não desde o ponto de vista da proteção de direitos e liberdades
(CABRAl, 2019, p. 21 e ss). A GDPR estabelece que o responsável e encarregado do
tratamento dos dados são quem devem tomar as medidas de seguridade
pertinentes. Os responsáveis são, quase sempre, instituições, sejam elas públicas ou
privadas.
A compreensão do objeto de gestão de risco 9 se faz primordial em termos de
segurança, ao mesmo tempo que é de extrema complexidade, diante da
dinamicidade do mundo algorítmico, para se definir o que é a gestão de risco e como
deve ser executada. Além disso, é claro que a implementação de uma infraestrutura
e recursos humanos que forneçam as medidas técnicas e organizacionais requeridas
para o cumprimento do disposto na GDPR com uma eficiente gestão de risco e
avaliação de seus impactos, é algo que também depende de qual o porte das
instituições que estamos falando.
Para a compreensão mais clara da gestão de risco há que se pensar em
exemplos e analogias. Tal conceito nasce na década de 70 e 80, segundo Dionne
(2013, p. 147-166), com enfoque nos riscos financeiros e dos seguros. Já, segundo
o autor, os modelos da aplicação de gestão de risco nascem nos anos 90, com intuito
de: compreender as capacidades e conhecimentos de possíveis invasores
cibernéticos (ataques informáticos); medir a eficácia das ferramentas de segurança;
compreender e medir as consequências dos ataques cibernéticos exitosos (DIONNE,
2013, p. 147-166). Por isso, a União Europeia apostou em uma normativa jurídica em
concordância com estado atual de proteção ao futuro das tecnologias emergentes,
fazendo com que a indústria da cibersegurança avançasse.
O processo da gestão de risco tornou-se uma estratégia que deve fazer parte
da organização, pautando suas ações e atividades. De acordo com ISO 27005
(International Organization for Standardization, 2011), a gestão de risco passa por
seis fases. A definição do contexto; análise do risco; tratamento do risco; aceitação

9

A título informativo, vale conferir o trabalho desenvolvido pelo Center for Information Policy
Leadership. The role of risk management in data protection. disponível em:
http://www.informationpolicycentre.com/uploads/5/7/1/0/57104281/white_paper_2the_role_of_risk_management_in_data_protection-c.pdf, acessado em 24 de abril de 2021.
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do risco; comunicação do risco; monitorização e análise crítica do risco10.
O paradigma muda justamente porque passa a se aplicar a gestão de risco
aos direitos e liberdades. Nesse sentido, a tendência era a de considerar os dados
pessoais como um ativo a mais da empresa, esquecendo do direito de proteção da
vida privada dos interessados, agora passa a considerar, ao menos supostamente,
os direitos à privacidade do indivíduo (MENDES, 2018). Mas, ainda há de se
considerar que a indústria se move explorando os dados, que podem ser de interesse
comercial por parte das empresas ou de vigilância por parte dos Governos. São os
dados pessoais que dinamizam a economia digital, pois são fundamentais para
qualquer processo de análise de dados

11

e aprendizagem automática

12

(alogorítmica).
3 A influência da GDPR na América Latina
Diante do breve panorama que fizemos sobre a questão da gestão de risco no
tratamento de dados pessoais, no que concerne à cibersegurança, às políticas
públicas da União Europeia, apontam possíveis soluções a Comission Nationale de
l’Informatique et des Libertés13 (CNIL), autoridade de proteção de dados francesa que
desenvolveu ferramentas métricas para medir os riscos e impactos. Entre eles está
os guias14 da CNIL para a seguridade de dados pessoais e o desenvolvimento de

10

Para aprofundar essas questões, conferir: MENDES, Pedro Alexandre Brandão. Análise de risco no
GDPR. Trabalho de Mestrado em Segurança em Informática. Universidade de Lisboa, 2018. Disponível
em: https://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/35494/1/ulfc124806_tm_Pedro_Mendes.pdf.
11
A título explicativo: a análise de dados tem como propósito examinar dados brutos para fazer
conclusões de informática. Isso é, se refere as técnicas e processos qualitativos e quantitativos
utilizados para melhorar a produtividade e alcançar objetivos de negócios. Ver, por exemplo:
https://www.tecnologias-informacion.com/analisis.html, último acesso 24/04/2021.
12
Enquanto que, a aprendizagem automática é um tipo de inteligência artificial (AI) que proporciona
aos computadores a capacidade de aprender sem ser programada explicitamente. A aprendizagem
automática está centrada no desenvolvimento de programas informáticos que se modificam quando
expostos
a
novos
dados.
Ver,
por
exemplo:
https://searchdatacenter.techtarget.com/es/definicion/Aprendizaje-automatico-machine-learning,
último acesso em 24/04/2021.
13
Ver: https://www.cnil.fr/.
14
As guias da CNIL estão desenvolvidas em consonância com as normas comuns de gestão de risco
da cibersegurança, mas com o enfoque nos direitos e liberdades. Podem ser acessadas em:
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038528420?r=xlDxbj8nRt, último acesso em
24/04/2021.
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software15 de código aberto de assistência16 para a gestão de riscos de direitos e
liberdades. Tal como os franceses, os outros países europeus também estão
buscando ferramentas para o desenvolvimento da proteção de dados, construindo
guias e instruções públicas e privadas para efetivar as obrigações da GDPR. Da
mesma forma, as empresas de software de gestão de risco se adequam e
implementam métodos para medir riscos em função dos direitos e liberdades de
pessoas físicas, um exemplo bem simples é a necessidade de assinalarmos que
estamos de acordo e cientes com as políticas de proteção de dados de um
determinado site de internet, quando vamos acessar algum formulário, prestação de
serviço ou conteúdo, seja de uma instituição pública ou privada.
Assim, podemos constatar que a GDPR acabou gerando um crescimento
também na indústria da cibersegurança, tendo a gestão de risco e conhecimento
sobre as técnicas, metodologias e ferramentas, uma das áreas mais demandadas17.
A fusão entre proteção e cibersegurança, evidentemente, visam um ciberespaço mais
seguro. Assim, as empresas e instituições públicas que não consideravam a
segurança e privacidade de seus clientes agora estão obrigadas a melhorar seus
processos institucionais, capacitar seus funcionários e utilizar tecnologia adequada
para mitigar os riscos.
Com todas essas novas regras da GDPR, a América Latina enfrenta uma fase
ajustes para que se possa seguir com ações transnacionais. No entanto, temos que
considerar que na América Latina não há ainda um processo de integração jurídica
nessa área, o impacto da Regulação pode ter diversas variantes18. Os exemplos são
variados, poderíamos incluir o princípio de proteção da privacidade desde a
concepção, elaboração dos desenhos de segurança informática até os defeitos, as
certificações, as notificações de violação de dados, o papel do responsável pela
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O software Privacy Impact Assestment (PIA) é um código aberto, pode ser acessado em:
https://www.cnil.fr/en/privacy-impact-assessment-pia, último acesso em 24/04/2021.
16
Algumas ferramentas auxiliam no cumprimento das obrigações exigidas pela GDPR, por exemplo:
https://www.capterra.com.br/directory/31309/gdpr-compliance/software, acessado em 24/04/2021.
17
Ver: https://blog.eccouncil.org/the-hottest-cybersecurity-skills-of-2019/, último acesso em
24/04/2021.
18
Além disso, seguimos muito os modelos de capacitação e metodologias da informática e de dados
americanos. Exemplos: International Council of Electronic Commerce Consultants. Ver:
https://www.eccouncil.org/ ; SysAdmin Audit, Network and Security Institute. Ver: https://www.sans.org/;
International Information Systems Security Certification Consortium. Ver:: https://www.isc2.org/.
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proteção de dados ou as sanções administrativas por inobservância. Por exemplo,
na nova lei brasileira (LGPD, n. 13.709, 2018) de proteção de dados a multa pode ser
de até 2% do faturamento de uma empresa (LGPD, art. 52, 8°) em vez de 4% previsto
na GDPR. Da mesma forma, no novo projeto de lei da Argentina, o consentimento
também pode ser tácito em determinadas circunstâncias (por exemplo, Ley de
Protección de los Datos Personales n.° 25.326, art. 12, 2).
No desenvolvimento global, sem nenhuma novidade nisso, da economia
digital, há três protagonistas principais: Estados Unidos da América, China e União
Europeia. Porém, a GDPR desempenha um papel mais fundamental na regulação de
tecnologias emergentes como inteligência artificial, tecnologia, blockchain. A partir
da criação da GDPR, que visava, segundo Albers (2017, p. 23 e ss) “a proteção de
pessoas às quais os dados se relacionam”, há uma nova configuração da Diretiva de
95 para a GDPR. Tornando-se, assim, um padrão que acabou discutindo a violação
de direitos à privacidade por grandes empresas nesses países em relação aos
particulares, considerando a proteção do indivíduo em detrimento da grande
indústria cibernética. Podemos perceber, assim, facilmente que a obrigação de
notificar e comunicar incidentes, tal como prevista na GDPR para o aumento das
notificações de incidentes no tocante à proteção de dados, tendo como
consequência um mercado digital, quem sabe, mais seguro.
É interessante, por exemplo, analisar as declarações de Tim Cook, CEO da
Apple, a respeito da necessidade de criação de uma GDPR19 nos Estados Unidos da
América:
Plataformas e algoritmos que prometem melhorar nossas vidas podem
realmente ampliar nossas piores tendências humanas, atores mal-intencionados
e até mesmo governos têm aproveitado a confiança do usuário para aprofundar
divisões, incitar a violência e até mesmo minar nosso senso comum sobre o que
é verdadeiro e o que é falso. Essa crise é real. Não é imaginada, exagerado ou
maluca [...]. É hora de o resto do mundo seguir o exemplo. Nós, da Apple,
apoiamos totalmente uma abrangente lei federal de privacidade nos Estados
Unidos (ENGLAND, 2018).

