
1 

 

AMANDA CUNHA E MELLO SMITH MARTINS 

 

 

 

 

  

 

 

 

Privacidade, proteção de dados e danos transnacionais:  

aspectos do Direito Internacional Privado brasileiro 
 

 

 

 

 

 

Dissertação de Mestrado 

 

Orientador: Professor Titular Doutor Gustavo Ferraz de Campos Monaco 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE DIREITO 

São Paulo – SP 

2020 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

AMANDA CUNHA E MELLO SMITH MARTINS 

 

 

 

 

 

 

Privacidade, proteção de dados e danos transnacionais:  

aspectos do Direito Internacional Privado brasileiro 
 

 

 

 

 

Dissertação de Mestrado apresentada à 

Banca do Programa de Pós-Graduação 

stricto sensu em Direito, da Faculdade de 

Direito da Universidade de São Paulo, 

como exigência parcial para obtenção do 

título de mestre em Direito, na área de 

concentração de Direito Internacional e 

Comparado, sob a orientação do Prof. 

Titular Doutor Gustavo Ferraz de Campos 

Monaco. 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE DIREITO 

São Paulo – SP  

2020 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Catalogação da Publicação 

Serviço de Biblioteca e Documentação 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo 

 
 

Smith Martins, Amanda Cunha e Mello 
Privacidade, proteção de dados e danos transnacionais: aspectos do 

Direito Internacional Privado brasileiro / Martins, Amanda Cunha e Mello 
Smith; orientador Prof. Titular Gustavo Ferraz de Campos Monaco -- São 
Paulo, 2020. 

262p. 
 

Dissertação (Mestrado – Programa de Pós-Graduação em Direito 
Internacional e Comparado) – Faculdade de Direito, Universidade de São 
Paulo, 2020. 

 
1. Privacidade. 2. Proteção de dados. 3. Dados plurilocalizados. 4. 

Danos transnacionais. 5. Direito Internacional Privado. I. Monaco, 
Prof. Dr. Gustavo Ferraz de Campos, orient. II. Título. 

 

 

 

 

 

 



3 

A Banca Examinadora, abaixo assinada, aprova a Dissertação 

 

 

 

 

 

 

Privacidade, proteção de dados e danos transnacionais:  

aspectos do Direito Internacional Privado brasileiro 
 

 

 

elaborada por 

 

 

 

AMANDA CUNHA E MELLO SMITH MARTINS 

 

 

como requisito parcial para a obtenção do grau de 

 

 

 

MESTRE EM DIREITO INTERNACIONAL E COMPARADO 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA: 

 

 

______________________________________________ 

Dr. Gustavo Ferraz de Campos Moraco – USP (Orientador) 

 

 

______________________________________________ 

Dra. Juliana Abrusio – Mackenzie 

 

 

______________________________________________ 

Dr. Juliano Souza de Albuquerque Maranhão – USP  

 

 

______________________________________________ 

Dra. Marilda Rosado de Sá Ribeiro – UERJ  

 

 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À minha família, pelo exemplo e incentivo, 

especialmente aos meus avós professores, 

Maria Lucia e Rubens Murillo. 

Ao Dr. Arnoldo Wald Filho, pelas oportunidades e 

experiências proporcionadas. 

Ao André, pelo apoio incondicional, e por todos os 

cafés compartilhados. 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

AGRADECIMENTOS 

 

Este estudo não teria sido possível sem a valiosa contribuição do meu orientador, 

Prof. Dr. Gustavo Ferraz de Campos Monaco, e dos meus colegas acadêmicos. Foi 

um privilégio – sem exageros – poder contar, ao longo dos últimos nos, com tal 

exemplo de dedicação e comprometimento com a academia. Assim como foi um 

prazer acompanhar a trajetória acadêmica do professor Gustavo na última década, e 

vê-lo chegar, recentemente, à titularidade do Departamento de Direito Internacional 

da Faculdade. 

De fato, o resultado desta dissertação dificilmente teria sido o mesmo sem os 

diversos comentários e a efetiva orientação do professor Gustavo, cujos 

conhecimentos e afeição pela área do Direito Internacional Privado foram verdadeira 

inspiração para o estudo do tema. Agradeço imensamente pelas horas dedicadas à 

leitura e apontamentos nas versões preliminares do texto. 

Igualmente valiosa a contribuição dos meus colegas orientandos, sempre abertos a 

discussões e dispostos a ler e comentar os textos uns dos outros, resultando em uma 

produção muito mais rica e interdisciplinar. Agradeço a todos os orientandos do 

professor Gustavo pela solidariedade e empatia, e por terem se revelado mais do que 

colegas de academia, mas verdadeiros amigos. E ao nosso orientador, por ter 

possibilitado a reunião de um grupo tão querido. 

Assim, não posso deixar de citar alguns desses colegas que se fizeram especialmente 

presentes na minha trajetória de mestranda: Marina Rocha, Analluza Bolivar Dallari, 

André Braga, Nadja Nogueira, Kim Diz e José Luiz Souza. Agradecimento especial a 

Raquel Santoro, pessoa que tenho como exemplo e referência não apenas na 

academia, mas também como advogada e profissional brilhante. E, também, alguns 

dos meus colegas de graduação que se fizeram presentes de diversas formas ao longo 

do trabalho: Antonio Cury, Carlos Liguori e André Moricochi. 

Por fim, e não menos importante, agradeço ao Solano de Camargo, a quem tenho o 

privilégio de considerar como um irmão acadêmico, muito embora meus 

conhecimentos ainda estejam aquém dos dele. Precisamente por tal razão, suas ideias 

e contribuições foram indispensáveis durante todo o percurso deste trabalho, 

especialmente pelas discussões e debates que levaram à escolha do tema, e pela 

sinceridade nos comentários e críticas, sempre objetivos e produtivos. 

 

 



8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Todos tienen tres vidas: una vida pública, una 

vida privada y una vida secreta.” 

 

(Gabriel García Márquez, 

Gabriel García Márquez: una vida). 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

SMITH MARTINS, Amanda Cunha e Mello. Privacidade, proteção de dados e danos 

transnacionais: aspectos do Direito Internacional Privado brasileiro. 262 p. Dissertação 

(Mestrado em Direito) – Departamento de Direito Internacional Comparado da Faculdade 

de Direito, Universidade de São Paulo – USP. São Paulo, 2020.  

