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Simpósio: 02 - OS DESAFIOS PARA O COMBATE À VIOLAÇÃO DE DIREITOS 
HUMANOS NA INTERNET 
 
RESUMO: A dignidade humana ocupa lugar central no Direito e na sociedade 
contemporâneos. A tutela eficaz dos direitos de personalidade é uma das formas de promovê-
la. O conteúdo desses direitos varia no tempo e no espaço. Tome-se como exemplo a 
privacidade: no passado, cingia-se ao direito de “ser deixado só” (right to be let alone). Ainda 
que esse aspecto ainda tenha relevância e merece ser protegido em determinadas circunstâncias, 
a noção de intimidade não mais se limita a isso. Com o advento da era digital, o ser humano 
passou a sofrer pesadamente o impacto das novas tecnologias, especialmente da internet. 
Passamos a utilizar a rede para quase todas as atividades, inclusive como ferramenta de 
trabalho, deixando rastros virtuais facilmente captáveis de nossos “perfis”. Quem se dedica a 
reunir tais informações, sistematizá-las e analisá-las, facilmente tem uma ideia precisa de quem 
somos, o que pensamos, do que gostamos. Os mecanismos de inteligência artificial conseguem 
reunir milhões de pequenas informações, isoladamente irrelevantes, mas que agrupadas 
possuem significados que talvez não sejam percebidos pela própria pessoa interessada. Sabendo 
quem alguém é permite saber o que ele provavelmente fará. Daí a provocar tal ação é um 
pequeno passo. Enquanto esse conhecimento é usado – e já o é há muito tempo – para nos 
induzir ao consumo, os danos não são tão intoleráveis, embora o preocupante fenômeno do 
superendividamento também esteja atrelado a isso. Mas acontecimentos recentes – como a 
última eleição presidencial norte-americana e o plebiscito relativo ao Brexit – mostraram como 
a manipulação de pessoas, explorando e reforçando artificialmente tendências, podem acarretar 
mudanças significativas para todo um país. Da mesma forma, a utilização de tecnologias de 
biorastreamento e mapeamento genético, criadas com o intuito de facilitar a vida das pessoas, 
podem funcionar como verdadeiras ferramentas de discriminação. São essas as preocupações 
que fizeram com que juristas e legisladores de todo o mundo voltassem suas atenções para a 



necessidade de estabelecer normas claras e mais rígidas, buscando garantir os benefícios que as 
tecnologias de comunicação e informação propiciam a todos, mas procurando senão eliminar, 
ao menos reduzir a possibilidade de utilização de dados pessoais para manipulação das pessoas 
e influências indevidas, com riscos para o viver democrático. Esse estudo objetiva, assim, 
mediante pesquisa comparativa, analisar as normas constantes no General Data Protection 
Regulation europeu (GDPR), bem como na recentíssima Lei Federal nº 13.709, de 14/08/2018, 
que dispõe sobre a proteção de dados pessoais no Brasil (LGPD), a fim de verificar qual é o 
grau de proteção aos dados pessoais conferido em cada sistema, se essas regras são ou não 
suficientes para o fim a que se propõem, estabelecendo parâmetros para uma melhor proteção 
à pessoa humana. Como resultados parciais, observamos que a Lei brasileira tem menor alcance 
que a europeia e é mais branda em termos de punição aos infratores, o que poderá torna-la 
pouco eficaz. Uma solução, ao menos provisória, consistiria em expandir hermeneuticamente a 
proteção da lei, em conformidade com os valores constitucionais. A relevância e atualidade do 
tema são evidentes e dispensam maiores explicações. 
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