19

Sobre o Right to privacy nos Estados Unidos da América, sugerimos conferir: DONEDA, Danilo. Da
privacidade à proteção de dados pessoais. Rio de Janeiro: Renovar, 2006.
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Nessa perspectiva, é muito interessante ver que a América Latina ganhou
tempo, porque graças à influência da União Europeia, ela tem e está em processo de
desenvolvimento de leis de proteção de dados mais avançadas do que os Estados
Unidos. A GDPR está se tornando um padrão global e, nas condições atuais, é o
catalisador que regula o direito à privacidade dos cidadãos em todo o mundo no
ciberespaço.
A União Europeia tem sido um importante investidor na América Latina e no
Caribe nos últimos anos, representando cerca de 39% dos novos investimentos
estrangeiros diretos, segundo dados do CEPAL, e cerca de 26 acordos de livre
comércio. Portanto, não é por acaso que os países latino-americanos optaram por
seguir o modelo europeu de proteção de dados pessoais. Considerando que a GDPR
se tornou o padrão mundial para impedir a invasão do direito à privacidade por
empresas e governos. A América Latina já fez grandes e firmes avanços para se
alinhar às normas da União Europeia. Essa sincronia, sem dúvida, traz grandes
passos também em termos de desenvolvimento do comércio internacional em uma
área tão crucial como os mercados digitais.
Ainda há muito caminho a ser percorrido para a convergência de esforços no
tocante à proteção de dados entre União Europeia e América Latina, apesar de
seguirmos o modelo europeu, nesse tocante, acreditamos ser necessária a
cooperação de todos. A América Latina tem muitos usuários digitais (mas
infelizmente pouca compreensão do contexto social deles) e uma economia que
ainda é amplamente baseada na exportação de matérias-primas. Portanto, é preciso
entender que nessa transição entre indústria, tecnologias digitais e uso das redes,
não se trata apenas de promover o conhecimento técnico dos algoritmos e da parte
analítica do uso do ciberespaço, mas é primordial uma cooperação multidisciplinar
para melhor seguirmos compreendendo, estudando e regulando esse espaço virtual
de um modo mais plural e em consonância entre os campos.
A União Europeia deu grandes saltos nas áreas de tecnologias emergentes,
como proteção de dados pessoais, cibersegurança, blockchain, biotecnologia e
inteligência artificial. Esta é a diferença entre a União Europeia e outras potências
mundiais. O desenvolvimento da proteção de dados não pode ser concebido apenas
a partir do campo tecnológico e econômico (ou meramente em cima do preceito de
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progresso de outrora), mas, sobretudo, a partir do desenvolvimento integral de uma
sociedade em rede e em comunidade que, por sua vez, engloba analisarmos todos
esses aspectos também a partir de um ponto de vista crítico e social.
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Surveillance and New Governance of Punishment: the case of the drones
This article aims to investigate the scenario in which new surveillance
technologies emerge, specifically, drone technology. In this way, it is intended to
interrogate the practices of surveillance that are imposed in contemporaneity, adding
to the old disciplinary forms and making visible a rationality in which “it is no longer
about isolating the suspect by incarceration but to intercept it in its path”[2], which
results in the expansion of the penal governance aided by other multiform
surveillance processes.
The starting point is Foucault's genealogies, especially concerning the "history
of technologies", which makes it possible to observe the constitution of three
mechanisms of power (legal mechanism, disciplinary mechanism, and security),
which do not replace or overlap each other, but which uncover the contours and
practices of circulation of power expressed in modes of rationality. Thus, gradually,
the emergence of the population as a political category was seen, which made
possible a different art of governing[3]. From that point onwards, the security devices
came to have more and more preponderance, a clue that makes it possible to
understand how the motto of “security” became central in the biopolitical practices
of government. In this sense, Foucault undoes the old conception that punishment is
only linked to reparation or revenge, but that it is elaborated from the rationality of
defense and protection of society[4]. In general terms, biopolitics is a technology of
power that seeks “the security of the whole about its internal dangers”[5].
Following Foucault's lead, Deleuze analyzes the further transformations of
capitalism and, consequently, of devices and technologies aimed at the “government
of life” and describes as Control Society the general mode of functioning of
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contemporary societies, mainly due to the generalized crisis of the means of
confinement, referring to disciplinary societies. In a short text, but deeply rich and
representative, Deleuze uses analysis vectors to describe a new existing power
regime, circumscribed in governmental rationality, focusing his analysis on the
financialization of money and monetary value dematerialized in credit, the word of
order shifted by the password and the dividuation of subjects, which is now
compartmentalized into information: “individuals become dividual, and masses
become samples, data, markets or 'banks'”[6]. In short, new rationality inevitably
profoundly transforms the operational contours of punitive power and control
techniques, and that allows for a better understanding of what is meant by a crisis in
institutions, especially prisons, through the progressive implementation of a new
regime of domination.
Going further, Sandro Chignola uses the metaphor of the “Mole and the Snake”
to diagnose an aggravation of capitalism itself and its control techniques[7]. In the
current state of the neoliberal regime, which extends the logic of capital to all
relationships and all spheres of life in a radical way and whose subjectivation norms
are competition as a conduct norm and the company as a subjectification model[8],
the power that is circumscribed in the open space and the supposed idea of
“freedom” and the risk taken by the individual is now radicalized. Chignola
demonstrates that the risk is no longer assumed as a statistical probability, that is,
by capturing the deviation in regularity, but as an imminent threat, by shifting from
“probability” to “possibility”[9]. Thus, the permanent threat becomes intrinsic to life,
constantly computing control mechanisms.
This change in rationality directly affects the criminal device, since, unlike the
statistical probability dimension, the threat has no real component, which results in
a need for constant alarm and control. Therefore, Chignola calls it "new governance
of punishment"[10], which is defined and organized alongside the prison. In this way,
the criminal potential of situations is governed, in the modality of what is possible,
through the constant attempt to anticipate the risk seen as a future possibility[11].
This new state of affairs was forged by the emergence of a device that manages
social life today: the algorithm. Algorithmic rationality is embedded in control
apparatus that combine aspects of surveillance (such as data collection on actions
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we took and places we visited) and modeling (of mathematical calculation of possible
futures), privileging as the central axis of such operability access to information.
This model of analysis of the use of algorithms and data mining for
“recognition of preventive patterns of recognition of suspects” was a pioneer in the
context of the war on terror in the search for targets in drone attacks in occupation
military zones [12]. In the book called “Drone Theory”, Chamayou describes the
genealogy process of drone technology, indicating that the first unmanned aerial
vehicles were developed in the context of the Vietnam War, employed by the North
American Air Force and manufactured by the company Ryan. At that time, such
vehicles were used only for reconnaissance and surveillance purposes. It was only in
1995 that the company General Atomics developed the first Predator, which was only
equipped with a weapon a few months before the 9/11 event, in the context of the
“war on terror”, when it began to be widely used since the Israeli occupations in
Palestinian, functioned as the world's largest laboratory for airborne "thanatotactics"[13].
Thus, the first armed drone attack was carried out in 2001, when George Bush
was President of the United States. He declared that “the conflict in Afghanistan has
taught us more about the future of our military than a decade of blue ribbon panels
and think-tank symposiums. The Predator is a good example...”[14]. As is evident,
the advent of armed drone technology in the "fight against terror" was widely
celebrated by the responsible authorities, precisely because of the then possibility of
projecting power without projecting vulnerability, that is, of reducing to zero the
military exposure of North American national lives, added to the fact of being a lowcost technology. In addition, the dronification of the US armed forces made possible
the dissemination of the discourse of “surgical war”, as if drone technology were
capable of precisely hitting the desired target, saving civilian lives.
However, this is not what happens in reality. There are countless victims of
drone attacks, and the exact number of deaths and injuries is unknown, due to the
difficulty of obtaining exact information regarding the political strategies adopted by
the United States when using this gun. It is known that the US government counts
the death of adult men as "death of terrorists" unless there is clear evidence to the
contrary[15], and that signature attacks aim to target "men who have characteristics
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associated with terrorist activities, but whose identities are not known”[17]. This
reality has already motivated countless projects and demonstrations for justice
around the world, such as #NotABugSplat[18], a movement of activists responsible
for placing large-scale panels under the ground with photos of children killed by
missile attacks in areas generally bombed, in an attempt to sensitize and mobilize
drone operators, who usually work from the comfort of a cabin thousands of
kilometers from the violence zone[19].
Furthermore, it is important to distinguish the two forms of targeting by the US
government. Target killing corresponds to specific individuals that the US puts on a
kill list based on all sorts of information gathered. On the other hand, signature strike
attacks are defined based on the analysis of life forms, to identify people whose
identities are not known, but who contain certain terrorist characteristics. Thus, from
such operationality emerges governmental rationality in which all lives become
possibly searchable, to eliminate previously known targets and suspicious elements
that draw attention for their anomalous behavior. As stated earlier, this model of
predictive analysis mediated by pattern recognition algorithms was a pioneer in the
context of drone attack. Since the Obama administration, the “suspicious” political
subject in the Middle East has been formulated through the observation of “profiles”
of people, based on an analysis of their “ways of life”[20].
Thus, this preventive pattern of recognition of “dangerous” people is done
through analyzes that depend on associative patterns between people and people
and places (virtual or physical). It means that prediction of the future is based on
knowledge of the past: " The archives of lives constitute the basis for claims that, by
noting regularities and anticipating recurrences, it is possible both to predict the
future and to change the course of it by taking preemptive action”[21]. As this model
of control and surveillance is based on activity, that is, on an analysis of conduct, it
paradoxically intends to "to “identify” individuals who remain anonymous—in other
words, to describe them by behavior that reflects a particular profile"[22]. This
rationality is supported by a real hunt in which a human being is transformed into an
abstract standard of life. It is about “emerging threats by the early elimination of their
potential agents”[23]. This means the recognition of a radically terrifying new reality:
countless people were not murdered for what they did, but for what they could have
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done.
Besides that, in 2015, Wikileaks member Julian Assange leaked information
that directly linked the PRISM system, used by the largest US national security
agency, called the NSA, with the drone attack program, which resulted in more
evidence about the inaccuracy of information about the targeted people. According
to the documents made public, this system was able to access user data from
platforms such as Apple, Google, or Facebook, in addition to being able to interpret
any data signal, satellites, phone calls, or e-mail, using tracking and intervention
methods, massive surveillance and analytics, with the support even of private
companies, which allowed NSA to have access to a worldwide surveillance range,
from any technological device[24]. Therefore, with the purpose of massive and
constant surveillance, which keeps records stored indefinitely, military strategies
used the technique of human vectorization to define their enemies[25]. That is, they
gathered a set of information based on attitudes, behavior, demographics,
preferences, and lifestyle, among others, and later processed this information with
algorithmic software (mathematical rules). The drone technology “appears as a
typical factor of moral risk in which the fact of being able to act without taking risks
or assuming costs leads to exempt agents from the effects of their decision”[26].
In addition, another less-publicized factor about military drones is that, in
addition to the cameras, weapons, and other sensors, the "Predator" and "Reaper"
models are "capable of intercepting electronic communications emitted by radios,
cell phones, and other communication gadgets"[27], because they are equipped with
a device called the Air Handler, capable of capturing wireless traffic data [28]. As
consequence, drone technology is so central to the new surveillance configurations
by the US government that it not only applies the big data analytics model as an aid
in making decisions about whom to kill but also as a “second mission”, by using such
devices for mass data capture.
Moreover, one of the main features of drone technology is its verticality. This
is because vertical views create an assumption of general perspective and absolute
surveillance for a superior and distanced spectator, naturalizing adjacent power
structures, because visuality works as “a means of sustaining authority, colonialism,
and totalitarianism”[29]. This condition establishes new visual normality and a new
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subjectivity constituted by security in surveillance technology. In it, the old distinction
between object and subject is exacerbated and transformed into the unidirectional
look from superiors to inferiors, from those who look down from above. In addition,
verticality creates a disembodied and remotely controlled look outsourced to
technology. Gazes have already become decisively mobile and mechanized with the
invention of photography, but new technologies have allowed the attentive gaze to
become increasingly inclusive and omniscient, to the point of becoming massively
intrusive - militaristic, intense and extensive, micro and macroscopic[30].
Thereat, drone technology is designed as a flexible solution to all existing
security challenges, both domestically and internationally[31]. Thus, there is an effort
by drone manufacturing companies to make "people realize that technology is a
natural part of the future society", being included in such discourse broad and
fallacious benefits, such as "humanitarian responses to disasters, delivery
correspondence, monitoring and policing, as well as a means of search and
rescue”[32]. In turn, surveillance by drones would be more economical and efficient
than the usual surveillance cameras superimposed on walls, which makes it even
more attractive for governments that, immersed in neoliberal rationality, seek to
reduce costs and maximize results. Finally, drone technology enables worrying
precedents as it develops. Currently, drones support a multitude of control and data
capture techniques in a single device, such as multispectral, thermal or infrared
vision, automatic traffic, loudspeaker amplifier, ability to operate indoors, among
others.
Military urbanism and “boomerang effect”: notes about the dronification of policing
in Brazil
Thinking about insecurity and violence in contemporary cities implies
reconstructing the problem of the “new military urbanism”, focusing on the new
power relations that circulate between urban spaces. The consolidation of humanity
as a predominantly urban species meant that surveillance and violence strategies
and resources were designed for cities, studied and built in the context of
militarization of civil society, based on the “extension of military tracking ideas,

Roberta da Silva Medina; Augusto Jobim do Amaral | 163

identification, and selection in the spaces and means of circulation of everyday
life”[33]. As a characteristic of biopolitical power, such mechanisms are being
incorporated into the daily lives of the population, through the usual justification of
security, acting directly on the infrastructure and planning of cities, in the form of an
increase in the punitive power. This entanglement between civilian and military that
constitutes the logic of cities currently has logistics as its key vector, a science of
military origin created to manage the organization of space and the movement of
things and people. In the meantime, the city appears as a space that is shaped by
coercive relations historically specific to the circulation policy. That is, cities have
always been a machine of social order and economic exchange, and urban space has
long been implicated in the imperial policy of circulation and remains so to this day.
It can be inferred that the problem of circulation is common to the city and to logistics,
which makes cities become fundamental spaces and geographies in the contours of
contemporary global violence[34].
Consequently, new strategies are developed to adapt to conflicts in this new,
denser, and more compact scenario. The Israeli army, emblematic of this revolution,
for example, when inserting itself in this new logic, during the attacks carried out on
the refugee camps located in the city of Nablus, in the West Bank, perceived the
problem of urban space as a form of interpretation – that is, urban conflicts were
conceived as a geographical and spatial problem. This is how Stephen Graham, in
frank dialogue with Foucault, calls the "boomerang effect", which occurs whenever
governments of central capitalist countries employ techniques of social and spatial
control developed and tested in their (former) colonies or their own countries. Thus,
the progressive use of security and surveillance equipment from military
technologies in the domestic environment is a result of the deepening of the
surveillance culture and progressive militarization of spaces, through the concept of
“Internal security”. As expressed by Mbembe, “the Israeli occupation of the
Palestinian territories serves as a laboratory for many techniques of control, survival,
and separation, which, in our days, have spread across the planet”[35]. Furthermore,
“one of the main reasons why the Israeli military doctrine of urban operations has
become a reference for other armies is that, since the Intifada, the Palestinian-Israel
conflict has developed into an urban dimension”[36].
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Therefore, the drone is one of the many technologies that have been developed
in occupational contexts, being later used in the domestic environment. In this
situation, such surveillance technologies are being implemented to watch specific
segments of the population. As a result of the combination of the increasingly
ascendant militarization of urban life with the security technopolitical apparatus of
surveillance, a new paradigm of government emerges, which Harcourt calls
“Counterrevolution”, based on the internalization of colonial counterinsurgency
warfare to the citizens. According to that, the “market army” would be responsible for
conducting the war through a military network composed of civilian companies and
military. According to the author, policing is the particularly specific vector through
which the counterinsurgency paradigm shifted from foreign military policy to the
internal context. Precisely because, if the Counterinsurgency configures the entry of
war into internal politics, it is the police that can best manage this situation [37]. Thus,
for a better understanding of how we are currently being governed, it is essential to
have a better understanding of how the police are incorporating the use of new
military technologies.
In this way, to confirm the hypothesis of this research, during April 2018, we
requested to the Army, Navy, and Air Force Commands, as well as the Federal
Highway Police Department, the Federal Police Department, and also the Military and
Civil Polices of the State of Rio Grande do Sul, via the Brazilian Freedom of
Information Act, information containing: (a) the number of unmanned aerial vehicles
acquired from 2013 to 2018; (b) indication of the administrative acts that
justified/motivated the acquisition of unmanned aerial vehicles from 2013 to 2018;
and (c) the list of models, manufacturers, and prices of unmanned aerial vehicles
acquired from 2013 to 2018. All precisely to assemble cartography that would expose
with some precision how these practices have been internalized by the security
forces in Brazil, under what pretext, and in what manner.
In response, the Army Command, a body transmitted to the Ministry of
Defense, informed that it acquired 94 (ninety-four) unmanned aerial vehicles, which
were acquired as of 2014, after the approval of the "Doctrinal and Operational
Conditions" and the “Procurement Coordination Guideline” for Remotely Piloted
Aircraft Systems (SARP). In these documents, it appears that the use of drones is
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intended to "ensure freedom of action and increase the level of situational awareness
of commanders, enabling the preservation of human resources, in situations where
the risk is high or unacceptable and in missions that may cause excessive wear and
tear on the crew of piloted aircraft".
In turn, the Navy Command reported that it acquired 4 (four) unmanned aerial
vehicles between 2013 and 2018, in an investment that cost more than one million
reais. Among the justifications that drove this acquisition, there is the use of the
device to aid the security of the aforementioned sporting events, as well as the use
for surveillance on the outskirts of Rio de Janeiro in the intervention operations of the
armed forces in the public security.
In addition, the Air Force Command reported that in the period from 2013 to
2018, a remotely piloted aircraft was acquired, in the amount of eight million US
dollars, with the purpose of its “use in the development of the doctrine of operation,
collection and provision of mapping and signal intelligence”. According to
information published in March 2014, the aircraft would be used in operations during
the 2014 World Cup and has "a set of 10 high-resolution cameras that allow
surveillance of an entire region". On the other hand, the Federal Highway Police
Department informed that the activities with unmanned aerial vehicles were carried
out by isolated initiatives, with no exact data on the amount of equipment in use.
However, it reported that they are being employed in "traffic inspection operations,
highway monitoring, flow control, staff training and use in major events such as the
World Cup and the Olympics".
In the State of Rio Grande do Sul, the Military and the Civil Polices denied
access to information, alleging secrecy, and thus concealed the motivations and
ways of using the devices in terms of public security in the state (ironically, justified
by the possibility of causing damage to the security of society with the disclosure of
such information). Nevertheless, even so, it is clear that drones are being used in
various “police activities” in progress in the state.
Based on the information collected, notable growth was found in the number
of unmanned aerial vehicles acquired by Brazilian security agencies as of 2014, when
mega-events hosted by the country took place. Little by little, therefore, there is a
growing dronification of State security operations, materialized in the logic of
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permanent urban hunting against an enemy camouflaged within the urban
environment[38]. Among the justifications presented, it is evident that both the Navy
Command and the Federal Highway Police Department recognize the use of devices
in intelligence and surveillance operations in urban areas, notably for the policing of
major events and peripheral regions.
Because of this, the use of drones to track targets and surveillance in the Brazilian
peripheries, where the poor, black and vulnerable population commonly reside, is
symptomatic. In addition, such surveillance techniques are implemented aiming to
control specific portions of the population, based on the reaffirmation of the
traditionally created profile of "criminalizable", whose existence is perceived as a
mortal threat and an absolute danger.
Conclusion
Fundamentally, in this article, we sought to expose the implications of the
dronification of policing in contemporary societies, with a special focus on the
performances of public security forces in the Brazilian context, linking it to the
deepening of cultures of surveillance and the militarization of daily life in spaces
urban areas. Under a biopolitical analysis, it can be seen that the improvement of
social control technologies today gives new impetus not only to the old means of
confinement but also raises the power of life and death over politically mapped
targets to a much more complex condition.
It was verified, with the result of the empirical sketch carried out through the
Brazilian Freedom of Information Act, the remarkable growth in the number of
unmanned aerial vehicles acquired by the Brazilian security agencies since the year
2014. Among the justifications presented, they evidenced the use of drones in
intelligence and surveillance operations in urban areas, notably for the policing of
international events and peripheral regions.
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The right to data protection and its proposal for reconceptualization: a
philosophical approach to the contemporary challenges of technology
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Resumo
Este trabalho oferece uma contribuição de caráter interdisciplinar para o projeto de
reconceitualização do direito à proteção de dados. A metodologia utilizada aproxima
os campos do Direito e da Filosofia na solução de um impasse de ordem estritamente
conceitual: o quadro referencial teórico que permanece inquestionado junto à tarefa
de produção de novas categorias jurídicas, necessárias para um satisfatório projeto
de regulação da internet.
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Direito.
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reconceptualization of the right to data protection. The chosen methodology
approximates the fields of Law and Philosophy in the solution of an impasse of
strictly conceptual order: the theoretical framework that remains unquestioned along
with the task of producing new legal categories, necessary for a satisfactory project
of internet regulation.
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Este trabalho pretende contribuir para a tarefa de uma reconceitualização das
principais categorias jurídicas envolvidas na problemática da regulação do uso
moderno de dados pessoais. Uma gama de novos conceitos, e até mesmo novos
direitos fundamentais (como o conceito de “dado pessoal” e o direito à
autodeterminação informativa) emergiram progressivamente durante as últimas
décadas na busca por um ordenamento jurídico que pudesse dar conta da
complexidade crescente da matéria em termos mundiais. No entanto, em meio a este
processo de renovação conceitual e do consequente avanço das fronteiras do Direito
no sentido da criação de um inédito direito à proteção de dados pessoais, um traço
negativo imbuído neste percurso não pode passar desapercebido: a inexistência de
uma crítica interna do Direito em sua totalidade. Dito de outro modo, uma espécie de
falha reflexiva pela qual o Direito não assume a posição de repensar a si mesmo a
partir de suas bases, dispondo-se a investigar os conceitos fundamentais que
orientam a sua atividade e o seu próprio sentido enquanto discurso de caráter
deôntico, isto é, relativo ao dever-ser.
Essa falha reflexiva se refere objetivamente a duas frentes: tanto a um impulso
criativo que direciona o Direito à configuração de novas categorias capazes de
apresentar uma correspondência jurídica a fenômenos contemporâneos até então
não antecipáveis e de fazê-lo de dentro do paradigma há muito consolidado do
Direito moderno, como também ao exercício de reconceitualização de categorias
jurídicas que pretende, a partir de diferentes vozes, repensar e reconstruir o Direito
para aí sim acomodar as novas demandas da contemporaneidade e sua existência
essencialmente mediada pela tecnologia. Uma lacuna, portanto, que se deixa
entrever em diferentes níveis: de um lado, a ausência de uma crítica interna se dá
conjuntamente a um impulso de criar novas categorias a partir de um quadro
referencial teórico que permanece, contudo, inquestionado (como veremos adiante);
de outro, um projeto de reconceitualização do Direito que não parece levar às últimas
consequências o ônus de sua tarefa – para além de uma revisão de conceitos já
estabelecidos e correntes 3 , a necessidade de um profundo comprometimento