 

RESUMO 

 

Esta dissertação propõe uma análise da privacidade e da proteção de dados, 

especificamente sob o âmbito do Direito Internacional Privado. Assim, são abordados 

temas relevantes no contexto da Sociedade da Informação, os quais permitem avaliar a 

forma como conceitos e critérios de conexão tradicionalmente utilizados podem ser 

aplicados em conflitos que envolvem a Internet. Diante do caráter deslocalizado do meio 

digital, há a ressignificação das fronteiras e da soberania, suscitando novos desafios em 

termos de conflitos de qualificação, jurisdição internacional, lei aplicável e reconhecimento 

de sentenças estrangeiras. O objetivo principal do estudo é fornecer ferramentas adequadas 

para a solução de conflitos que envolvem dados plurilocalizados e danos transnacionais. 

 

Palavras-chave: Privacidade. Proteção de dados. Dados plurilocalizados. Danos 

transnacionais. Direito Internacional Privado. 
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ABSTRACT 

 

The dissertation aims to analyze privacy and data protection specifically under the scope of 

Private International Law. Therefore, it addresses relevant subject-matters in the context of 

an information society, in order to evaluate how traditional definitions and connecting 

factors can be applied in disputes involving the internet. Given the delocalized character of 

the digital environment, a redefinition of borders and State sovereignty takes place, raising 

new challenges regarding conflicts of qualification, international jurisdiction, applicable 

law and recognition of foreign awards. The main objective is to provide adequate tools for 

the resolution of disputes involving pluri-localized data and transnational damages. 

 

Key words: Privacy. Data protection. Pluri-localized data. Transnational damages. 

International Private Law. 
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INTRODUÇÃO 

 

Muita coisa mudou desde setembro de 1988 quando a Internet chegou no Brasil. Se 

hoje as pessoas podem se conectar em tempo real, utilizar a Inteligência Artificial para 

otimizar processos e contar com a tecnologia no cotidiano de suas residências e empresas, 

isto só foi possível a partir da utilização acadêmica do recurso
1
. 

A recente aprovação de legislações específicas sobre a proteção de dados, tais como 

a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)
2
, traduz a importância e a valorização 

crescentes dos dados. As relações sociais sofreram mudanças significativas nas últimas 

décadas, de modo que a informação passou a condicioná-las, transformando-as não apenas 

em bens de consumo, mas, também, em fator de produção e instrumento de poder
3
. 

Atualmente, a rede mundial de computadores permite a comunicação entre todas as 

partes do mundo. Em 1988, contudo, quando a Internet começou a ser utilizada no Brasil, o 

seu alcance era limitado a algumas universidades, e as primeiras conexões foram feitas 

exclusivamente em ambiente acadêmico. 

A primeira conexão no país foi realizada pelo Laboratório Nacional de Computação 

Científica (LNCC), localizado no Rio de Janeiro. O Laboratório conectou-se à 

Universidade de Maryland por meio do acesso à Bitnet. A expressão é um acrônimo de 

                                                             
1 OLIVEIRA, Elsa Dias. A protecção dos consumidores nos contratos celebrados através da internet. 

Coimbra: Almedina, 2002, pp. 13-14. “A Internet, definida frequentemente como ‘a rede das redes’ (network 

of networks), e que encontra sua tímida gênese ainda nos anos sessenta, conheceu, na última década, um 

período de franca expansão. As primeiras experiências neste campo começaram a ser feitas a partir de uma 

agência militar norte-americana de tecnologia informática – ARPA (Advanced Research Project Agency), 
que adotou um protocolo, denominado de TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol), que 

permitia a qualquer tipo de computador interligar-se à rede. Este protocolo assegurava uma equivalência 

entre todos os pontos, sem um comando central, e ainda hoje é esse mesmo protocolo que permite que as 

diversas redes existentes se comuniquem entre si. Posteriormente, a tecnologia ARPANET foi usada para 

conectar universidades e laboratórios, e foi apenas em 1987 que o uso comercial, da já então Internet, foi 

liberado. Mas só nos princípios da década de noventa se verificou uma divulgação e expansão maciças do 

fenômeno Internet.” 
2 BRASIL. Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm. Acesso em: 17 abr. 2020.  
3 COSTA, José Augusto Fontoura; SOLA, Fernanda. Desenvolvimento e direito de autor na sociedade da 

informação. Revista de Direito Econômico e Socioambiental. Curitiba, jul./dez. 2010, v. 1, n. 2, pp. 285-301, 
p. 297. “[...] importa ressaltar que, na chamada economia de informação, há tanto uma redefinição dos bens 

econômicos centrais como dos processos produtivos. Os produtos de maior valor agregado deixaram de ser 

os bens móveis industrializados, como automóveis e eletrodomésticos, para ser bens incorpóreos, como 

programas de computador, filmes e gravações musicais. Os processos de produção, por seu turno, deixam de 

ser aqueles desenvolvidos nas linhas de montagem das fábricas, que concentram em um único local as 

máquinas necessárias, pois na medida em que os bens se desmaterializam o foco passa a ser no projeto e, 

portanto, em estruturas menos hierarquizadas e rígidas de processo produtivo, com a consequente 

deslocalização do ambiente, já que as estações de trabalho já não precisam ser dispostas em linha ou 

concentradas no mesmo endereço.” 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm
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“Because It's Time to NETwork” ou “Because It's There NETwork”, rede remota criada em 

1981, numa conexão entre as Universidades da Cidade de Nova York e a de Yale
4
. 

Em pouco tempo outras instituições brasileiras passaram a ter acesso à Bitnet, como 

a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), a Universidade de 

São Paulo (USP) e a Universidade de Campinas (Unicamp). Até 1994, as conexões se 

mantinham limitadas à academia e, depois disso, a empresa Embratel iniciou seus serviços 

de acesso à Internet em caráter experimental
5
. No ano seguinte, o acesso à Internet 

começou a funcionar de modo definitivo no Brasil e, desde então, vem se expandindo
6
.
 
 

Em 2017, a Internet já era utilizada em 74,9% dos domicílios brasileiros, embora 

dentre aqueles localizados em área rural o percentual de indisponibilidade do serviço ainda 

fosse de 21,3%, segundo dados do IBGE
7
. Isto representa uma infinidade de dados 

coletados diariamente, além de troca de mensagens, realização de transações bancárias, 

compras no cartão de crédito ou acesso a quaisquer páginas
8
. 