3

“At a fundamental level, the patterns of thought and description used in data protection law must be
reflected upon critically and reconceptualized” (ALBERS, 2014, p. 221).
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reflexivo que se manifesta no questionar do próprio ponto de partida daquele que
interroga o Direito, seus limites e suas potencialidades.
Nosso objetivo, deste modo, é o de jogar alguma luz sobre isso que
diagnosticamos como uma possível lacuna no processo de renovação conceitual do
Direito e de fazê-lo ao longo de um percurso que, inicialmente, parte da análise de
novas categorias jurídicas formuladas em resposta aos desafios contemporâneos
da técnica, e segue assim em direção a um aprofundamento do quadro referencial
teórico que serve de substrato para a formulação destas mesmas categorias – o qual
se mantém, em sua essência, o mesmo. Este percurso tem igualmente o objetivo de
cumprir com um aceno de caráter filosófico que possa iluminar o sentido deste
déficit reflexivo: não basta fundar novas categorias e repensar as já existentes sem
uma revisão consistente dos pressupostos que permeiam o todo4.
A análise dos conceitos fundamentais envolvidos na configuração atual do
direito à proteção de dados deve contar ainda com uma abordagem de cunho
ontológico – a filosofia como ferramenta analítica pode ainda contribuir na
explicitação de confusões e imprecisões terminológicas próprias ao campo do
Direito, as quais muitas vezes mantêm-se escondidas por detrás da aparente
obviedade de termos tidos como dados pela familiaridade de seu uso. Essa mesma
abordagem deve por fim apontar para o diagnóstico da estrutura ontológica de fundo
que anima todas as configurações jurídicas: uma ontologia de cunho essencialmente
atomista, que prima pela estruturação do mundo a partir da eleição de objetos
individuais como pontos de partida da análise em detrimento das relações que
possam surgir com o meio, isto é, a partir da assunção de átomos de análise (o
indivíduo e seu poder de controlar seus dados pessoais, e não o uso da internet como
uma rede altamente complexa que envolve a produção e a transmissão social da
informação). Por fim, o objetivo central é que essa explicitação dos pressupostos
ontológicos envolvidos na configuração do paradigma do Direito possa apontar para
futuros desenvolvimentos de conceitos que se aproximem o máximo possível da

4

Seguindo assim de perto a hipótese anunciada por Marion Albers: “My hypothesis is that the
elementary patterns of thinking must be constructed in a different way in order to achieve appropriate
data protection law” (ALBERS, 2014, p. 214).
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realidade complexa e essencialmente dinâmica que os fenômenos ligados à
moderna informática e computação nos apresentam.
Além de uma abordagem ontológica, este trabalho oferece também, como
contribuição filosófica ao projeto de reconceitualização de categorias jurídicas
referentes à regulação da internet, o esboço de uma leitura (essencialmente
heideggeriana) que parte da premissa de que a tecnologia não é somente um
instrumento disponível à vontade humana que passaria neste momento específico
da história por velozes transformações motivadas por um estrondoso avanço em
termos de pesquisa e inovação. Antes disso, a técnica não é um objeto para o homem
e tentar controlá-la é sucumbir de antemão a um comportamento essencialmente
técnico, onde prosseguimos sem dela nada saber. Para Heidegger, como veremos
adiante no desdobramento existencial de nossa contribuição filosófica, a técnica
como a conhecemos hoje diz respeito ao nosso mais íntimo e fundamental modo de
se compreender no mundo e de se relacionar com ele – a técnica diz respeito à
essência humana.
Do direito à privacidade ao direito à autodeterminação informativa
O direito geral de personalidade possui um caráter bastante amplo ao buscar
dar conta da variedade de dimensões da personalidade humana em suas
manifestações previsíveis e imprevisíveis. A partir desta asserção, abre-se um leque
de possibilidades de direitos especiais que se desenvolvem como diferentes
projeções da personalidade, alcançando muitas vezes o status de direito
fundamental com conteúdo próprio. É o caso do tradicional direito à privacidade em
seu aspecto central de proteção contra intrusões do Estado e de outros indivíduos
segundo a garantia do direito da reserva da intimidade da vida privada, a partir de
uma vertente essencialmente negativa, isto é, aquela atribuída a todos os direitos de
proteção. A tarefa de análise conceitual das categorias jurídicas emergentes junto
ao progressivo uso da internet, neste primeiro momento, é a de clarificar as bases da
diferenciação entre um direito à privacidade e um (cronologicamente posterior)
direito à autodeterminação informativa. Em traços gerais, ambos contam com o
status de direito fundamental – que lhes confere conteúdo próprio –, o que significa,
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dito de outro modo, que o direito à autodeterminação informativa é mais do que
somente uma parte do direito à privacidade, configurando assim um desdobramento
inédito e autônomo no interior do direito geral de personalidade.
Para elucidar o que constitui esse mais, o que este direito idealizado pela
jurisprudência alemã acrescenta de novo ao campo de regulação dos direitos de
personalidade, é necessário definir com precisão qual é o seu conteúdo próprio. Em
suma, o direito à autodeterminação informativa [Recht auf informationelle
Selbstbestimmung] apresenta um aspecto essencialmente positivo que é o de
conceder ao indivíduo o poder de dispor sobre suas próprias informações, isto é, o
poder de determinar a cada momento o uso destas informações de modo a que se
coadunem com uma “identidade informativa” sobre a qual lhe interessa zelar de
forma livre e autônoma. Deste modo, o direito à autodeterminação informativa
pressupõe o direito de o indivíduo possuir e determinar uma identidade informativa
– nesse sentido, pode-se mesmo falar de uma “liberdade informática” (FERNÁNDEZ
SEGADO, 1997, p. 33-70). Assim, por mais que o direito à autodeterminação
informativa abarque elementos conectados à natureza essencialmente negativa do
direito à privacidade – a proteção de informação íntima contra intrusões do Estado
e de outros indivíduos –, suplanta-o, porque adiciona ao campo de regulação a
assunção do fato da emergência de novas facetas da personalidade humana
mediadas pelo uso massivo da informática. O direito à autodeterminação informativa
busca assim dar conta de uma dupla tarefa: garantir ao indivíduo a liberdade de
determinar o uso de suas informações pessoais, e ao mesmo tempo protegê-lo de
possíveis agressões decorrentes deste mesmo uso – um direito fundamental que
apresenta assim uma espécie de “dupla valência” (FERNÁNDEZ SEGADO, 1997, p.
35).
A tarefa de uma distinção conceitual entre o direito à privacidade e o direito à
autodeterminação informativa deve contar ainda com uma explicitação quanto à
diferença entre os bens jurídicos em questão. A gênese do direito à privacidade se
encontra intimamente relacionada às transformações sociais que datam da virada
do século XX, em especial o fenômeno de uma intensa urbanização e a decorrente
instauração de uma sociedade de massas na emergência do capitalismo tardio.
Nesse cenário, seguiu-se um movimento inflacionário da esfera pública, de modo
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que a planificação de todos os setores da existência humana trouxe consigo formas
opressivas de convívio, forçando assim, como modo de compensação, a reserva de
uma esfera da vida que pudesse se manter segura e longe do escrutínio alheio
(LUCAS M. DE LA CUEVA, 2008, p. 45). O bem jurídico a ser protegido pelo direito
fundamental à privacidade, portanto, é a intimidade da vida privada, o direito de o
indivíduo pretender excluir do conhecimento alheio parcelas de sua vida que digam
respeito ao seu corpo e à sua saúde, bem como a seus pensamentos, crenças e
afetos, enfim, parcelas de sua vida que o indivíduo considera como fazendo parte de
seu íntimo e por esse motivo dizendo respeito unicamente aos limites de sua vida
privada.
Contudo, o que a já consolidada sociedade da informação apresentou como
desafio a partir do final do século XX não se trata meramente de uma forma renovada
de invadir ou de ameaçar a reserva da intimidade – cunhada muito antes da explosão
do uso da informática –, invés disso, suas transformações são tão profundas que
inauguram a vigência de uma nova dimensão da liberdade humana. Sensível a essa
exigência imposta pelas condições particulares da sociedade contemporânea e pelo
uso massivo das tecnologias de informação, o quadro jurídico precisou
progressivamente reconhecer a vigência de um novo direito fundamental, ao mesmo
tempo em que o direito à privacidade precisou ser reconduzido ao seu lugar de
origem: a proteção de parcelas de nossa vida que preferimos manter na penumbra
do conhecimento íntimo e familiar.
Num breve panorama histórico acerca do recente desenvolvimento de um
direito específico para a regulação do uso e processamento de dados pessoais no
âmbito do direito da União Europeia, percebe-se que os dois principais documentos
de referência – a Convenção nº 108 do Conselho da Europa de 1981 sobre o
tratamento automatizado de dados de caráter pessoal (o primeiro instrumento
internacional juridicamente vinculativo adotado no domínio da proteção de dados,
reformulado em Convenção 108+) e a Diretiva 95/46/CE do Parlamento Europeu
(revogada pelo Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados – RGPD, Regulamento
(UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, implementado em 25 de maio
de 2018) – buscavam a elaboração e a definição de um novo direito fundamental
para a regulação da matéria, sem contudo desvencilhar o texto jurídico da
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conceituação canonizada pelo direito à privacidade. Esse primeiro momento de
discussão marca assim uma busca pela clarificação das exigências jurídicas que o
inédito tratamento automatizado de dados de caráter pessoal apresentava, isto é, era
preciso estabelecer com precisão o que de novo era solicitado ao Direito para aí
então se produzir uma resposta coerente, ao mesmo tempo em que um afastamento
das categorias já existentes fazia-se igualmente necessário.
Desse modo, é então a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, de
7 de dezembro de 2000, com sua asserção quanto ao direito à proteção de dados de
caráter pessoal como um novo direito fundamental, que constitui o rito de passagem
para o estabelecimento de uma clara distinção entre os dois direitos em questão, isto
é, através da implementação de uma regulação que atua sem subsumir o novo direito
fundamental ao já familiar direito à privacidade. Essa asserção teve assim o mérito
de desfazer a prévia confusão conceitual entre o direito à proteção de dados
pessoais e o direito à privacidade, expressando marcadamente as diferenças entre o
“velho” e o novo direito e assim efetivando sua validade enquanto direito
fundamental com conteúdo próprio, originalmente enunciado no Artigo 8º da Carta
dos Direitos Fundamentais da União Europeia:
1. Todas as pessoas têm direito à protecção dos dados de carácter pessoal que
lhes digam respeito.
2. Esses dados devem ser objecto de um tratamento leal, para fins específicos e
com o consentimento da pessoa interessada ou com outro fundamento legítimo
previsto por lei. Todas as pessoas têm o direito de aceder aos dados coligidos
que lhes digam respeito e de obter a respectiva rectificação.
3. O cumprimento destas regras fica sujeito a fiscalização por parte de uma
autoridade independente.

Deste modo, a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia oferece um
elemento adicional às deliberações prévias ao definir o conteúdo essencial do novo
direito fundamental em questão, a partir do qual se faz possível construir um regime
jurídico homogêneo nos diversos Estados-membros da União (LUCAS M. DE LA
CUEVA, 2008, p. 49). A partir daqui, tornam-se explícitas as diferenças de conteúdo
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presentes entre o direito à privacidade, de um lado, e o direito à proteção de dados
pessoais de outro: o primeiro entra em consideração na matéria relativa à proteção
de dados pessoais quando se trata do caso específico do tratamento dos chamados
dados sensíveis. São estes referentes à saúde, à vida sexual, ou ainda dados
referentes a convicções filosóficas ou políticas, à filiação partidária ou sindical, à fé
religiosa, que revelem a origem étnica ou racial – em suma, dados cujo tratamento
põe em risco o direito fundamental à reserva da intimidade da vida privada e que, do
mesmo modo, por conta da especial sensibilidade que lhes é inerente, dados cujo
uso guarda um potencial discriminatório que deve ser de todo modo evitado.
Com o advento das redes sociais e dos motores de busca – cuja ampla adesão
adveio somente anos depois do principal documento do direito da União Europeia, a
Diretiva 95/46/CE –, fica claro que o uso descontrolado de dados pessoais
representa um problema que ultrapassa em muito o bem jurídico tutelado pelo direito
à privacidade: a capacidade de armazenamento de dados de toda natureza é
simplesmente ilimitada – uma contingência técnica e material, portanto, que provoca
a insuficiência da proteção jurídica efetivada pelo tradicional direito à privacidade
(RUARO; RODRIGUEZ; FINGER, 2011, p. 49). Quando uma empresa comercializa
nossos dados a terceiros visando o lucro irrestrito, ou quando o Estado utiliza nossos
dados para fins de controle discriminatório e antidemocrático, uma parcela de nossa
identidade consideravelmente mais ampla do que aquilo que entendemos como a
nossa vida privada é violentamente exposta: entra aí em jogo o direito fundamental
de todo indivíduo de ter o tratamento de seus dados pessoais – hoje já simplesmente
inevitável para a eficácia administrativa de instituições públicas e privadas e para a
atual configuração das relações de poder fundadas sobre a informação –
devidamente regulado enquanto proteção suprema da dignidade de sua pessoa.
Por fim, neste breve panorama histórico acerca das principais categorias
jurídicas envolvidas na regulação da matéria em questão, os principais termos
utilizados, “direito à autodeterminação informativa”, inicialmente, e após “direito à
proteção de dados pessoais”, foram tomados como sinônimos, ainda que uma
diferença de nuance em seu modo de apresentação se faça presente. Pablo Lucas
M. de la Cueva (2008, p. 44) aponta para o fato de uma “plena coincidência” entre os
termos “direito à autodeterminação informativa” e “proteção de dados de caráter
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pessoal”, no entanto cada um deles aponta para diferentes ênfases acerca do mesmo
objeto: quanto ao primeiro – um direito fundamental cunhado pelo Tribunal
Constitucional Federal alemão numa decisão acerca da Lei do recenseamento geral
da população [Volkszählungsurteil]5 –, a ênfase se encontra na faculdade assinalada
por este direito, a saber, a autonomia de o indivíduo decidir e consentir de modo
informado e livre o uso por terceiros de seus dados pessoais; já o segundo termo
dirige sua ênfase para o aspecto instrumental da matéria, enquanto termo técnico
que pretende denominar o conjunto de meios jurídicos através dos quais se garante
a efetivação da faculdade anteriormente referida. Segundo o mesmo autor (2008, p.
44), a denominação “direito à autodeterminação informativa” é mais precisa
justamente porque aponta para o núcleo do direito em questão, para o seu aspecto
substantivo – a faculdade de zelar por uma identidade informativa enquanto garantia
de uma liberdade fundamental do indivíduo.
A própria demanda do fenômeno tecnológico dos dados pessoais como
objetos de tratamento automatizado e as implicações existenciais para uma
personalidade humana que se desenvolve agora em meios digitais, contudo, mostrase a partir de uma trama complexa de relações que perpassam tanto o nível físico da
máquina que opera o processamento de tais dados, como o nível social em que a
informação é tornada objeto de uso simbólico e passa então a circular num fluxo
dinâmico e essencialmente incontrolável de comunicação. O ultrapassamento do
mero caráter negativo do direito à privacidade, como vimos, dá-se sobretudo junto
ao reconhecimento da problemática da proteção de dados pessoais como uma
liberdade: a possibilidade de o indivíduo participar ativamente desse processo,
engajando-se na tomada de decisões quanto ao uso que é a cada vez conferido aos
seus próprios dados pessoais – como um “poder de autotutela” (SARMENTO E
CASTRO, 2018, p. 10). Essa liberdade que emerge junto à possibilidade histórica de
o ser humano possuir algo como uma “identidade informativa”, e de constituí-la de
5

O Tribunal Constitucional Federal alemão, na sentença de 15 de dezembro de 1983, autonomiza um
Recht auf Informationelle Selbstbestimmung, ao reconhecer o direito do indivíduo de determinar a
utilização e divulgação de seus dados pessoais, assim como o direito à proteção contra a utilização
destes mesmos dados. O que se deu no sistema jurídico alemão, contudo, não foi tanto a criação
deste direito em um único precedente, mas sim o reconhecimento a partir de decisões anteriores da
própria Corte Constitucional quanto a um status de direito fundamental (RUARO; RODRIGUEZ; FINGER,
2011).
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modo afinado a valores tradicionais como os de autonomia e de respeito à dignidade
da pessoa humana, corresponde assim à inclusão de novas facetas da personalidade
humana de que o direito à autodeterminação informativa é capaz de exercer a partir
de seu caráter positivo.
Por fim, o reconhecimento do direito à autodeterminação informativa como
uma liberdade do indivíduo confere à base conceitual da problemática da proteção
de dados pessoais um incremento tanto em termos de concretude (abrange de modo
mais fiel a importância que o uso da internet tem assumido na vida cotidiana de
indivíduos de todos os cantos do mundo enquanto presença física incessante), como
em termos do caráter existencial envolvido no próprio objeto de regulação (o
engajamento afetivo e a produção de sentido envolvidos na experiência de constituir
e expressar a própria personalidade com o uso da internet). As redes tornam-se
assim um ambiente em que é possível construir intersubjetivamente uma identidade
que, por sua natureza, borra essencialmente os limites entre o real e o virtual; elas
oferecem ao homem, de modo cada vez mais intenso, a experiência de ser provocado
pela técnica a investir seus afetos e a engajar-se existencialmente numa nova forma
possível de liberdade – e de assim assumir uma relação essencial com a técnica. O
desafio para o pensamento diz respeito unicamente a determinar o quão livre para o
ser humano pode ser essa relação.
Ontologia atomista e um padrão individualista de regulação
Como já vimos, uma abordagem reguladora que se queira em dia com a
configuração moderna da proteção de dados deve partir da assunção da tarefa de
tematizar os seus próprios pressupostos trazendo-os reflexivamente à luz. Nesse
sentido, importa esclarecer o que se entende por noções como as de “dado”,
“informação” e “autodeterminação”, constantemente mencionados nos textos
jurídicos e implicados na totalidade da configuração regulatória da proteção de
dados. Estes são os elementos mais básicos a partir de onde toda a arquitetura da
regulação jurídica se erige e alcança por fim sua efetividade em princípios legais e
medidas provisionais. São estes conceitos fundamentais que a norma jurídica
incorpora de modo passivo a partir do contexto social em que se desdobra a matéria
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de regulação, mais o conteúdo decantado de conceituações anteriores legadas pela
tradição jurídica, que permanecem vividamente atuantes enquanto desprovidas de
uma reavaliação crítica: “(…) em seu centro, o ordenamento jurídico é ainda
caracterizado por conceitos desatualizados que permanecem referenciados a
quando a proteção de dados primeiramente emergiu” (ALBERS, 2014, p. 213). Essa
tarefa de revisão, por sua vez, desenvolve-se à medida que uma compreensão
criticamente mediada do fenômeno o desvela em seu caráter essencialmente
complexo e dinâmico – bem como essencialmente interdisciplinar –, evidenciando
assim a necessidade da cunhagem de novos elementos conceituais para a
construção de uma regulação adequada à proteção de dados.
A tarefa de uma reconceitualização do Direito tomada em sentido forte deve,
portanto, dar um passo atrás e iniciar sua tarefa de pensamento pelo escrutínio
daquelas noções mais básicas às quais todas as outras de algum modo mantêm-se
referidas. Nesse passo, seguimos Marion Albers em seu diagnóstico acerca do fato
de que todos os atuais conceitos da regulação da proteção de dados permanecem
atrelados à essência da noção “clássica” de direito fundamental: a ideia de que as
liberdades individuais são um bem natural que deve ser protegido de toda e qualquer
ameaça que o Estado possa exercer, de modo que a configuração essencial do
Direito moderno se estabelece a partir da tarefa de justificar os casos de exceção em
que é aceitável a intervenção do Estado (ALBERS, 2014, p. 215-217). A noção de
liberdade natural assume assim o caráter de bem supremo para o Direito, enquanto
repousa num pressuposto abstrato (porque pretende determinar o que é a liberdade
do indivíduo antes da constituição de qualquer Estado), o qual por sua vez estabelece
de modo vazio a precedência absoluta das liberdades individuais. A consequência é
então a de um ordenamento jurídico que encontra seu fundamento na tarefa única
da proteção do indivíduo em sua constituição essencial de ente dotado de uma
liberdade natural; ao mesmo tempo, a esfera de proteção alcançada por uma
abordagem jurídica centrada na ideia de algo como um bem inato mantém-se
igualmente abstrata e vazia.
A instituição do indivíduo como centro de referência do ordenamento jurídico
não pode assim produzir outro efeito que o de um padrão essencialmente
individualista de regulação. Este padrão se encontra igualmente no modo de
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designação dos objetos de proteção do Direito: desde que o indivíduo é o núcleo
intocável da reflexão jurídica, os bens a serem protegidos são sempre elegidos a
partir da consideração exclusiva do indivíduo em sua constituição individual, isto é,
enquanto objeto particular completamente destacado de qualquer relação com
outros objetos possíveis. Um padrão individualista de designação, portanto, que
orienta toda a regulação a partir da eleição de um átomo de análise (o elemento mais
simples a partir de onde não é possível retroceder) em relação ao qual tudo o mais é
contraposto – deparamo-nos aqui com a descrição dos pressupostos mais básicos
de uma ontologia atomista. Ao condicionar a maioria das abordagens modernas
quanto à problemática da proteção de dados, esse mesmo padrão individualista
(como vimos, presente no coração da ideia clássica de direito fundamental) leva-as
à inferência de que os dados pessoais são objetos pertencentes aos indivíduos aos
quais eles se referem e de que o bem jurídico a ser protegido se encontra no indivíduo
em sua liberdade suprema de determinar o uso destes dados enquanto parte de sua
propriedade. O inverso também pode ser enunciado para uma explicitação do
significado inaudito dessa inferência: o bem a ser protegido são assim os próprios
dados pessoais enquanto propriedade do indivíduo a quem eles se referem. Em
suma, o fato é que a inversão das proposições não anula o seu efeito de esterilizar
qualquer possibilidade de consideração do contexto relacional mais amplo em que
todos esses elementos se encontram imbricados.
Esse condicionamento em relação às abordagens contemporâneas da
problemática da proteção de dados atinge ainda o modo com que se compreende a
efetivação da liberdade do indivíduo em relação a seus próprios dados pessoais: a
clássica ideia de autonomia como autodeterminação, isto é, a faculdade de o
indivíduo determinar para si as diretrizes norteadoras de sua existência, assume
agora a figura do controle exercido sobre os dados pessoais enquanto propriedade
dos indivíduos. Faz parte de um direito inato, portanto, que todo indivíduo possa
decidir acerca do uso e tratamento de seus dados pessoais – essa decisão, contudo,
possui um sentido bastante singular: ela é tomada por um indivíduo essencialmente
transcendental (poder-se-ia dizer, de uma posição excêntrica ao mundo) e se dá
numa esfera livre de condicionamentos, de um ponto de vista absoluto, portanto. Em
outras palavras, a ideia de controle sobre os dados pessoais como modo de o
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indivíduo exercer a sua autodeterminação esconde, subterraneamente, a eliminação
de toda a camada essencial de concretude da questão – não entra em consideração
a historicidade do próprio indivíduo, as condições materiais envolvidas no cenário
em que a decisão é tomada, as razões contextuais e mesmo inconscientes para as
suas escolhas, por exemplo. Mais uma vez, a consequência produzida quando tais
pressupostos não são trazidos à luz é a de uma regulação abstrata e vazia, porque
presa a conceituações que remetem em sua origem a constructos teóricos que
sublimam a finitude humana.
A tarefa de uma desmontagem do padrão exclusivamente individualista de
regulação, desse modo, deve explicitar o conteúdo de suas noções básicas e então
evidenciar o seu caráter eminentemente relacional. Neste passo, o ponto de partida
para toda a estruturação da arquitetura jurídica se encontra nos termos “dado” e
“informação” e na necessidade de sua distinção conceitual, já que estes são
tomados a maior parte das vezes como sinônimos. Em traços gerais, o dado diz
respeito unicamente à gravação de um caracter num dispositivo de armazenamento,
que por este seu caráter meramente físico, não possui significado por si. Já a
informação requer um contexto de conhecimento mais amplo a partir de onde esse
dado pode ser então interpretado, isto é, a informação nada mais é que a atribuição
de significado a um dado a partir de um contexto de interpretação – essa atribuição
se dá a partir da inclusão do dado numa rede mais complexa de informação e
conhecimento (ALBERS, 2014, p. 222-223). Essa trama de conhecimento, por sua vez,
envolve a transmissão e o compartilhamento de informações num nível mais amplo
e responde assim ao uso social da informação (o modo com que pacotes infindáveis
de informação são por sua vez interpretados para produzir conhecimento), atuando
assim como um pano de fundo que orienta todo o processo de manipulação da
informação – seja como produto deste, seja como fator determinante. O circuito de
produção de dados, informação e conhecimento é, portanto, sempre contextodependente e já envolve em sua natureza uma ontologia relacional6.
Do horizonte de uma análise ontológica, o dado pessoal é assim um ente cuja
constituição está intimamente relacionada a categorias de mediação social. O fato