                                                             
4 CARVALHO, Marcelo Sávio Revoredo Menezes de. A trajetória da Internet no Brasil: do surgimento das 

redes de computadores à instituição dos mecanismos de governança. 239 p. Dissertação (Mestrado em 

Ciências de Engenharia de Sistemas e Computação) – Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de 

Janeiro: COPPE, 2006, p. 84. “O acesso à BITNET em setembro de 1988 foi uma vitória para o LNCC e para 
a comunidade acadêmica como um todo, ainda que não fosse possível a implementação do tão esperado 

gateway internacional no Brasil. A mesma reunião que liberou o acesso à BITNET também concluiu que a 

Embratel e o LARC envidariam esforços no sentido de uma solução que atendesse à necessidade de 

comunicação da comunidade acadêmica com as redes no exterior de forma otimizada. O fato é que esta 

decisão acabou reforçando os interesses de outras instituições que buscavam suas próprias conexões 

internacionais. A FAPESP iniciou, no segundo semestre de 1988, um projeto para atender a demanda por 

acesso à BITNET manifestada entre os pesquisadores de algumas instituições de ensino desde o início do ano 

anterior.” 
5 Id., ibid., p. 123. “Em alguns países, especialmente nos Estados Unidos, surgiam indicadores da extensão do 

uso da Internet pela comunidade não acadêmica, assim como as primeiras ofertas comerciais dos serviços de 

provimento de acesso. [...] foi apenas uma questão de tempo (e oportunidade) para que acontecesse a abertura 

comercial da Internet e o Alternex deixasse de ser o único provedor de acesso no Brasil (como vinha sendo 
até 1995).” 
6
 O Governo Federal brasileiro editou em maio de 1995, Nota Conjunta do Ministério das Comunicações 

(Minicom) e Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), a qual definiu pela primeira vez o conceito de 

internet no país: “[...] A Internet é um conjunto de redes interligadas, de abrangência mundial. Através da 

Internet estão disponíveis serviços como correio eletrônico, transferência de arquivos, acesso remoto a 

computadores, acesso a bases de dados e diversos tipos de serviços de informação, cobrindo praticamente 

todas as áreas de interesse da Sociedade.” 
7 IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e 

Rendimento. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), 2017. 
8 POLIDO, Fabrício Bertini Pasquot; ANJOS, Lucas Costa dos; BRANDÃO, Luíza Couto Chaves. 

Governança global da internet, conflito de leis e jurisdição. Belo Horizonte: Instituto de Referência em 
Internet e Sociedade (IRIS), 2018, pp. 54-55. “Em 2016, mais de 3 bilhões de pessoas, isto é, quase metade 

da população mundial, já possuem acesso à internet, que se tornou um mecanismo indispensável na vida 

cotidiana. Com o rápido desenvolvimento em poucas décadas, as conexões online continuam a aumentar 

conforme mais pessoas são integradas às tecnologias 2G/3G/4G[/5G] e banda larga, que integram suas vidas 

pessoais e profissionais. A tecnologia transpõe-se também para as relações jurídicas em escala transnacional. 

Observa-se um aumento de litígios transfronteiriços envolvendo a Internet e de novos desafios ao Direito, em 

especial ao Direito Internacional Privado, área dedicada a questões relativas à determinação da lei aplicável, 

jurisdição e reconhecimento e execução de sentenças estrangeiras. Em uma realidade interconectada, esses 

desafios não podem ser ignorados. [...] A Internet se revela como plataforma de transações não delimitadas 
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Conforme crescia o acesso à Internet, também aumentava exponencialmente o 

volume de dados coletados, permitindo a criação de extensos bancos de dados e 

metadados, que eram utilizados nas mais diversas finalidades
9
. Metadados são, de forma 

objetiva, dados sobre outros dados, como localização, data e hora de envio de mensagens e 

ligações ou informações sobre o aparelho utilizado (como uma câmera fotográfica)
10

. 

Cada acesso a websites gera uma quantidade de dados e de informações e, a partir 

do momento em que tais dados são enviados, torna-se difícil prever com precisão para 

onde são enviados ou armazenados, ou qual tratamento lhes é conferido. Trata-se de um 

ambiente demasiado fluido, no qual as fronteiras assumem caráter virtual. 

Assim, a Internet revelou-se um poderoso instrumento de coleta de informações 

sobre seus usuários, possibilitando a criação de ferramentas que utilizam essas informações 

para, por exemplo, identificar preferências de compra para publicidade direcionada, 

reconhecer expressões faciais e criar novos produtos. 

É inquestionável a quantidade de benefícios trazida pela democratização do acesso 

à Internet, ou seja: rápida e barata troca de mensagens e documentos; acesso a informações 

e notícias em tempo real; e disponibilização dos mais diversos tipos de produtos e serviços. 

Em outras palavras, a Internet tem permitido a democratização da informação e do 

conhecimento, bem como ampliado o acesso da população a bens e serviços. 

Acervos de museus, teses e dissertações, documentos históricos, discografias 

completas e inúmeros tipos de arquivos e informações passaram a ser acessíveis on-line, 

muitas vezes gratuitamente. Por outro lado, é preciso mencionar que o advento da Internet 

também representa novos riscos, como, por exemplo, a utilização irresponsável de dados; a 

                                                                                                                                                                                         
pelas fronteiras estatais. A junção desses temas está ainda em franco desenvolvimento e encontra escasso 

suporte na literatura, mas é notável que os estudos sobre o “devido processo transnacional” são essenciais ao 

avanço dos estudos jurídicos sobre a internet.” 
9 LYON, David. Surveillance in Cyberspace: the Internet, Personal Data and Social Control. Queen's 

Quarterly, 2002, n.º 109, pp. 345-357, p. 345. “Cada vez que você faz login na Internet, você se envolve em 

uma troca de informações muito mais ampla do que a maior parte das pessoas imagina. Utilizando as últimas 

tecnologias de vigilância, alguém pode rastrear cada clique do seu mouse, websites de pesquisa online que 

você visitou, e até ler as suas mensagens de e-mail e vasculhar seus registros financeiros e correspondência 

legal. E o novo século irá assistir ao desenvolvimento de ainda mais tecnologias oniscientes. Para a Internet, 

você é um livro aberto”. (Tradução livre). “Each time you log on to the Internet you are involved in a much 

broader information exchange than most people realize. Using the latest surveillance technology, someone 
else can track each click of your mouse, survey each web site you have visited, even read your e-mail 

messages and rifle through your financial records and legal correspondence. And the new century will see 

even more omniscient technology developed. As far as the Internet is concerned, you are an open book.” 
10 Outros exemplos de coleta de informações e metadados por serviços online são: localização, número de 

I.P., nome, páginas visitadas, buscas realizadas, resultados de buscas, duração, horário e números de telefone 

de ligações, assinaturas de serviços, número e tamanho de arquivos anexos a mensagens. Assim, por 

exemplo, a partir de um único dado, como uma imagem, é possível obter acesso aos metadados relacionados: 

informações sobre o aparelho ou câmera que tirou a foto, data e hora do registro, local onde a foto foi tirada, 

dentre outros (Id., ibid.).  
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difusão de conteúdos ilegais, como pornografia infantil; a facilidade de acesso a produtos 

ilícitos por meio da Deep Web e a aplicativos e serviços maliciosos
11

. 