6

Sobre a dialética como ontologia relacional, Cf.: (LUFT, 2010, pp. 82-120).
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de ele fazer referência a um indivíduo singular compõe apenas um dos elementos em
jogo para a sua produção, e talvez mesmo o menos significativo, já que o dado
pessoal deve adquirir seu sentido e determinar os interesses envolvidos em sua
disponibilização para o tratamento informatizado a partir de um contexto estrutural
essencialmente intersubjetivo – ele já é social em sua origem. Nesse sentido, podese falar de uma produção social de dados pessoais: soltos na profusão ininterrupta
de redes de informações e conhecimentos que transcendem o indivíduo por
excelência, os dados e sua posterior transformação em informações correspondem
a um processo que já sempre escapa ao arbítrio do titular individual de direitos. Há
portanto um fato hermenêutico pressuposto em todo o processo de produção,
armazenamento e transmissão de informações pessoais; é essa centralidade da
tarefa de interpretação que desvela o verdadeiro significado do uso dos dados
pessoais: um uso sempre dependente de um contexto social, em nosso caso, o de
uma sociedade que assumiu a figura da informatização totalitária.
Por fim, como não é possível isolar os dados do contexto social em que foram
produzidos e utilizados (pois o seu significado advém unicamente daí), assistimos à
falência daquele padrão individualista de regulação: o bem jurídico a ser protegido
não pode ser encontrado na ideia dos dados pessoais como propriedade do
indivíduo. O reconhecimento do caráter essencialmente hermenêutico e relacional
dos dados pessoais é imperativo para que se assuma que o bem jurídico a ser
protegido repousa unicamente na sociabilidade do indivíduo. Assim, o modo de os
indivíduos efetivarem sua liberdade como autodeterminação na era do uso massivo
da internet, antes de repousar num ideal irrealizável de “controle” acerca dos próprios
dados pessoais, consiste essencialmente na qualidade de inserção do indivíduo no
ambiente das redes e das condições materiais aí encontradas para a construção de
sua identidade. A efetivação de uma liberdade informativa depende assim da
disponibilização de condições justas e igualitárias aos usuários no que concerne ao
desenvolvimento de suas capacidades intelectuais e de seu senso crítico, de sua
formação cidadã e de sua personalidade como um todo. Neste passo, o direito à
proteção de dados pessoais revela tanto o seu caráter de direito ao livre
desenvolvimento da personalidade – enquanto os dados pessoais são expressão
direta da personalidade humana (DONEDA, 2011, p. 92) –, como a sua íntima conexão
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com o direito da informação – é o modo como se dá a articulação social do uso
público da informação que deve determinar a efetivação da tutela do direito à
proteção de dados pessoais.
O direito da informação – campo de investigação jurídica que contempla o
fenômeno da informação em sua acepção histórica e social – envolve assim, em
seus termos básicos, o direito de informar-se, isto é, o direito de o indivíduo buscar
informação de maneira livre e autônoma nas redes; o direito de informar, o direito de
emitir seus pensamentos e opiniões sem qualquer tipo de censura (a não ser que
essa esteja garantida na Constituição); e ainda, o direito de ser informado, isto é, de
comungar de uma sociedade democrática em que a informação de caráter público
circula livremente e de modo acessível e transparente a todo cidadão (SARLET;
MOLINARO, 2014, p. 21). Direitos estes que se situam no registro de direitos
subjetivos (isto é, individualistas), e que contemplam assim o direito da
personalidade visto a partir de seu aspecto negativo, isto é, como direito protetivo de
cada indivíduo perante as possíveis intervenções do Estado. O direito da informação,
contudo, ultrapassa essa esfera individualista e negativa de proteção e alcança ainda
um significado coletivo para a abrangência de sua tutela: entram aqui todas as
considerações acerca do direito do indivíduo de participar ativamente e de atuar
como cidadão autônomo nos processos comunicativos da comunidade a que
pertence. O direito da informação vem assim juntar-se à delimitação da esfera
positiva da proteção de dados que já vinhamos desenvolvendo neste trabalho: a
efetivação da liberdade humana numa sociedade informatizada compreende o
direito de todos os indivíduos de dispor das informações de modo justo e igualitário,
a partir da garantia por parte do Estado de um contexto social favorável a um
democrático uso público da informação.
Esse aspecto coletivo do direito da informação deixa-se entrever mais
profundamente se o considerarmos como parte de um direito mais abrangente, o
direito à comunicação, o qual encontra-se imediatamente vinculado ao direito de
participação cidadã e ao correlato exercício da liberdade de expressão (SARLET;
MOLINARO, 2014, p. 21). Assim, o direito à proteção de dados pessoais apresenta
também um aspecto político: o livre e autônomo desenvolvimento da identidade
informativa depende do acesso à informação de que o indivíduo dispõe, de como a
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sociedade em que está inserido faz transitar essa informação pelos diferentes
estratos da população (diferenças de classe, etnia, cor, religião, gênero, orientação
sexual, etc.) e, assim, depende também de como esse indivíduo se reconhece no
interior da comunidade de que é membro. Deste modo, é preciso que as condições
materiais para uma efetiva participação cidadã sejam asseguradas: o direito de o
indivíduo engajar-se nos processos democráticos de tomada de decisão, bem como
no controle democrático do poder – já que, como vimos, o bem maior a ser protegido
é o da liberdade de agir socialmente.
Filosofia da técnica: sobre a essência da liberdade humana
Um projeto de revisão dos conceitos centrais que estruturam o atual
ordenamento jurídico quanto ao direito à proteção de dados pessoais, além da tarefa
crítico-analítica de esclarecimento do conteúdo semântico de termos pressupostos,
deve também desvelar o fundo existencial de onde brotam estes mesmos termos
pretensamente familiares, e então, filosoficamente, desvelar a não obviedade da
compreensão de mundo que aí já é dada e neste âmbito não-tematizada. Não só
termos largamente empregados na história da regulação da matéria como “dado”,
“informação” e “auto-determinação” recebem uma nova luz e um breve aceno para
o seu local de origem, como também questões fundamentais e verdadeiramente
urgentes devem reemergir a partir daí e, nesse caminho, podem então suscitar uma
ampla reflexão em que seja possível tanto reavaliar a precisão terminológica e a
validade da visão de mundo embutida nestes conceitos, como também produzir um
espaço para se questionar antes de tudo que é a técnica e qual a relação que
pretendemos estabelecer com ela.
A urgência e a necessidade dessa questão vêm à frente quando o pensamento
é capaz de interromper por ao menos um breve momento o ritmo mecânico das
necessidades técnicas que orienta nossa vivência cotidiana e atentar para a
extensão e a profundidade do problema que a tecnologia impõe enquanto fenômeno
planetário que reestrutura nossa experiência de mundo em sua totalidade. Nossos
direitos fundamentais sofrem uma severa ameaça porque a nossa essência
enquanto seres humanos é colocada em perigo diante da ascensão de um modo
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único e totalitário de o ser humano se compreender no mundo e se relacionar com
ele. Quando acreditamos já estarmos em posse da técnica em seu ser e verdade, isto
é, quando a tomamos como auto-evidente enquanto um objeto sob nosso inteiro
domínio, e por isso não reconhecemos mesmo a necessidade de questioná-la, dá-se
o momento mesmo em que a técnica se desvela em sua insuspeitada estranheza e
ela aí então nos escapa ao controle. Desse modo, erigimos sob bases frágeis nosso
modo de vida, nossas estruturas de poder, nossos processos de comunicação e, por
fim, nossas normas fundamentais para a manutenção da justiça e da liberdade. Um
aspecto essencial da existência humana é crucialmente negligenciado nessa atitude
mesma de evitar o questionamento do que é para nós o mais próximo, e por esse
motivo o aparentemente mais conhecido. A técnica nos coloca em posse de um
enigma: qual será a direção tomada?
A filosofia da técnica heideggeriana serve assim de guia para uma primeira
aproximação por conta especialmente do seu impulso para um questionar além das
representações habituais do que seja a técnica e de nosso relacionamento com ela
(RUGGERI, 2016). Busca-se aqui o esclarecimento de que a própria essência humana
está em jogo no relacionamento com a técnica. O ponto de partida reside na tarefa
de desvelar nosso comportamento apressado em relação à própria questão:
rapidamente forma-se em nosso conjunto de crenças (e no mesmo passo já a
tomamos como definitiva) a opinião corrente de que a técnica é em si mesma algo
neutro, como um instrumento à disposição da vontade humana que é assim
articulado a partir do estabelecimento de fins e do consequente cálculo quanto aos
meios necessários para a sua efetivação. De modo mais fundamental, a filosofia da
técnica heideggeriana é uma crítica à limitação dessa representação pragmática que
não deixa claro para si o fato de que o seu fundamento reside na assunção prévia do
homem como centro de referência a partir de onde todo o ente encontra seu sentido
– uma interpretação “antropológica”, como diria Heidegger, que interroga somente a
partir de e com vistas ao ser humano em seu exercício de dominação sobre a
totalidade do real. Uma crítica a essa interpretação, portanto, não por que esta seja
simplesmente falsa, mas porque em avaliando a técnica unicamente como um meio
para os fins humanos, como um mero recurso disponível à vontade humana, o
pensamento recai numa argumentação circular que utiliza da própria técnica em seu
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caráter instrumental para defini-la (raciocinando de um modo exclusivamente
técnico, portanto). Aqui, o pensamento se depara com o encerramento da própria
possibilidade de demorar-se junto à técnica naquilo que ela é – de pôr-se assim a
caminho de sua essência.
Em traços gerais, a argumentação heideggeriana é a de que é preciso
desmontar a noção tradicional de causalidade (pressuposta em toda interpretação
instrumental) para, a partir daí, desvelar a essência da técnica e o reconhecimento
igualmente essencial de que não detemos o seu controle. A tese central da filosofia
da técnica heideggeriana está assentada assim num questionar mais originário que
desvela a conexão intrínseca de técnica e verdade: já desde a poiesis grega, toda a
produção de algo é entendida como um trazer à frente que primeiramente deixa
surgir o ente, retirando-o de seu encobrimento. Esse movimento de retirar algo do
encobrimento, por sua vez, Heidegger irá chamar de o desabrigar [Entbergen], que
acaba por conectar diretamente a poiesis assim entendida com a aletheia grega: a
noção fundamental de verdade como desvelamento. A poiesis, enquanto este levar o
ente à presença, encontra assim duas possiblidades: o irromper daquilo que possui
em si mesmo a irrupção do produzir, a physis (todo ente natural que cresce por si
mesmo, que possui um princípio interno de mudança); e a fabricação daquilo que
necessita de uma causa eficiente para chegar à presença, a téchne, que deve passar
pelas mãos do artista ou do artesão responsável pela sua efetuação. Essa é a origem
da técnica em sua conexão com o acontecer da verdade: ao produzir algo (na
conjugação de uma causa material para a sua existência, uma forma para a aparição
de seu aspecto e uma finalidade para levá-la à sua completude), a técnica apresentase como uma via por onde o ente é desvelado, onde ele primeiramente alcança o
caminho para o desabrigar.
No entanto, esse mesmo impulso para o desabrigar, próprio da técnica em sua
íntima conexão com a verdade, sofre na Modernidade uma mudança decisiva: o que
antes era produzido num deixar acontecer (como o preparo de uma plantação em
que se entrega a semente ao seu próprio ritmo de desenvolvimento), agora responde
a um desafio [Herausforderung] para que se apresente na forma da disponibilidade.
Todo ente é agora posto para que responda ao desafio de fornecer energia, a qual
será tão somente explorada, transformada, armazenada e distribuída, numa lógica
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infindável de produção e consumo que visa unicamente à sua própria intensificação.
O ente desvelado pela técnica moderna é assim o ente desafiado a se manifestar
como subsistência [Bestand], como fonte de reserva disponível à manipulação
possivelmente infinita do homem. Se o ente é assim desafiado a doar-se como um
subsistir desprovido de qualquer caráter singular e reduzido à mera disponibilidade,
o homem por sua vez é desafiado a justamente requerer [Bestellen] esse mesmo ente
na própria figura da subsistência, completando desse modo um ciclo que diz respeito
muito antes à doação do Ser em sua verdade do que a uma decisão deliberada do
homem. O que então desafia o ente na totalidade e por sua vez o homem a requerer
de um modo desafiante o real é justamente a essência da técnica, a armação [GeStell]. Toda a arquitetura da questão sofre agora um movimento de reversão que
destitui o homem de sua presumida posição de centralidade: antes de buscar
determinar o modo mais eficiente de dominarmos a técnica, o que solicita o
pensamento é a questão quanto a um modo apropriado de corresponder
[entsprechen] a esse desvelamento.
Esse acontecimento no seio da essência da técnica é a chave que nos conduz
para a iluminação de um novo conceito de liberdade a partir da própria relação com
a técnica como um acontecimento que repercute integralmente na condição
humana: o Ge-Stell é um envio do Ser. Desse modo, a interrogação central passa a
ser aquela acerca da participação do homem nesse acontecimento. A resposta de
Heidegger flerta com o ambíguo quando afirma que nem é o fazer humano
responsável pelo advento da armação, e nem este se dá num além a todo fazer
humano: “Mas também não acontece somente no homem e, decididamente, não por
ele” (HEIDEGGER, 2007, p. 387). Em traços gerais, como abertura originária do real, o
Ge-Stell é o âmbito essencial em que o homem já sempre está situado, de modo que
a sua relação com a técnica já está dada antes mesmo de entrar em cena aquela sua
postura requerente. Essa abertura, por sua vez, enquanto prévia e independente do
homem, deve guiar a compreensão heideggeriana da história [Geschichte] como um
envio [Schickung] do Ser: trata-se de um enviar [schicken] que primeiramente conduz
o homem para o caminho do desabrigar. Este caminho que é enviado como um modo
de desabrigar, por sua vez, é recebido pelo homem como destino [Geschick].
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Antes mesmo de o homem orientar seu curso de ação neste mundo, portanto,
algo já aconteceu pelo qual o real lhe vem ao encontro de uma maneira singular, a
cada vez essencialmente histórica. Esse envio do Ser que o homem recebe como
destino nada mais é que a interpretação fundamental do ente que deve conduzir o
curso próprio de cada época como um evento essencial responsável pela fundação
de um novo princípio que organiza nossa relação com o mundo – na
contemporaneidade, esse princípio se realiza na figura da armação [Ge-Stell], a
essência da técnica. Esse vocabulário construído em torno do termo “envio”
[Schickung], que busca superar a dicotomia moderna entre atividade/passividade, e
que por essa mesma via reconfigura o próprio significado da liberdade humana, é
assim atestado por Heidegger: “O destino do desabrigar sempre domina os homens.
Nunca é, porém, a fatalidade de uma coerção. Pois o homem se torna justamente
apenas livre na medida em que pertence ao âmbito do destino e, assim, torna-se um
ouvinte [Hörender], mas não um servo [Höriger]” (HEIDEGGER, 2007, p. 388). Esse
destino do desabrigar nada mais é que um encaminhamento para um certo modo de
relacionamento com os entes que o homem experimenta enquanto ser-lançado
[Geworfenheit]. É somente a partir dessa abertura primeira que o homem pode
determinar para si uma compreensão fundamental quanto ao seu lugar no mundo –
a essência humana é assim sempre condicionada por esse acontecimento prévio que
diz respeito unicamente ao Ser.
Por fim, isso significa que a liberdade, compreendida na Modernidade como
uma capacidade absoluta de auto-determinação, desde a assunção do homem como
centro de referência para o ente, sofre agora uma radical reconceituação em que a
própria noção de auto-determinação [Selbstbestimmung] tem o seu sentido
desabilitado. A liberdade humana começa no momento em que o Ser lhe envia a
dádiva de seu acontecimento – e isto quer dizer que tanto a possibilidade de autodeterminação, como o próprio campo de possibilidades entendido como a esfera
própria de realização da liberdade humana somente são dados a partir do
acontecimento prévio do Ser, do qual o homem não possui qualquer controle e em
relação ao qual somente lhe cabe (de algum modo) corresponder. Na relação com o
envio do Ser, portanto, toda a questão acerca da essência da liberdade humana
passa a ser aquela a respeito da postura assumida diante desse destino; o que
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pertence ao homem e está sob o seu poder decidir é justamente a relação que
pretende estabelecer com esse envio enquanto relação essencial com o Ser. Como
consequência, assistimos mais uma vez ao estilhaçamento da noção de controle:
todo o campo de possibilidades disponível à decisão humana, tomado antes como
incondicionado, sofre agora o constrangimento máximo da assunção de sua
essencial finitude – enquanto ente finito, o homem não responde pelas condições
em que sua existência é dada e pelo modo como é a cada vez lançado [geworfenes]
no mundo.
Considerações Finais
Por fim, a assunção da liberdade humana como modo de relacionamento com
o Ser no qual o homem se encontra numa relação de mútuo pertencimento e,
portanto, também de mútuo condicionamento, não significa uma recaída nas velhas
armadilhas do niilismo, como se uma nova abordagem ontológica de cunho pósmetafísico pusesse fim aos desígnios éticos da existência humana. O envio do Ser
tomado como destino, do mesmo modo, não significa meramente um destino do qual
somos reféns, mas antes o reconhecimento de nossa crucial responsabilidade nos
caminhos tomados pela dominação técnica do real. Se por um lado o fenômeno da
técnica não constitui-se num fazer humano, e nem mesmo num meio deste próprio
fazer, por outro ela também não se dá de modo completamente afastado do campo
de ingerência humana, e assim só efetiva a feição objetificadora (e por que não dizer,
violenta) de hoje porque encontra no homem um espaço decisivo de
correspondência. A desmontagem da noção de auto-determinação não implica
assim a impossibilidade de o homem determinar a si mesmo, conquanto essa
determinação guarde consigo a marca da escolha histórica de um homem concreto
e finito, cuja liberdade – para além da esfera restrita do campo de decisões do sujeito
metafísico – realiza-se na plenitude e vastidão de sua relação com o Ser.
Nosso intuito central foi assim o de expandir o alcance das noções que
orientam a problemática da proteção de dados pessoais, no intuito de ultrapassar
principalmente as insuficiências de um ordenamento jurídico orientado por padrões
conceituais

de

cunho

exclusivamente

individualista.

A

tarefa

de

uma
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reconceitualização do Direito precisa superar assim a ontologia atomista que lhe
serve de fundamento e reconsiderar o amplo e profundo papel da técnica na
configuração contemporânea da existência humana. Em traços gerais, o objetivo foi
o de apontar para as consequências de um quadro referencial teórico inquestionado,
e de assim jogar alguma luz quanto aos possíveis caminhos de sua tematização
crítica.
As transformações tecnológicas no seio do que se convencionou chamar de
“sociedade da informação” – a nosso ver, essencialmente incontroláveis –
reorganizam estruturas fundamentais da condição humana e inauguram do mesmo
modo dimensões outrora não antecipáveis de nossa personalidade. Muito
provavelmente aquilo mesmo que entendemos por “essência humana” já tenha
encontrado por estas sendas um curso novo de reconfiguração e, mais do que isso,
um curso próprio – as potencialidades da técnica parecem realmente infinitas e o
campo de possibilidades tão vasto que é preciso abandonar de vez a pretensão
ingênua de deter o controle da direção estrondosa dessas transformações. O homem
mais do que nunca é filho de seu tempo, ele simplesmente responde àquilo que o
apela quando pensa antes interrogá-lo, e essa correspondência se dá no âmbito
essencial de seu ser. Em traços gerais, ser na era da informática é ser titular de dados
pessoais – minha personalidade reside agora impressa em suportes físicos de
armazenamento e sistemas altamente complexos de processamento de dados;
aquilo que sou se encontra continuamente à disposição do uso de terceiros na forma
abstrata e abertamente manipulável da informação. É minha identidade, portanto,
que sofre uma transformação profunda no interior deste cenário, e com ela os
contornos específicos de minha real liberdade, e ainda o sentido da autonomia que
se faz possível a um indivíduo reduzido à sombra da titularidade de dados pessoais.
Em traços gerais, a decisão do homem contemporâneo quanto ao modo de
realizar a nova figura de sua autonomia representa a decisão de como responder
àquilo que lhe é dado, abandonando a ilusão de uma ideia de autodeterminação
absoluta e incondicionada; o que está em jogo é a decisão acerca de qual relação o
homem pretende estabelecer com a técnica, apresentando-se esta como destino
insuperável para a vontade humana. Se uma relação na qual se torna possível
explorar as potencialidades da técnica sem abrir mão da defesa de liberdades e
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garantias individuais, se uma relação que busque auxiliar na construção de uma
sociedade justa por meio do fortalecimento das formas já existentes de Estado de
Direito e do controle democrático do poder, ou se dando espaço a novos modelos
autoritários e discriminatórios de uso do poder – as possibilidades são incontáveis.
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11. O CONTEÚDO DA SEGURANÇA NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E NA
LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
https://doi.org/10.36592/9786587424866-11