Como consequência, houve o surgimento de novos problemas e questionamentos, 

especialmente quanto à publicidade digital e à proteção de dados, tanto no setor público 

como na área da saúde, investigações criminais, privacidade e direito do consumidor
12

. A 

rede mundial de computadores é caracteristicamente descentralizada, representando um 

desafio aos conceitos tradicionais de fronteira e de soberania estatal
13

. O cometimento de 

delitos ou ilícitos e a ocorrência de danos não estão mais restritos a um território 

específico, passando a ter caráter transnacional
14

. 

No contexto atual da Sociedade da Informação
15

, a Internet é uma ferramenta não 

apenas de acesso à informação, mas, também, de controle e de coleta de dados
16

. No 

                                                             
11 MONACO, Gustavo Ferraz de Campos. Uso indevido de imagem de crianças e o papel da escola básica. 

JOTA. Publicado em 09 fev. 2018. Disponível em: https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/uso-

indevido-de-imagem-de-criancas-e-o-papel-da-escola-basica-09022018. Acesso em: 17 abr. 2020. “O uso de 

imagens de pessoas é, em si mesmo, um problema do nosso tempo líquido, para falar com Zygmunt Bauman. 

Obriga-nos a adotar uma série de comportamentos que visam resguardar a pouca privacidade que ainda nos 

resta a nós, pobres mortais. Há, é óbvio, os que não se importarão com essa perda de privacidade (vide reality 

shows tão em voga no mundo do entretenimento televisivo). A esses, sempre sobrará a porta da autorização 
expressa para o uso de suas próprias imagens ou de seus filhos menores.” 
12 MARQUES, Cláudia Lima. A insuficiente proteção do consumidor nas normas de direito internacional 

privado – da necessidade de uma convenção interamericana (CIDIP) sobre a lei aplicável a contratos e 

relações de consumo. Revista dos Tribunais, 2001, v. 788, pp. 11-56. Transações comerciais são realizadas 

diariamente, nas quais, por exemplo, comprador, vendedor, fabricante e fornecedor encontram-se cada um 

em território de um Estado distinto. Da mesma forma, websites específicos promovem contato entre pessoas 

residentes em países diferentes, as quais podem posteriormente desejar contrair matrimônio ou praticar outros 

atos jurídicos em relação aos quais deverão ser determinadas a jurisdição e a lei aplicável. 
13 JAYME, Erik. O direito internacional privado do novo milênio: a proteção da pessoa humana face à 

globalização. Cadernos do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul – PPGDir/UFRGS. Porto Alegre, mar. 2003, v. 1, n. 1, pp. 136-146, p. 134. Nas palavras do 

autor, “qualquer um pode facilmente se libertar das amarras de sua existência limitada: velocidade, 
ubiquidade, liberdade; o espaço, para a comunicação, não existe mais.” 
14

 LESSIG, Lawrence. Internet: the architecture of privacy. Vanderbilt Journal of Entertainment Law & 

Practice, 1999, v. 1, pp. 56-101, (s.p.): “Nós estamos entrando em uma era na qual a privacidade em 

qualquer dos seus aspectos será fundamentalmente alterada – uma era na qual a extensão do monitorável, e o 

alcance do buscável, são muito maiores do que qualquer coisa que conhecemos até o momento.” (Tradução 

livre). “We are entering an age when privacy in any sense of that term will be fundamentally altered – an age 

when the extent of the monitored, and the reach of the searchable, is far greater than anything we have 

known thus far.” 
15 COSTA, José Augusto Fontoura; SOLA, Fernanda. Op. cit., jul./dez. 2010, p. 296. Cumpre destacar a 

seguinte distinção, com a qual concordamos: “O que se denomina sociedade de informação também recebe, 

com algumas alterações, o nome de sociedade informacional, economia do conhecimento, sociedade pós-
industrial, sociedade pós-moderna e sociedade em rede, entre outros nomes. Preferiu-se manter a expressão 

‘sociedade de informação’ por ser esta a mais comumente utilizada.” 
16 BASILIEN-GAINCHE, Marie-Laure. Les frontières européennes – Quand le migrant incarne la limite. 

Revue de l’Union Européene, jun./2017, n.º 609, p. 5. “A tecnologização do controle das fronteiras e da 

gestão dos estrangeiros parece adaptada às exigências da identificação, da vigilância e do afastamento em um 

contexto complexificado pelos fenômenos de globalização dos fluxos e dos riscos.” (Tradução livre). “La 

technologisation du contrôle des frontières et de la gestion des étrangers a paru adaptée aux exigences de 

l’identification, de la surveillance, et de l’éloignement dans un contexte complexifié par les phénomènes de 

globalisation des flux et des risques.” 
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momento em que se destacam iniciativas legislativas que visam garantir a tutela de 

princípios e direitos básicos no ambiente online, a questão da privacidade dos dados 

pessoais tornou-se incontornável, inexistindo espaço para a circulação de dados e 

informações sem precauções ou restrições. 

De fato, episódios recentes colocaram em evidência a necessidade de adaptação: a 

partir das revelações feitas por Edward Snowden acerca do tratamento de dados ilícitos por 

parte do serviço secreto dos Estados Unidos, outros casos nos quais dados foram mal 

utilizados, ou utilizados de forma maliciosa, passaram a ser descortinados
17

. 

Restou claro, portanto, desde a eleição de Donald Trump para a presidência dos 

Estados Unidos, sob acusação de manipular eleitores por meio de dados e postagens da 

rede Facebook
18

, até os casos de vazamento de dados de clientes, como da empresa 

Netshoes, a necessidade de estabelecer regras para o ambiente online. 