Victoria Dickow Paganella1
Resumo
O presente estudo tem como objetivo analisar as possíveis interpretações dos
conceitos de segurança legitimamente esperada previstos no Código de Defesa do
Consumidor (CDC) e na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) nos casos
de indenização de danos causados aos consumidores-titulares. Primeiramente, os
conceitos de segurança são descritos à luz do CDC e da LGPD. Em seguida, esses
conceitos são interpretados, de forma conjunta e sistemática, a fim de que a noção
segurança no CDC seja complementada pelos aspectos de segurança da informação
da LGPD.
Palavras-chave: Responsabilidade civil. Segurança. Tratamento irregular de dados
pessoais. Defeito do produto e do serviço.
Abstract
This study aims to analyze how the concepts of security and safety reasonably
expected provided under CDC and LGPD may be interpreted in case of redressing
damage caused to consumers-data subjects. Firstly, the concepts of safety and
security are described in the light of CDC and LGPD. Subsequently, these concepts
are interpreted joint and systematically, so that safety accordingly to CDC is
complemented with aspects of information security accordingly to LGPD.
Keywords: Civil liability. Safety and security. Irregular processing of personal data.
Defective product and service.
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1 INTRODUÇÃO
Os consumidores-titulares, transparentes aos olhos de fornecedorescontroladores – que tratam uma enorme quantidade de dados pessoais, inferindo
preferências, prevendo comportamentos e classificando tais consumidores-titulares
para “aprimorar e personalizar a experiência do usuário” –, enfrentam uma cadeia
produtiva ainda muito opaca no que se refere aos novos desdobramentos da
sociedade da informação (MARQUES; MUCELIN, 2020). Os danos aos consumidorestitulares apresentam novos contornos: decorrem da utilização crescente de decisões
automatizadas por algoritmos e inteligência artificial aplicados a serviços e produtos
da internet das coisas (brinquedos, SmartWatches, carros autônomos), utilização de
múltiplas técnicas de processamento de dados (profiling, data mining, scoring),
vazamentos de dados, novas práticas abusivas.
O Código de Defesa do Consumidor (CDC) 2 atribui ao fabricante, produtor,
construtor, importador e fornecedor uma responsabilidade civil objetiva pelos danos
decorrentes do fato do produto ou serviço defeituoso (artigos 12 e 14, ambos do
CDC).3 Como pressupostos, adota (a) defeito do produto/serviço, (b) dano decorrente

2

Delimita-se a análise do presente estudo à regra de responsabilidade pelo fato do produto ou serviço
defeituoso (artigos 12 e 14, ambos do CDC), de modo que não será abordada a regra de
responsabilidade pelo vício do produto ou do serviço (artigos 18, 19, 20, todos do CDC), a qual abarca
os vícios por inadequação.
3
Art. 12, CDC. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador
respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas,
manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações
insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos. § 1° O produto é defeituoso quando não
oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as
circunstâncias relevantes, entre as quais: I - sua apresentação; II - o uso e os riscos que
razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi colocado em circulação. § 2º O produto não
é considerado defeituoso pelo fato de outro de melhor qualidade ter sido colocado no mercado. § 3°
O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar: I que não colocou o produto no mercado; II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito
inexiste; III - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
Art. 14, CDC. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela
reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços,
bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1° O serviço é
defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em
consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o
resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º O
serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 3° O fornecedor de serviços
só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II -
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de acidente de consumo4 e (c) nexo de causalidade entre o defeito e o dano.5
De forma semelhante, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)
atribui a responsabilidade civil6 por danos decorrentes de tratamento irregular aos
agentes de tratamento (controlador ou operador).7 Como pressupostos, exige-se (a)
tratamento irregular de dados pessoais, (b) dano decorrente de tratamento irregular8
e (c) nexo de causalidade entre o dano e o tratamento irregular.
No entanto, o artigo 45, da LGPD9 reenvia os casos de danos decorrentes de
tratamento irregular de dados pessoais de consumidores-titulares para o CDC,
incidindo as regras de responsabilidade civil nele previstas. Ainda assim, existem
diálogos complementares relevantes a serem estabelecidos entre LGPD e CDC no
âmbito da responsabilidade civil, como é o caso da segurança legitimamente
esperada – conceito jurídico indeterminado 10 mencionado em ambas regras de
responsabilidade civil.
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. § 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais
liberais será apurada mediante a verificação de culpa.
4
Os danos podem ser patrimoniais ou extrapatrimoniais, individuais, coletivos ou difusos.
Art. 6º, CDC. São direitos básicos do consumidor: (...)VI - a efetiva prevenção e reparação de danos
patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos; (...)
5
Consoante doutrina majoritária (MIRAGEM, 2016, p. 623; SANSEVERINO, 2010, p. 279-279;
GIUSTINA, 1991, p. 144-155), adota-se a teoria da causalidade alternativa, segundo a qual a
responsabilidade pelos danos decorrentes de fato ou defeito do produto é atribuída ao grupo de
fornecedores da cadeia produtiva (fabricante, produtor, importador, construtor). (GIUSTINA, 1991, p.
144-155.)
6
O nexo de imputação adotado pela LGPD (culpa ou risco) ainda é controvertido na doutrina. Dentre
os autores que defendem uma responsabilidade subjetiva fundada na culpa, cita-se Gisela Sampaio
da Cruz Guedes, Rose Melo Vencelau Meireles, Maria Celina Bodin de Moraes, João Quinelato de
Queiroz, Marcos Gomes da Silva Bruno, Bruno Bioni e Daniel Dias. (GUEDES, 2019, p. 167-181); dentre
aqueles que sustentam uma responsabilidade objetiva fundada no risco, cita-se Bruno Miragem,
Danilo Doneda, Laura Schertel Mendes, José Luiz de Moura Faleiros Júnior e Rafael de Freitas Valle
Dresch. Sintetizando os argumentos doutrinários sobre o tema, vide: PAGANELLA, 2021, p. 207-230.
7
Art. 42, LGPD. O controlador ou o operador que, em razão do exercício de atividade de tratamento de
dados pessoais, causar a outrem dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, em violação à
legislação de proteção de dados pessoais, é obrigado a repará-lo. (...)
Art. 44, LGPD. O tratamento de dados pessoais será irregular quando deixar de observar a legislação
ou quando não fornecer a segurança que o titular dele pode esperar, consideradas as circunstâncias
relevantes, entre as quais: I - o modo pelo qual é realizado; II - o resultado e os riscos que
razoavelmente dele se esperam; III - as técnicas de tratamento de dados pessoais disponíveis à época
em que foi realizado. Parágrafo único. Responde pelos danos decorrentes da violação da segurança
dos dados o controlador ou o operador que, ao deixar de adotar as medidas de segurança previstas
no art. 46 desta Lei, der causa ao dano.
8
Os danos podem ser patrimonial ou extrapatrimonial, individual ou coletivo (artigo 42, caput, LGPD).
9
Art. 45, LGPD. As hipóteses de violação do direito do titular no âmbito das relações de consumo
permanecem sujeitas às regras de responsabilidade previstas na legislação pertinente.
10
A “segurança esperada” traz vagueza semântica relacionada aos valores das expectativas legítimas
decorrentes da boa-fé objetiva, acompanhada também da consequência legalmente previstas
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Nesse sentido, o objetivo deste estudo é analisar as possíveis interpretações
dos conceitos de segurança legitimamente esperada previstos no CDC e na LGPD,
nos casos de indenização de danos causados a consumidores-titulares.
Como hipóteses, tem-se que (a) há incompatibilidade entre o conceito de
segurança na LGPD e no CDC, restringindo, em razão do artigo 45, da LGPD, danos
relacionados ao direito à proteção de dados de consumidores-titulares apenas à
segurança prevista no CDC; (b) é possível, à luz de uma interpretação sistemática,
complementar o conceito de segurança previsto no CDC com o conteúdo da
segurança estabelecido pela LGPD.
A metodologia empregada nesta pesquisa foi o estudo dedutivo da
responsabilidade civil prevista no CDC e na LGPD, utilizando-se da técnica de
pesquisa bibliográfica.
2 O DEFEITO E O CONCEITO DE SEGURANÇA À LUZ DO DIREITO DO CONSUMIDOR
Nesta primeira parte do estudo, examina-se o conceito de segurança esperada
no âmbito do CDC. Para tanto, parte-se do pressuposto do defeito do
produto/serviço.
Inspirado na Diretiva 85/374/CEE (DENARI, 2019, p. 298),11 o CDC consagrou
regra de responsabilidade civil objetiva pelo fato de produto defeituoso muito
semelhante àquela prevista no Direito europeu. Percebe-se que, em ambas
legislações, o conceito do pressuposto do defeito funda-se na noção de segurança
esperada (“segurança que o consumidor dele pode esperar”, no CDC, e “segurança
que se pode legitimamente esperar”, na Diretiva 85/374/CEE).
Nesse sentido, o pressuposto do defeito, delineado como “quando [o produto
ou o serviço] não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar” (artigos
(obrigação de indenizar, desde que presentes demais pressupostos). Sobre conceitos jurídicos
indeterminados, vide: MENKE, 2004, p. 9-35.
11
Apesar da enorme similitude entre os textos legais brasileiro e europeu, enquanto a Diretiva
85/374/CEE alcança apenas produtos defeituosos, o CDC ampliou o alcance da norma, uma vez que
incluiu os casos de responsabilidade pelo fato do serviço defeituoso. Vide:
Artigo 6º, D. 85/374/CEE. 1. Um produto é defeituoso quando não oferece a seguranca que se pode
legitimamente esperar, tendo em conta todas as circunstâncias, tais como: a) A apresentação do
produto; b) A utilização do produto que se pode razoavelmente esperar; c) O momento de entrada em
circulação do produto. (...)
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12, § 1º e 14, § 1º, ambos do CDC), envolve a análise de dois aspectos: (a) a noção
de segurança e (b) as expectativas legítimas do consumidor.
Em geral, a noção de segurança está relacionada à proteção da saúde, da
integridade física e do patrimônio do consumidor (artigo 8º, CDC), 12 abarcando,
assim, os riscos (normais e previsíveis) que um produto ou serviço podem causar ao
consumidor (BENJAMIN; MARQUES; BESSA, 2016, p. 169-171).
Essa segurança não é absoluta, mas relativizada à luz da noção de
expectativas legítimas (“(...) que o consumidor dele [produto/serviço] pode esperar”).
Conforme explica Benjamin et al.(2016, p. 169-171), os riscos normais e previsíveis
– como é o caso de uma faca – são intrínsecos a esse produto/serviço e dizem
respeito a uma segurança em conformidade com as expectativas do consumidor,
não configurando um defeito do produto (periculosidade inerente). Quando um
produto ou serviço apresenta riscos potencialmente nocivos e perigosos (artigo 9º,
CDC),

13

admite-se a sua circulação no mercado de consumo, desde que

acompanhado de ostensiva e adequada informação ao consumidor, para que o
consumidor não se surpreenda e esteja apto a prever tal risco (BENJAMIN;
MARQUES; BESSA, 2016, p. 169-171). Quando um produto ou serviço apresenta alto
grau de nocividade ou de periculosidade (artigo 10, CDC), 14 não é admitida sua
colocação no mercado de consumo, instituindo-se, assim, verdadeiro dever de
vigilância (MARQUES, 2019) dos fornecedores (“sabe ou deveria saber”) 15 , já que,
identificada periculosidade ou nocividade do produto/serviço, este deve ser
imediatamente (i) informado às autoridades e aos consumidores e (ii) retirado de
circulação, substituído ou consertado (recall).

12

Art. 8°, CDC. Os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à
saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência
de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações
necessárias e adequadas a seu respeito. (...)
13
Art. 9°, CDC. O fornecedor de produtos e serviços potencialmente nocivos ou perigosos à saúde ou
segurança deverá informar, de maneira ostensiva e adequada, a respeito da sua nocividade ou
periculosidade, sem prejuízo da adoção de outras medidas cabíveis em cada caso concreto.
14
Art. 10, CDC. O fornecedor não poderá colocar no mercado de consumo produto ou serviço que sabe
ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde ou segurança. (...)
15
“A expressão ‘sabe ou deveria saber’ impõe ao fornecedor um dever de diligência qualificado,
porque não lhe basta limitar-se ao conhecimento adquirido, que tende a se estratificar. A lei exige-lhe
a busca permanente de conhecimentos novos acerca da garantia de segurança do seu produto.”
(PASQUALOTTO, 1994)
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A doutrina ilustra, de forma não taxativa, os defeitos de produtos e serviços a
partir de três modalidades: defeito de concepção, defeito de execução, defeito de
informação. O defeito de concepção é aquele decorrente de más escolhas ou falhas
na fase de planejamento, na fórmula, no design, no material empregado, atingindo
toda produção ou todos os serviços prestados (SANSEVERINO, 2010, p. 146-147). É
o caso de planejamento inadequado de dispositivos de segurança de automóveis (air
bags, freios, cintos de segurança etc.) (SANSEVERINO, 2010, p. 146-147).
O defeito de execução diz respeito às falhas (mecânicas ou humanas) que
ocorrem ao longo da fabricação, montagem, manipulação, acondicionamento,
transporte do produto ou da prestação do serviço (ROCHA, 2000, p. 102;
SANSEVERINO, 2010, p. 148-149), de modo que não atingem a totalidade dos
produtos ou serviços e costumam ser previsíveis (estatisticamente calculáveis) e
inevitáveis (inerentes ao fornecimento de produtos e serviços) (ALVIM, 1995, p. 87129).
Por fim, o defeito de informação consiste em um defeito extrínseco, isto é, na
insuficiência ou inadequação das informações sobre a utilização do produto ou
sobre o serviço apresentadas ao consumidor no mercado de consumo, resultando
na inobservância do dever de informação do fornecedor (ALVIM, 1995, p. 87-129).
Essa tipologia e outras possíveis configurações de defeito podem ser
identificadas a partir das circunstâncias relevantes elencadas nos artigos 12, § 1º e
14, § 1º, ambos do CDC (apresentação, uso e os riscos razoavelmente esperados e
época em que foi colocado em circulação), os quais serão aprofundados no tópico 4.
Em síntese, observa-se que, no âmbito do CDC, a noção de segurança integra
a definição do pressuposto do defeito do produto/serviço, referindo-se à proteção da
saúde, integridade psíquica e física e do patrimônio do consumidor.
3 O TRATAMENTO IRREGULAR DE DADOS PESSOAIS E O CONCEITO DE SEGURANÇA
À LUZ DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
Nesta segunda parte do estudo, aborda-se a noção de segurança constante
na LGPD. Para tanto, parte-se do pressuposto do tratamento irregular de dados
pessoais.
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Considera-se que o pressuposto do tratamento irregular de dados pessoais é
composto a partir de dois aspectos (artigo 44, caput, LGPD): 16 (i) violação à
legislação e (ii) violação da segurança legitimamente esperada pelo titular. Pode-se
dizer que a responsabilidade civil prevista pela LGPD inspirou-se tanto na tradição
europeia de proteção de dados pessoais17 – em razão da previsão da “violação à
legislação” –, quanto na técnica legislativa do CDC – em razão da previsão da
“segurança que o titular dele [tratamento de dados pessoais] pode esperar” –, a qual
é extremamente semelhante aos artigos 12, § 1º e 14, § 1º, ambos do CDC,
comentados no tópico anterior.
A noção de violação à legislação consiste em qualquer situação de
inobservância do conjunto de normas legais e regulamentares pelos agentes de
tratamento (controlador e operador) que resulte em danos ao titular. Assim, pode
ocorrer (a) pela inobservância dos direitos dos titulares (artigo 18, LGPD), (b) pela
inobservância dos deveres dos agentes de tratamento, (c) pela ausência de hipótese
legal que autorize o tratamento de dados pessoais (artigos 7º e 11, ambos da LGPD)
e (d) pela forma abusiva (ilícita) do tratamento de dados pessoais, tendo os princípios
da LGPD (artigo 6º, LGPD) como balizas para tal aferição.
A violação da segurança legitimamente esperada, assim como no CDC,
consiste em conceito jurídico indeterminado que pode ser compreendido a partir de
dois aspectos: (a) noção de segurança e (b) expectativas legítimas do titular (boafé), as quais também serão avaliadas à luz das circunstâncias relevantes
exemplificativas (“entre as quais”) elencadas nos incisos do artigo 44, da LGPD.

16

Art. 44, LGPD. O tratamento de dados pessoais será irregular quando deixar de observar a legislação
ou quando não fornecer a segurança que o titular dele pode esperar, consideradas as circunstâncias
relevantes, entre as quais: (...)
17
Tanto a Diretiva n. 95/46/CE quanto o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD –
Regulamento 679/2016), que substituiu a referida Diretiva, mencionam, respectivamente, “acto
incompatível com as disposições nacionais de execução da presente directiva” e “violação do
presente regulamento” como pressuposto da responsabilidade civil.
Artigo 23º, D. 95/46/CE - Responsabilidade 1. Os Estados-membros estabelecerão que qualquer
pessoa que tiver sofrido um prejuízo devido ao tratamento ilícito de dados ou a qualquer outro acto
incompatível com as disposições nacionais de execução da presente directiva tem o direito de obter
do responsável pelo tratamento a reparação pelo prejuízo sofrido. (...)
Art. 82º, RGPD. (1) Qualquer pessoa que tenha sofrido danos materiais ou imateriais devido a uma
violação do presente regulamento tem direito a receber uma indenização do responsável pelo
tratamento ou do subcontratante pelos danos sofridos. (...)
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No que se refere à noção de segurança, percebe-se que o termo apresenta
particularidades. Seu significado é delineado a partir do princípio da segurança
(artigo 6º, VII, LGPD)18 e dos dispositivos do Capítulo VII (artigos 46 e seguintes,
LGPD). Assim, entende-se que o artigo 46, da LGPD19 estabelece verdadeiro “dever
geral de segurança” (MENKE; GOULART, 2020) aos agentes de tratamento, que
deverão adotar “medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger
os dados pessoais”. Essas medidas visam a evitar os chamados “incidentes de
segurança”, ou seja, acessos não autorizados e situações acidentais ou ilícitas,
envolvendo qualquer tipo de tratamento de dados pessoais (PEREIRA DE SOUZA,
2019, p. 417-441). Nesse sentido, Solove (2008, p. 111-136) explica que a segurança
em proteção de dados pode ser entendida como uma questão de “arquitetura da
segurança”, relacionando-se, assim, à forma pela qual as informações são
armazenadas, protegidas e a quem pode ter acesso ou não a qual(is)
informação(ões).
Sob essa perspectiva, a segurança, no âmbito da LGPD, é entendida a partir da
segurança da informação, isto é, a partir dos atributos da segurança:
confidencialidade, integridade, disponibilidade e resiliência (MENKE; GOULART,
2020). Assim, cada incidente de segurança representa uma violação a um desses
atributos, que, para fins didáticos, pode ser ilustrada com a seguinte tipologia:
violação da confidencialidade, violação da integridade, violação da disponibilidade e
violação da resiliência.
O atributo da confidencialidade, relacionado à limitações ou autorizações de
acesso a determinadas informações (MENKE; GOULART, 2020), é violado quando há
18

Art. 6º As atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e os seguintes
princípios: (...) VII - segurança: utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os
dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda,
alteração, comunicação ou difusão; (...)
19
Art. 46, LGPD. Os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança, técnicas e
administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações
acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento
inadequado ou ilícito.
§ 1º A autoridade nacional poderá dispor sobre padrões técnicos mínimos para tornar aplicável o
disposto no caput deste artigo, considerados a natureza das informações tratadas, as características
específicas do tratamento e o estado atual da tecnologia, especialmente no caso de dados pessoais
sensíveis, assim como os princípios previstos no caput do art. 6º desta Lei.
§ 2º As medidas de que trata o caput deste artigo deverão ser observadas desde a fase de concepção
do produto ou do serviço até a sua execução.
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uma comunicação ou um acesso, de forma acidental ou não autorizada, a dados
pessoais (GRUPO DE TRABALHO DO ARTIGO 29 PARA PROTEÇÃO DE DADOS, 2018,
p. 8). Como exemplos, pode-se citar acessos acidentais (“invasões”) de hackers, bem
como de vazamento de dados pessoais, que decorrem de ataques maliciosos, falha
no funcionamento do sistema ou até mesmo erro humano (RABIN, 2017).
O atributo da integridade, vinculado à garantia de ausência de alteração do
dado pessoal ao longo do seu ciclo de vida (MENKE; GOULART, 2020), é violado
quando há uma alteração acidental ou não autorizada de dados pessoais. É o caso
de destruição de dados pessoais, isto é, quando dados pessoais deixam de existir ou
deixam de existir em formato acessível ou útil (GRUPO DE TRABALHO DO ARTIGO 29
PARA PROTEÇÃO DE DADOS, 2018, p. 7).
O atributo da disponibilidade, referente à garantia de acesso aos dados
pessoais (MENKE; GOULART, 2020), é violado quando há uma perda20 de acesso aos
dados pessoais, isto é, há uma indisponibilidade, não é possível ter acesso aos dados
pessoais. Para ilustrar tal situação, mencionam-se ataques de ransomware 21
(EUROPEAN DATA PROTECTION BOARD (EDPB), 2021, p. 9-12) e determinadas
indisponibilidades, quando representam risco aos direitos e liberdades dos titulares
(indisponibilidade de dados pessoais sensíveis de saúde necessários para realização
de cirurgias em hospital, por exemplo) ou quando subsistem por período prolongado
de tempo (GRUPO DE TRABALHO DO ARTIGO 29 PARA PROTEÇÃO DE DADOS, 2018,
p. 7).
O atributo da resiliência, que é o mais recente da segurança da informação
(MENKE; GOULART, 2020), está relacionado à capacidade e à agilidade do sistema
de segurança de afastar eventos adversos e de se recompor, retornando ao estado

20

“Em termos de «perda» de dados pessoais, tal deve ser interpretado como os dados ainda poderem
existir, mas o responsável pelo tratamento perdeu o controlo ou o acesso a eles, ou já não os tem em
sua posse.” (GRUPO DE TRABALHO DO ARTIGO 29 PARA PROTEÇÃO DE DADOS, 2018, p. 7).
21
Ransomware consiste em ataque perpetrado “por meio de vírus que afetam redes de computadores
e tornam as informações ali presentes inacessíveis, exigindo, para liberar o acesso, o pagamento de
resgate.” (PEREIRA DE SOUZA, 2019, p. 417-441). Como exemplos de ataques de ransomware,
mencionam-se os ataques aos tribunais brasileiros (Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul [TJRS]
e Superior Tribunal de Justiça [STJ]), que deixaram indisponíveis seus sites, suspenderam prazos
processuais e resultaram no atraso de audiências. Disponível em: https://g1.globo.com/rs/riogrande-do-sul/noticia/2021/04/29/tj-rs-diz-que-sistema-de-informatica-do-tribunal-foi-alvo-deataque-hacker-e-muito-grave.ghtml e https://thehack.com.br/stj-e-vitima-de-ransomware-e-temseus-dados-e-os-backups-criptografados/ Acessos em 20/05/2021.
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inicial (GONSCHEROWSKI; HANSEN; ROST, 2018, p. 442-446). Nesse sentido, a
violação da resiliência, embora ainda não seja mencionada como tal pelas
autoridades europeias, pode ser entendida como a morosidade ou a incapacidade de
recomposição do sistema de segurança da informação. É o caso de ausência de back
up de dados pessoais diante de um ataque de ransomware, por exemplo (EUROPEAN
DATA PROTECTION BOARD (EDPB), 2021, p. 9-12).
É importante atentar que todas essas violações são incidentes de segurança,
mas nem todos os incidentes de segurança implicam necessariamente violação de
dados pessoais (GRUPO DE TRABALHO DO ARTIGO 29 PARA PROTEÇÃO DE DADOS,
2018, p. 7), isto é, violação da segurança legitimamente esperada pelo titular. Alguns
incidentes de segurança não envolvem riscos aos direitos e liberdades dos titulares,
de modo que, embora ainda sejam incidentes de segurança, não configuram violação
da segurança legitimamente esperada.
Outro aspecto relevante da segurança no âmbito da proteção de dados
pessoais diz respeito à noção de privacy by design e privacy by default,22 ou, como
refere o RGPD,23 data protection by design e data protection by default. De acordo
com a LGPD, as medidas de segurança técnicas e administrativas devem ser
observadas ao longo de todo o ciclo de vida dos dados pessoais, desde “a fase de
concepção do produto ou do serviço” (artigo 46, § 2º, LGPD) e “mesmo após seu
término” (artigo 47, LGPD). A partir desses artigos e do princípio da prevenção (artigo
6º, VIII, LGPD), pode-se dizer que a LGPD incorporou no texto legal as noções
desenvolvidas por Ann Cavoukian de que a proteção de dados

22

24

deve ser

Desenvolvidos pela canadense Ann Cavoukian (2011), esses conceitos são explicados a partir de
sete princípios fundacionais (proatividade e prevenção, configuração-padrão, introdução no design,
funcionalidade completa, proteção em todo ciclo de vida, transparência, centrado no usuário). Esses
conceitos refletem a ideia de que a privacidade deve ser desenvolvida como modo de operação padrão
de organização de produtos e serviços (default), desde o momento de sua concepção (desgin), e não
apenas como cumprimento da legislação ou compliance.
23
Artigo 25º, RGPD. Proteção de dados desde a concepção e por defeito.
24
Em que pese Ann Cavoukian tenha utilizado o termo privacidade, pode-se dizer que, atualmente,
tanto no âmbito europeu, quanto no contexto brasileiro, a utilização da expressão “proteção de dados”
é mais precisa, uma vez que privacidade e proteção de dados dizem respeito a direitos fundamentais
diversos e autônomos. No Direito europeu, o RGPD não menciona o termo “privacidade”, refletindo a
distinção adotada pela Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia, que prevê o “respeito pela
vida privada e familiar” em seu artigo 7º e o “direito a proteção de dados de caráter pessoal” no artigo
8º. No Direito brasileiro, o direito à proteção de dados pessoais restou reconhecido como direito
fundamental autônomo pelo STF (ADI 6390 MC-Ref, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado
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desenvolvida como modo de operação padrão de organização de produtos e serviços
(default), desde o momento de sua concepção (desgin), e não apenas como
cumprimento da legislação ou compliance.
Nesse sentido, observa-se que a segurança, no âmbito da proteção de dados
pessoais, integra a definição do pressuposto de tratamento irregular de dados
pessoais, referindo-se à segurança da informação (confidencialidade, integridade,
disponibilidade e resiliência), de modo que a proteção dos direitos e liberdades dos
titulares se dá por meio da adoção de medidas técnicas e administrativas voltadas a
reduzir as vulnerabilidades de sistemas informáticos de atividades que tratam dados
pessoais.
4 UMA INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA SEGURANÇA PREVISTA NO CDC E NA
LGPD
Tecidas tais considerações acerca das semelhantes técnicas legislativas para
a regra de responsabilidade civil no CDC e na LGPD, bem como das diversas
concepções que envolvem a noção de segurança legitimamente esperada em ambas
as legislações, adentra-se para as possíveis interpretações em casos de danos
decorrentes de tratamento irregular de dados pessoais ocorridos em relações de
consumo.
O artigo 45, da LGPD 25 refere que a reparação dos danos decorrentes de
tratamento irregular em relações consumeristas permanece sujeita às regras de
responsabilidade civil do CDC. A partir do teor desse artigo, duas hipóteses
interpretativas podem ser traçadas: (a) incompatibilidade entre os significados de
segurança, e a prevalência da concepção do CDC; (b) interpretação sistemática do
CDC e da LGPD, permitindo uma ampliação e complementação do significado de
segurança.
Num primeiro momento, a leitura do referido artigo poderia conduzir à
hipótese de que, diante dos significados diversos de segurança no CDC e na LGPD,
em 07/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-270 DIVULG 11-11-2020 PUBLIC 12-11-2020). Sobre
o tema, vide: SARLET, 2020, p. 179-218
25
Art. 45, LGPD. As hipóteses de violação do direito do titular no âmbito das relações de consumo
permanecem sujeitas às regras de responsabilidade previstas na legislação pertinente.
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haveria uma incompatibilidade entre esses conceitos de segurança, restringindo,
assim, danos relacionados ao direito à proteção de dados de consumidores-titulares
apenas à segurança prevista no CDC. No entanto, percebe-se que a prevalência de
tal hipótese ignoraria o teor dos artigos 64, da LGPD26 e do artigo 7º, do CDC,27 uma
vez que não observaria uma interpretação sistemática e coerente da LGPD e do CDC.
Nesse caso, muitas violações da segurança da informação poderiam não ser
observadas nos casos de danos decorrentes de tratamento irregular decididos à luz
unicamente da noção de segurança do CDC. Isso porque uma aplicação isolada do
CDC seria insuficiente não só para contemplar novos desdobramentos da disciplina
de proteção de dados pessoais, mas também para tutelar o consumidor
adequadamente.
Assim, para evitar uma interpretação do direito “em tiras” (GRAU, 2002, p. 113),
considera-se que a aplicação do artigo 45, da LGPD deve ser acompanhada de uma
leitura conjunta dos artigos 7º, do CDC e do artigo 64, da LGPD, o que permite uma
interpretação sistemática das duas fontes normativas (MIRAGEM, 2019, p. 173-222).
A partir de uma interpretação sistemática de coerência (MARQUES, 2012, p. 17-66),
é possível integrar os conceitos introduzidos pela LGPD (titular, agentes de
tratamento, dado pessoal etc.). Da mesma forma, uma interpretação sistemática de
complementariedade permite que princípios, normas, direitos e cláusulas gerais da
LGPD também complementem a aplicação do CDC. 28 Essa hipótese também está
alinhada ao fundamento de defesa do consumidor, previsto tanto no artigo 2º, inciso
VI, da LGPD, quanto no artigo 5º, XXXII, da Constituição Federal (CF). Nessa linha, é
possível, à luz de uma interpretação sistemática, complementar o conceito de