                                                             
17 LAFER, Celso. Vazamentos, sigilo, diplomacia: a propósito do significado do WikiLeaks. Revista Política 

Externa, mar./abr./maio 2011, v. 19, n.º 4, p. 12. Conforme aponta Celso Lafer, ao analisar o vazamento de 

informações e documentos pelo Wikileaks, a revolução digital ampliou de forma inédita a escala do 

armazenamento de informações e documentos, bem como a ubiquidade do potencial de sua divulgação pela 

Internet, de modo que uma das consequências de tal fenômeno seria a “crescente dificuldade de opor 

resistência ao devassamento da vida privada, de preservar o sigilo de dados bancários e fiscais, da 
correspondência proveniente de e-mails, de manter o segredo profissional e o sigilo das comunicações 

diplomáticas.” 
18 ISAAK, Jim; HANNA, Mina J. User Data Privacy: Facebook, Cambridge Analytica and Privacy 

Protection. Computer, 2018, v. 51, n. 8, pp. 56-59, p. 57. Sobre a cessão de dados pessoais a terceiros e as 

possíveis implicações da utilização de tais dados, cumpre mencionar o episódio envolvendo o Facebook e a 

empresa Cambridge Analytica, o qual resultou em investigações e depoimentos tanto no âmbito do 

Congresso dos E.U.A. quanto do Parlamento da U.E.: “Em 2013, pesquisadores do Centro de Psicometria da 

Universidade de Cambridge analizou o resultado de voluntários que se submeteram a um teste de 

personalidade no Facebook para avaliar o seu perfil psicológico ‘OCEAN’ – abertura [openness], consciência 

[conscientiousness], extroversão [extraversion], concordabilidade [agreeableness] e neuroticismo 

[neuroticism]) e correlacionar com suas atividades no Facebook (curtidas e compartilhamentos). […] O quiz 

requeria a permissão do usuário para acesso do GSR ao seu perfil do Facebook, o qual garantia o acesso aos 
‘amigos’ do usuário por meio do Facebook Open API até maio de 2015. […] Cambridge Analytica percebeu 

que poderia integrar estas informações com uma série de dados de plataformas digitais, navegadores, 

compras online, resultados de votações, e outros, para construir ‘mais de 5000 pontos de dados sobre 230 

milhões de adultos norte-americanos’. Acrescentando a análise OCEAN aos demais dados públicos e 

privados adquiridos, a Cambridge Analytica desenvolveu a habilidade de determinar ‘micro-alvos’ de 

consumidores ou eleitores para o envio de mensagens pelo ‘Projeto Alamo’, o qual foi utilizado na campanha 

eleitoral de Donald Trump. Algumas dessas mensagens eram criadas para a campanha de Trump, enquanto 

outras simplesmente destacavam ‘notícias’ disponíveis na Internet (as quais poderiam incluir conteúdo 

patrocinado pelo governo russo para interferer nas eleições norte-americanas). […] Estes fatores sugerem que 

mudanças nas políticas tanto no nível corporativo quanto no nível legislativo são necessárias para garantir 

que os dados dos consumidores e eleitores norte-americanos sejam protegidos, que eles sejam notificados 
sobre a afiliação daqueles que buscam influenciá-los, e que eles tenham a oportunidade de participar, na 

condição de consumidores e cidadãos informados.” (Tradução livre). “In 2013, researchers at the University 

of Cambridge’s Psychometrics Centre analyzed the results of volunteers who took a personality test on 

Facebook to evaluate their “OCEAN” psychological profile (openness, conscientiousness, extraversion, 

agreeableness, and neuroticism) and correlated it with their Facebook activity (likes and shares). [...]. The 

quiz required users to grant GSR access to their Facebook profile, which granted access to users’ friends’ 

data through the Facebook Open API until May 2015. [...]. Cambridge Analytica realized they could 

integrate this information with a range of data from social media platforms, browsers, online purchases, 

voting results, and more to build “5,000+ data points on 230 million US adults.” By adding OCEAN 
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Tais regras se referem não apenas a princípios, direitos e garantias fundamentais, 

mas, também, à responsabilidade no tratamento de dados, seja pelo setor público ou 

privado, reconhecendo o caráter muitas vezes transnacional das relações estabelecidas
19

. 

Conforme percebido por Dário Moura Vicente, “graças às redes de comunicações 

electrônicas, a exploração de muitos bens intelectuais passou a fazer-se à escala universal; 

e tornou-se bastante frequente a ocorrência de violações de direitos sobre esses bens 

simultaneamente em mais do que um país”
20

 – e é nesse ponto que reside o elemento 

estrangeiro ou de estraneidade que traz relevância ao Direito Internacional Privado
21

. 

Havendo um ou mais elementos estrangeiros envolvidos em determinado conflito, 

surgem discussões sobre o tribunal competente para julgar casos transnacionais, assim 

como sobre a lei a ser aplicada e seu respectivo país de origem. Se a vítima de um dano ou 

violação de direitos deseja demandar o responsável, deverá saber em qual tribunal nacional 

ajuizar a respectiva ação, enquanto a parte demandada deverá conhecer a lei que lhe é 

aplicável a fim de se defender. 

                                                                                                                                                                                         
analysis to the other private and public data acquired, Cambridge Analytica developed the ability to “micro-

target” individual consumers or voters with messages most likely to influence their behavior. The OCEAN 
analysis was paired with a large number of targeted messages in “Project Alamo,” which was employed for 

the election campaign of President Trump. Some of these messages were created for the Trump campaign, 

and some simply leveraged “news” available on the Internet (which might have included content funded 

through the Russian campaign to disrupt the US elections). [...] These factors suggest that changes in 

policies at both corporate and legislative levels are needed to ensure that consumers and voters’ personal 

data is protected, that they are notified of the affiliation of those seeking to influence them, and that they have 

the best opportunity to participate as informed citizens and consumers.” 
19 POLIDO, Fabrício Bertini Pasquot; ANJOS, Lucas Costa dos; BRANDÃO, Luíza Couto Chaves. Op. cit., 

2018, p. 56. “Um provedor de aplicação, como uma rede de relacionamento social, pode ter sua sede ou 

estabelecimento comercial na Califórnia, armazenar arquivos em data centers na Finlândia e contar com uma 

base de usuários em todo o mundo. Todavia, caso um usuário brasileiro, por exemplo, sinta-se prejudicado 

por atos praticados ou ocorridos dentro dessa rede social, poderá ele recorrer aos tribunais de seu país para 
ajuizar uma ação de reparação de danos? Terá que recorrer ao poder judiciário do país onde está sediada a 

empresa provedora/ofertante da aplicação da rede social? Ou, ainda, aos tribunais do país em que estão os 

data centers? Definir a jurisdição competente para resolver litígios na Internet representa um dos principais 

desafios para estudiosos de uma área de interface entre o Direito Internacional Privado e o Direito de 

Internet. A tradição jurídica para delimitação de regras de jurisdição – como componente do Direito 

Processual Internacional – tem marcado conexão geográfica. A jurisdição continua sendo, afinal, um aspecto 

central da soberania do Estado, pois ela consiste no exercício do poder de modificar, criar ou extinguir 

relações e obrigações jurídicas entre as pessoas que de alguma forma se encontram sujeitas a esse Estado. 