26

Art. 64, LGPD. Os direitos e princípios expressos nesta Lei não excluem outros previstos no
ordenamento jurídico pátrio relacionados à matéria ou nos tratados internacionais em que a República
Federativa do Brasil seja parte.
27
Art. 7°, CDC. Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou
convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de
regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem
dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e eqüidade.
28
O diálogo das fontes consiste em método interpretativo desenvolvido na Alemanha por Erik Jayme
e introduzido no Brasil por Cláudia Lima Marques. O diálogo das fontes consiste numa “aplicação
simultânea, coerente e coordenada das plúrimas fontes legislativas convergentes”, permitindo uma
interpretação sistemática orientada por fundamentos axiológicos do ordenamento jurídico.
(BENJAMIN; MARQUES, 2018, p. 21-40)
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segurança previsto no CDC, ampliando-o para abarcar também o conteúdo da
segurança estabelecido pela LGPD.
Ademais, é interessante compreender que, enquanto as relações de consumo
são entendidas como relações contratuais, as relações jurídicas que envolvem
tratamento de dados pessoais podem ser entendidas como deveres anexos e de
proteção (MARTINS-COSTA, 2018, p. 241-248), já que, na maioria dos casos, o
tratamento de dados pessoais não é objeto principal da prestação, mas sim dever
anexo e de proteção que acompanha o fornecimento de um produto ou a prestação
de um serviço (MENKE; GOULART, 2020). Em razão disso, é possível que a relação de
consumo seja plenamente adimplida (produto entregue, serviço prestado), mas os
deveres anexos e de proteção relacionados ao tratamento de dados pessoais não
(tratamentos discriminatórios, abusivos, sem base legal etc.).
Sob essa perspectiva, a desconformidade entre as expectativas do
consumidor-titular e a segurança oferecida por fornecedores, no que tange à
irregularidade dos tratamentos de dados pessoais, pode ser analisada , de forma
sistemática e coerente, a partir de três fatores: (a) a complementação do conceito de
segurança no CDC pela LGPD e (b) a desconformidade entre as expectativas
legítimas do consumidor-titular e a segurança dos produtos ou serviços ofertados
no mercado de consumo, que pode ser aferida por (c) circunstâncias relevantes,
como modo, riscos e resultados e época.
Conforme já analisado, enquanto a segurança, no âmbito do Direito do
Consumidor, está associada à proteção da saúde, da integridade física e do
patrimônio do consumidor, no âmbito da proteção de dados pessoais, a segurança
está relacionada à segurança da informação (confidencialidade, integridade,
disponibilidade e resiliência), isto é, as medidas técnicas e administrativas buscam
mitigar

e

minimizar

as

vulnerabilidades

dos

sistemas

informáticos

e,

consequentemente, os incidentes de segurança que representam riscos aos direitos
e liberdades dos titulares. Assim, esses aspectos de segurança da informação
passam a integrar a noção de segurança nas relações de consumo, ampliando o
alcance das expectativas legítimas dos consumidores-titulares.
No que se refere às expectativas legítimas, pode-se dizer que há uma mesma
compreensão de tal conceito em ambas as legislações. Trata-se, na verdade, de
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concretização da boa-fé (artigo 6º, caput, LGPD e artigos 4º, III, e 51, IV, ambos do
CDC) nas regras de responsabilidade civil da LGPD e do CDC (MENDES, 2014a, p. 5375), revelando sua função corretora (MARTINS-COSTA, 2018, p. 380). Considera-se
que há frustração de expectativas legítimas quando um sujeito, por meio de
comportamento, negócio jurídico, norma ou outra situação de confiança, gera uma
expectativa legítima de agir em determinado sentido, mas adota conduta oposta ou
diversa de forma abrupta ou desleal, causando danos a outrem (MARTINS-COSTA,
2018, p. 256, 460).
Laura Schertel Mendes (2014a, p. 53-75; 2014b, p. 213) ilustra uma
“expectativa de privacidade” comparando duas situações: o monitoramento de emails, em que há grande expectativa de confidencialidade de seu conteúdo; e a coleta
de dados pessoais postados em redes sociais, onde não há expectativa de
confidencialidade, mas sim uma “expectativa de que os dados não sejam utilizados
em contexto completamente diverso daquele em que ele foi gerado”. A utilização de
dados pessoais para finalidades diversas sem base legal e devida informação ao
consumidor (construtora repassou os dados de seus compradores a empresas de
móveis; 29 funcionário de loja repassou dados cadastrais sobre rendimentos de
consumidor a terceiro 30 ) também ilustra situações de utilizações em “contextos
diversos” que ferem a expectativa legítima do consumidor-titular.
Como orientação para verificar o defeito do produto/serviço ou o tratamento
irregular de dados pessoais, o CDC e a LGPD estipularam “circunstâncias relevantes”
exemplificativas (“entre as quais”) em seus textos legais: (a) modo, (b) resultado e
riscos razoavelmente esperados e (c) época.
O modo pelo qual o tratamento é realizado, o serviço é fornecido e o produto é
apresentado diz respeito à apresentação do produto ou serviço, no que tange às
informações fornecidas ao consumidor-titular (ALVIM, 1995, p. 138), refletindo o que
prega o princípio da transparência (art. 6º, VI, LGPD) e o direito à informação (artigo

29

Trata-se do primeiro caso que aplicou, em conjunto, as regras de responsabilidade civil do CDC e
da LGPD (13ª Vara Cível de São Paulo. Processo n. 1080233-94.2019.8.26.0100. Julgador(a) Tonia
Yuka Koroku. Data de julgamento: 29/09/2020).
30
TJSP; Apelação Com Revisão 9093455-27.2004.8.26.0000; Relator (a): De Santi Ribeiro; Órgão
Julgador: 1ª Câmara de Direito Privado; Foro de Taquaritinga - 2ª. Vara Judicial; Data do Julgamento:
02/07/2009; Data de Registro: 18/08/2009
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6º, III, CDC e artigo 18, VII e VIII, LGPD). Aqui se pode citar o caso Sears, em que as
informações coletadas (sites criptografados, incluindo extratos bancários online,
registros de remédios e até dados relativos ao e-mail) eram muito mais amplas do
que aquilo que foi informado ao titular – dez dólares para permitir a análise da
navegação online do usuário –, o que pode ser considerado como violação aos
princípios da transparência, da finalidade e da boa-fé (MENDES, 2014b, 210-211). Na
nomenclatura do CDC, pode ser considerado um defeito de informação.
O resultado/uso e os riscos razoavelmente esperados do tratamento, da
prestação de serviço ou do uso do produto são avaliados não a partir da perspectiva
de especialistas (profissionais), mas sobretudo a partir da segurança que os
consumidores-titulares esperam que seja fornecida e alcançada pelo tratamento de
dados no que diz respeito à confidencialidade, integridade, disponibilidade e
resiliência. Como exemplo, de risco que não é razoavelmente esperado pelo
consumidor-titular, cita-se o caso da boneca “Hello Barbie”, que “conversava” com o
usuário pela coleta de sons dos arredores em conexão com a internet (Wi-Fi), sendo
suscetível de acesso de hacker, atingindo o atributo de confidencialidade do produto
(INSTITUTO DE REFERÊNCIA EM INTERNET E SOCIEDADE, 2018).
Outros exemplos relacionados a serviços também podem ilustrar situações
em que há uma expectativa de segurança razoável: se uma autenticação em dois
fatores, por exemplo, reduz a ocorrência de violações de disponibilidade em
aplicativos por fraudes (quando fraudadores “assumem” a conta de consumidortitular, tornando-a inacessível para estes, e se utilizam da sua identidade para
praticar fraudes e estelionatos), esse é um fator previsível pelo prestador de serviços
e razoavelmente esperado pelo titular que seja a configuração padrão. Na
nomenclatura do CDC, poderia ser considerado como defeito de concepção do
serviço. Em caso semelhante, o prestador de serviços de mensagens, por não
apresentar resposta tempestiva para a desativação da conta do consumidor-titular
vítima de fraude (violação da resiliência), foi condenado, pelo CDC, ao pagamento de
indenização a título de danos extrapatrimoniais.31 Cita-se ainda caso em que restou
constatada falha no armazenamento em nuvem do fornecedor (defeito de execução
31

Terceira Turma Recursal Cível dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Recurso Inominado n.
0755062-03.2019.8.07.0016. Julgador(a) Asiel Henrique De Sousa. Data do Julgamento:14/10/2020.
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do serviço), o que ocasionou o desaparecimento de fotos do consumidor-titular do
back up (violação da integridade), resultando em condenação ao pagamento de
indenização por perdas e danos.32
A terceira e última circunstância relevante apresentada pelas legislações – a
época em que o produto é colocado em circulação, que o serviço é prestado ou que
o tratamento é realizado – diz respeito a elemento de valoração que traz maiores
divergências. Isso porque, no contexto do Direito do Consumidor, parte da doutrina
entende que tal circunstância se refere à vida útil do produto ou serviço, isto é, não
será defeituoso por ultrapassar “normal vida útil”, tratando-se de desgaste normal e
legitimamente esperado da ação do tempo sobre o produto ou serviço; outra parte
da doutrina entende que se trata de referência aos riscos do desenvolvimento.33 No
contexto da proteção de dados pessoais, a redação do inciso foi modificada,
explicitando que a época do tratamentos se refere às “técnicas de tratamento de
dados pessoais disponíveis”. Por essa razão, é possível que esses casos apresentem
maiores discussões. Considera-se, todavia, que prevalecerá a interpretação pelo
CDC, em virtude, sobretudo, do artigo 45, LGPD, bem como da ausência de previsão
expressa de tal excludente no ordenamento jurídico brasileiro.
Por fim, cumpre acrescentar que, em relação à prevenção de danos, diversos
dispositivos do CDC e da LGPD também tendem a dialogar de forma sistemática e
complementar. Pode-se dizer que a “efetiva prevenção” de danos (artigo 6º, I, CDC)
e o dever de vigilância (artigo 10, CDC) em conjunto com o princípio da prevenção
(artigo 6º, VIII, LGPD), com a adoção de medidas de segurança técnicas e
administrativas aptas a proteger os dados pessoais “desde a fase de concepção do
produto ou serviço” (artigo 46, § 2º, LGPD) e mesmo após o término do tratamento

32

2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais de Goiás. Recurso Inominado n. 524963765.2020.8.09.0051. Rel. Fernando Monteiro Montefusco. Data do julgamento: 28.abr.2021.
33
Há divergência doutrinária quanto aos riscos do desenvolvimento no direito do consumidor
brasileiro. Alguns autores consideram que os riscos do desenvolvimento não estão abarcados pelo
CDC em razão do inciso em questão, configurando causa excludente de responsabilidade (ALVIM,
1995, p. 108-116.). Outros autores defendem que (a) os riscos do desenvolvimento configuram
defeito do produto/serviço, (b) não estão elencados como excludente de responsabilidade, além de
(c) estar em consonância com todo o sistema de normas consumeristas, incluindo o art. 12, § 1º, III,
CDC (Tula Wesendonck, Paulo de Tarso Vieira Sanseverino, Antônio Herman V. Benjamin, Marcelo
Junqueira Calixto). Defende-se, no presente estudo, a segunda corrente doutrinária.
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de dados (artigo 47, LGPD) evidenciam a noção dos princípios de privacy by design.34
Em relação ao dever de vigilância, observa-se que os deveres de notificação
da LGPD (artigo 48, LGPD) se alinham aos deveres de vigilância do CDC (artigo 10,
CDC). Isso porque fornecedores de produtos/serviços devem (ou deveriam) ter
conhecimento de eventual vulnerabilidade associada a violações de segurança, de
modo que tal produto ou serviço não deve ser colocado no mercado de consumo. Se
tal vulnerabilidade ou risco for constatado em momento posterior (como a
recorrência ou alta probabilidade de ataque hacker), os produtos/serviços deverão
ser substituídos, consertados ou retirados de circulação (MARQUES, 2019). Ademais,
há o dever dos fornecedores-controladores de comunicar as autoridades (ANPD, no
caso do artigo 48, LGPD e autoridades competentes, conforme artigo 10, § 1º, CDC),
bem como os consumidores-titulares (artigo 10, § 1º, CDC) acerca do incidente de
segurança (artigo 48, LGPD).
Ainda no que se refere à prevenção, inegável, nesse contexto, a aproximação
da noção de privacy by design

e de defeito de concepção (SPECHT-

RIEMENSCHNEIDER, 2020). Consoante delineado no tópico 2, o defeito de concepção
é aquele que ocorre na fase de planejamento, idealização e concepção do
produto/serviço e consiste na inobservância do estado da ciência e da técnica (falta
de dispositivos de segurança, matéria prima, fórmula ou composição), atingindo,
assim, toda a produção ou todos os serviços, e não apenas uma peça individual ou
uma única prestação de serviço. Em raciocínio semelhante, a adoção de medidas de
segurança (técnicas e administrativas) aptas a proteger os dados pessoais desde a
fase de concepção do produto/serviço reflete a essência do significado de privacy by
design. Assim, pode-se dizer que, no ordenamento jurídico brasileiro, os
fornecedores de produtos e os prestadores de serviço devem considerar, na fase de
concepção ou planejamento, os atributos da segurança da informação e a
conformidade com demais regras de proteção de dados pessoais, a fim de assegurar
a autodeterminação informativa35 dos consumidores-titulares.

34

A autora propõe a inclusão previsão expressa de privacy by design no CDC. (MENDES, 2014b, p.
231.)
35
Sobre o conteúdo da autodeterminação informativa, vide: MENKE, 2021, p. 13-21.
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No Direito europeu, em razão da ausência de menção expressa do fabricante
no texto legal do RGPD, há divergência quanto à obrigatoriedade dos fabricantes de
produtos observarem os princípios de data protection by design e de data protection
by default

36

para fabricar produtos em conformidade com a proteção de dados

pessoais (SPECHT-RIEMENSCHNEIDER, 2020). Trata-se, inclusive, de sugestão para
futuras modificações e aprimoramentos do RGPD, a fim de garantir a integração do
fabricante aos deveres de proteção de dados (ROßNAGEL; GEMINN, 2020, p.141).
Assim, observa-se que, enquanto ainda há dificuldades, no Direito europeu,
para a integração de fabricantes de produtos à observância das regras de proteção
de dados pessoais, essa situação parece bem resolvida pela legislação brasileira,
que remete, expressamente, os casos de tratamento irregular de dados pessoais de
consumidores-titulares

às

regras

de

responsabilidade

civil

do

CDC,

independentemente de envolver prestação de serviço ou fornecimento de produto.
Enfim, salienta-se que, com a LGPD, não se pretende a proibição do fluxo de
dados, mas apenas regular tal fluxo, conferindo garantias e mais transparência aos
consumidores-titulares. Em muitos casos, os dados pessoais são necessários à
execução do contrato de consumo: é preciso fornecer o endereço para que o produto
seja entregue ao consumidor-titular. Em outros casos, é do interesse do
consumidor-titular que dados pessoais sejam armazenados por fornecedorescontroladores, como em situações de recall – para contatar os afetados –, bem como
a criação de perfis de consumo personalizados (profiling) pelo cartão de crédito para
auxiliar na identificação de fraudes (a partir de compras fora do padrão).
No entanto, é essencial que, independentemente da classificação como
defeito do produto/serviço ou como violação de segurança, se atente sempre à
preocupação com a autodeterminação informativa dos consumidores-titulares.
Assim, fornecedores devem buscar que o produto/serviço colocado em circulação
não interfira, mais do que o necessário ao seu uso, no direito à autodeterminação
informativa

de

seus

consumidores

e

terceiros

(bystanders)

(SPECHT-

RIEMENSCHNEIDER, 2020), bem como devem atentar para não frustrar as

36

Sobre as obrigações decorrentes dos princípios de data protection by design e data protection by
default no Direito europeu, vide: JASMONTAITE et al, 2018, p. 168-189; BYGRAVE, 2017, p. 105-122.
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expectativas legítimas com tratamentos de dados pessoais com riscos imprevisíveis
e discriminatórios. (MENDES, 2014b, p. 214).
Em síntese, a interpretação sistemática, coerente e de complementariedade
entre CDC e LGPD permite não só uma concepção de segurança mais adequada aos
desafios da proteção de dados pessoais nos casos de danos decorrentes de
tratamento irregular de dados pessoais nas relações de consumo, mas também
ilustra diálogos entre as regras de prevenção das duas legislações.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conforme se buscou destacar, o conceito de segurança, enquanto conteúdo
do defeito do produto/serviço e do tratamento irregular de dados pessoais, apresenta
significados diversos no CDC e na LGPD. No CDC, a segurança legitimamente
esperada pelos consumidores está relacionada à proteção da saúde, da integridade
física e do patrimônio do consumidor. Na LGPD, a segurança legitimamente esperada
pelos titulares está associada aos atributos da segurança da informação
(confidencialidade, integridade, disponibilidade, resiliência) e às vulnerabilidades dos
sistemas informáticos que tratam dados pessoais.
Embora a LGPD e o CDC apresentem conteúdos diversos para a segurança
legitimamente esperada, percebe-se que, por meio da interpretação sistemática e de
complementariedade (artigos 45 e 64, da LGPD e artigo 7º, CDC), é possível ampliar
o alcance da noção segurança no CDC. Desse modo, os aspectos de segurança da
informação passam a integrar a noção de segurança nas relações de consumo,
garantindo não só uma interpretação coerente com os princípios estipulados pelas
legislações, mas também efetiva e adequada tutela dos consumidores-titulares em
casos de danos decorrentes de tratamento irregular de dados pessoais em relações
de consumo.
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