Com o advento da Internet, dúvidas surgiram se essas características clássicas da jurisdição estatal podem ser 

conciliadas com as peculiaridades do espaço digital. Para decidir em qual país e em qual tribunal julgar 

determinado caso, atenta-se para fatores determinados pela localização física do autor, do réu, dos bens, da 
prestação do serviço etc.” 
20 MOURA VICENTE, Dário Manuel Lentz de. Direito Internacional Privado. Problemática Internacional 

da Sociedade da Informação. Coimbra: Almedina, 2005, p. 19. 
21 Quanto a tal aspecto, cumpre destacar observação feita pelo orientador professor doutor Gustavo Ferraz de 

Campos Monaco em sede de revisão deste estudo, no sentido de que a lex loci delicti commissi parece 

anacrônica em tais casos. Isto porque, enquanto por um lado garante uma unicidade do tratamento normativo 

(o ilícito foi cometido em um local determinado), por outro ignora a deslocalização dos danos potenciais, 

desnaturando a responsabilidade civil ao conferir papel secundário ao nexo de causalidade. Isto posto, abre-se 

espaço para o fracionamento, ou dépeçage. 
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Os critérios de conexão tradicionalmente utilizados, ou seja, os quesitos que 

geralmente determinam a relação existente entre o caso, o tribunal competente e a lei 

aplicável, são caracterizados pela sua localização – em contraposição ao caráter 

descentralizado e deslocalizado da Internet no contexto da Sociedade da Informação
22

. 

Se, por um lado, a rede mundial de computadores permite o acesso fácil e rápido a 

uma quantidade imensurável de informações circulando livremente
23

, por outro, ela é 

caracteristicamente descentralizada
24

, e representa um desafio aos conceitos tradicionais de 

fronteira e de soberania estatal, oferecendo novas questões em termos de lei aplicável e 

tribunal competente para a análise da questão plurilocalizada: 

 
As relações jurídicas respeitantes à produção, utilização e transmissão de 

informação através de redes electrônicas de comunicação não se eximem, pois, à 

regulação estadual. O ideal de liberdade que se acha associado à Internet carece, 

por isso, de ser compatibilizado com o exercício das soberanias estaduais25. 

 

                                                             
22 ROBERTO, Wilson Furtado. Dano transnacional e internet: direito aplicável e competência internacional. 

Curitiba: Juruá, 2010, p. 26. “As normas de Direito internacional privado têm por objetivo regular o conflito 
de leis e determinar a jurisdição internacional competente para processar um litígio que apresente elementos 

que envolvam dois ou mais ordenamentos jurídicos. Nos casos que envolvem danos transnacionais por 

violação de direitos da personalidade e da propriedade intelectual, por decorrência do caráter não fronteiriço 

da internet, torna-se muito difícil a delimitação territorial entre os Estados, portanto, as regras de conflitos de 

leis e de competência internacional, enquanto baseadas em regras clássicas e/ou vigentes de conexão, podem 

mostrar-se, de certa maneira, inadequadas e desencorajantes. Entretanto, esse fato não pressupõe sua absoluta 

inaplicabilidade [...]. Os princípios tradicionais do Direito internacional privado se relacionam com 

atividades que tenham uma localização física, e não virtual [...].” 
23 POLIDO, Fabrício Bertini Pasquot; ANJOS, Lucas Costa dos; BRANDÃO, Luíza Couto Chaves. Op. cit., 

2018, pp. 83-84. “Em oposição à tendência de livre fluxo de dados transfronteiriços, estão os regramentos 

sobre a localização de dados, que podem ser entendidos como “esforços a nível nacional ou regional para 

regular o fluxo de dados transfronteiriços ou criar incentivos para localizar o processamento e o 
armazenamento de dados [...]. Restrições quanto à localização de dados já foram propostas por diversos 

países, dentre os quais se destacam Alemanha, Rússia e Brasil, particularmente motivados por pressões 

públicas de combate à vigilância cibernética transfronteiriça e à espionagem de dados praticada por governos 

estrangeiros e empresas transnacionais. Essas restrições ocorrem no âmbito territorial e podem ser 

caracterizadas em cinco grandes modalidades: i) restrição do processamento de dados por entidades dentro de 

determinada jurisdição; ii) requerimento de que dados sejam armazenados localmente (dentro de determinado 

território); iii) mudanças na arquitetura da rede e uso de roteamento de dados para mantê-los dentro de um 

espaço territorial, como espécie de ‘confinamento informacional’; iv) políticas discriminatórias que permitem 

a implementação dessas restrições apenas por certas organizações, com o critério de origem/nacionalidade; e 

v) restrições ao movimento transfronteiriço de algumas categorias de dados. [...] A Neutralidade da Rede 

prescreve que o tráfego de dados na Internet deve ser tratado de maneira não discriminatória para que os 
usuários da mesma possam escolher livremente o conteúdo, os aplicativos, os serviços e os dispositivos 

utilizados, sem ser influenciados por uma disponibilização discriminatória do tráfico de dados na Rede. 

Segundo os defensores da neutralidade da rede, esse princípio é responsável por fazer com que a internet 

continue sendo uma rede com arquitetura aberta, em que usuários podem consumir, produzir e compartilhar 

todo tipo de conteúdo entre eles. A neutralidade da rede preserva, desse modo, a integridade da internet. Há 

pelo menos três formas de discriminar um conteúdo ou aplicação na internet: bloqueando, reduzindo sua 

velocidade ou cobrando preços diferentes de acesso.” 
24 COSTA, José Augusto Fontoura; SOLA, Fernanda. Op. cit., jul./dez. 2010, p. 297. 
25 MOURA VICENTE, Dário Manuel Lentz de. Op. cit., 2005, p. 101. 
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Impõe-se uma análise cuidadosa por se tratar de tema que possui especificidades 

que afastam a aplicação impensada e automática dos critérios de conexão tradicionais, a 

fim de que não incida uma lei que manifestamente não guarda qualquer relação com o 

conflito ou, ainda, que não seja ajuizada ação perante tribunal incompetente. A escolha do 

critério aplicável possui ampla repercussão em termos políticos, sociais e econômicos, de 

modo que é preciso justificá-la
26

. 

Esta pesquisa resultou da análise dos novos problemas e desafios suscitados no 

contexto da Sociedade da Informação, e parte da ideia de privacidade e sua relação com a 

proteção de dados para realizar uma análise essencialmente em termos de Direito 

Internacional Privado, expondo questões controversas e levando em consideração que os 

conflitos surgidos são eminentemente plurilocalizados. 

Como resultado, o estudo está dividido em três partes: inicialmente, são abordados 

os conceitos, a evolução e o enquadramento normativo da privacidade e da proteção de 

dados em diferentes ordenamentos jurídicos. O objetivo da primeira parte, portanto, é 

situar o leitor no tema abordado, oferecendo as ferramentas necessárias à análise posterior. 

A segunda parte do estudo, por sua vez, parte da qualificação dos objetos de estudo 

e da exposição das principais questões controversas, selecionadas a partir da relação que 

guardam com a proteção de dados, e da relevância no âmbito judicial. Constam, ainda, 

perspectivas e expectativas ligadas ao ambiente digital e suas implicações sobre o Direito, 

tanto de forma positiva quanto negativa, apontando novos desafios que podem surgir. 

É possível, a partir da qualificação, na terceira parte da dissertação, abordar as 

questões do Direito Internacional Privado relacionadas à jurisdição competente e à 

determinação da lei aplicável, avaliando a forma como o enquadramento normativo dado 

anteriormente influencia tais aspectos. A proposta é, ao final, oferecer questões relevantes 

para reflexão, bem como ferramentas úteis à solução de eventuais conflitos envolvendo 

dados plurilocalizados e danos transnacionais. 

 

 

                                                             
26 Id., ibid., pp. 22-23. “É que a aplicação da lei do país de origem da informação disponibilizada em rede, 

assim como a atribuição de competência internacional aos tribunais desse país, sendo a solução mais 

conforme com a eficiência econômica e mais favorável à liberdade de expressão, depara com objeções 

fundadas na proteção dos consumidores e na salvaguarda da soberania estadual; mas a aplicação sem 

restrições da lei do país de destino da informação sujeitaria os fornecedores desta a ônus e encargos 

desmesurados, que os desincentivariam de oferecê-la em rede, e permitiria a qualquer Estado censurar a 

informação disponibilizada na Internet.” 
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CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 

 

Na primeira parte deste estudo foi apresentada a forma como se desenvolveu a 

Sociedade da Informação nas últimas décadas, bem como a influência exercida sobre os 

legisladores em diferentes locais do mundo. Diversos países – Brasil, inclusive – vêm 

aprovando normas específicas para regular o ambiente digital e, em especial, para 

solucionar os conflitos advindos da Internet. 

As mudanças no meio digital são mais rápidas do que as adaptações legislativas, 

ensejando um estudo contínuo sobre o tema, bem como a reavaliação de conceitos 

tradicionalmente utilizados
619

. No caso do Direito Internacional Privado, merecem revisão 

não apenas os conceitos de fronteira e soberania, mas, também, os critérios de qualificação 

utilizados para enquadrar os objetos das lides, determinar a competência jurisdicional e 

apontar a lei aplicável
620

. 

Embora seja necessária uma nova interpretação de tais critérios, adaptada à 

realidade pós-moderna, conclui-se pela suficiência das normas já existentes no 

                                                             
619 RIBEIRO, Marilda Rosado de Sá; ALMEIDA, Bruno. A cinemática jurídica global: conteúdo do Direito 
Internacional Privado contemporâneo. Revista da Faculdade de Direito da UERJ, 2011, v.1, n. 20, ISSN 

22363475. Disponível em: file:///C:/Users/anadi/Downloads/1516-8697-2-PB.pdf. Acesso em: 17 abr. 2020. 

Para confirmar tais mudanças, os autores apresentam o entendimento de COTTERRELL, Roger. Is it so bad 

to be different? In: ÖRÜCÜ, Esin; NELKEN, David (Eds.). Comparative law: a handbook. Portland: Hart 

Publish, 2007, e de DOLINGER Jacob. Direito Internacional Privado – Parte Geral. 9. ed. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2008: “Muito embora as distâncias geográficas e de comunicação tenham sido minimizadas pela 

revolução dos transportes e da telecomunicação com amplas possibilidades em tempo real, persistem 

barreiras de todas ordens com repercussão no mundo jurídico. Militar em prol da diversidade e da pluralidade 

parece ser a tônica do Terceiro Milênio (COTTERRELL, 2007, p. 133). Assim, tendo em vista que o Direito 

Internacional Privado é, por excelência, o direito da tolerância (DOLINGER, 2008, p. 23), é preciso sempre 

atentar para as lições do passado para que a boa compreensão dessa disciplina auxilie na superação dos 

desafios hodiernos.” 
620 POLIDO, Fabrício Bertini Pasquot; ANJOS, Lucas Costa dos; BRANDÃO, Luíza Couto Chaves. 

Governança global da internet, conflito de leis e jurisdição. Belo Horizonte: Instituto de Referência em 

Internet e Sociedade (IRIS), 2018, p. 171 e ss. “A erosão dos princípios e regras clássicos em virtude de 

processos da globalização e da informatização da comunicação levanta questionamentos quanto à própria 

viabilidade e adequação da aplicação dessas normas nesse novo cenário. Questiona-se se a internet possibilita 

que seus usuários realizem atividades novas, ou se ela apenas permite que pessoas façam atividades 

tradicionais de novas formas e em quantidades maiores. [...] Ao se debruçar sobre este questionamento, Jack 

Goldsmith afirma que as atividades conduzidas na internet não são diferentes daquelas realizados no mundo 

não digital. Segundo ele, transações online utilizam a internet como meio, mas não deixam de ser transações 

entre duas ou mais pessoas reais, localizadas em jurisdições diferentes. Transações digitais são 

funcionalmente idênticas às atividades transfronteiriças realizadas por outros meios, como por correio ou 
telefone. [...]. Contrariando Goldsmith, David G. Post afirma que a internet é essencialmente excepcional. 

Conforme defendido por ele, as questões advindas das relações travadas na internet são diferentes e mais 

intrincadas do que aquelas que surgem a partir das interações no mundo real. Assim, os conflitos de 

jurisdição nos litígios de internet não podem ser adequadamente resolvidos por meio da aplicação de 

princípios e regras tradicionais, que foram desenvolvidos para lidar com conflitos jurisdicionais referentes ao 

mundo real. Um dos argumentos apresentados por Post se assenta na grande quantidade de produtos que são 

comercializados mundialmente online. Ele alega que, apesar de o comércio transnacional ter existido antes da 

internet, ele não ocorria com a escala de hoje. As circunstâncias mudaram de tal forma que aplicar regras 

clássicas de jurisdição aos litígios online prejudicaria a prestação jurisdicional às partes interessadas.” 

file:///C:/Users/anadi/Downloads/1516-8697-2-PB.pdf
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Ordenamento para solucionar a quase totalidade dos conflitos. Não parece, contudo, ao 

menos no que se refere ao Direito Internacional Privado, ser necessária a edição de novo 

diploma normativo, trazendo normas específicas para o contexto digital. 

De fato, as normas de conflito encontradas no CPC, LINDB ou CDC, por exemplo, 

não restam prejudicadas pelo MCI ou pela LGPD: ao contrário, a hermenêutica conjunta 

dos diplomas não é apenas possível, mas necessária para conferir à norma a aplicação dos 

princípios e valores que o legislador buscou proteger. 

Nesse contexto, surgem novas questões de ordem pública que devem ser levadas 

em conta por ocasião do reconhecimento de sentenças estrangeiras. Por outro lado, faz-se 

necessário apreciar a efetividade e a possibilidade de cumprimento das decisões emanadas 

em território nacional decorrentes de conflitos plurilocalizados. 

Na segunda parte da pesquisa foram apresentadas algumas questões relevantes e 

controvertidas, bem como normas materiais a elas aplicáveis, igualmente inseridas no 

contexto digital. Objetivou-se, com isso, trabalhar o aspecto da qualificação em demandas 

que envolvem a proteção de dados, privacidade e danos transnacionais. Conforme exposto 

em sede de conclusão preliminar, destaca-se a importância da correta qualificação, 

relembrando o fato de que esta poderá produzir resultados materiais distintos, a depender 

da lex fori ou da lex causae. 

Ao longo desses capítulos buscou-se expor a problemática estudada, bem como 

oferecer elementos necessários à análise da competência e da lei aplicável na terceira e 

última parte. Há, ainda, aspectos que podem ser trabalhados posteriormente, tais como a 

cooperação internacional
621

, somente tangenciada nesta dissertação. Efetivamente, os 

temas aqui abordados abrem inúmeras oportunidades em termos acadêmicos, pois trazem 

novos problemas e suscitam a necessidade de distintas soluções. 

Cumpre questionar, contudo, se diante desta exposição, os critérios de conexão 

atualmente utilizados se mostram adequados e suficientes para lides que envolvem a 

                                                             
621 RIBEIRO, Marilda Rosado de Sá. Cooperação Internacional. Revista da Faculdade de Direito da UERJ, 

2005, v. 13-14, pp. 185-203, p. 188. “Vários aspectos da cooperação tecnológica foram objeto das 

convenções assinadas durante a Reunião Rio 1992, tais como: acesso à tecnologia, sistemas de informação, 
desenvolvimento de recursos humanos e mecanismos financeiros. Além desses, foram reiterados princípios 

internacionais consagrados pelo Programa de Ação votado em Viena em 1979, tanto que, na Declaração do 

Rio, estão relacionados em seus arts. 5º, 7º e 9º, princípios relacionados à mobilização para o 

desenvolvimento e à questão da transferência de tecnologia. Esses princípios internacionais foram, ainda, 

ratificados pela Assembleia Geral das Nações Unidas também em 1992. Entretanto, apesar do aparente 

consenso e desse reconhecimento internacional, enquanto países menos desenvolvidos e ONGs buscam 

facilitar o acesso à tecnologia, verifica-se a fortificação das barreiras protecionistas, de propriedade 

intelectual, dos países desenvolvidos, mantendo o conflito e a dualidade de interesses constantes das 

negociações das convenções e acordos internacionais.” 
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Internet. Uma revisão da interpretação dos critérios e princípios já utilizados, tendo como 

pano de fundo a Sociedade da Informação, parece ser suficiente para garantir tal 

adequação, de modo que não parece necessária nem viável a criação de um “Direito 

Internacional da Internet” com pretensões universalistas, ao menos no presente 

momento
622

. 

Válido, ainda, levar em consideração a tolerância e o respeito à diversidade cultural 

e jurídica
623

. É importante, contudo, que as regras que norteiam o julgador sejam claras, de 

modo a garantir não apenas a harmonia das decisões judiciais, como, também, a segurança 

das partes quanto aos locais em que podem demandar uma à outra, bem como quanto à lei 

aplicável aos conflitos surgidos e aos contratos celebrados
624

. 

                                                             
622 Id., ibid., pp. 122-124. “Com tantas complexidades e dificuldades envolvendo a aplicação de regras e 

princípios tradicionais na resolução de conflitos de jurisdição na internet, é natural que alternativas 

começassem a ser propostas para superá-las. A maioria dessas soluções reconheceram a difícil aplicação dos 

princípios tradicionais ou também consideram indesejável a adaptação das novas tecnologias a estes 

princípios. [...] A ideia de um Direito Internacional da internet existe desde o princípio da própria internet, 

quando David Johnson e David Post argumentaram que o ciberespaço seria um local radicalmente diferente 

do mundo offline e que, por isto, deveria ser regido pelo seu próprio Direito, como se possuísse sua própria 

soberania. A ideia foi considerada ingênua e simplista e já na época em que os primeiros trabalhos a respeito 

foram lançados, mas foi de importância seminal para que teorias mais consistentes fossem desenvolvidas na 
década seguinte. [...] Com a popularização e expansão do acesso à internet, questões envolvendo direitos 

humanos, propriedade intelectual, comércio eletrônico e outros tópicos até então não trabalhados por essas 

organizações, passaram a exigir uma atenção maior dos atores interessados, na medida em que cresceram em 

sua relevância para a sociedade moderna. [...] Entretanto, a própria autora admite que o desenvolvimento de 

um marco regulatório internacional para a internet depende, em grande medida, do consenso e cooperação 

entre diversos Estados. Nos atuais fóruns de debate multissetorial, já se reconheceu a dificuldade de alcançar 

um consenso entre países com valores culturas e interesses soberanos tão distintos, como aqueles que 

possuem os maiores números de usuários de internet. Os próprios instrumentos legislativos de hard law são 

esparsamente ratificados pelos Estados, não tendo signatários influentes, como Brasil e Rússia. Sequer há 

consenso a respeito de um ponto tão crucial como o modelo multissetorial: tradicionalmente, países como 

China e Rússia favoreceram o modelo multilateral e intergovernamental, que se baseia na primazia de 

organizações internacionais (como as Nações Unidas, a União Internacional de Telecomunicações, a 
Organização Mundial da Propriedade Intelectual e Organização Mundial do Comércio) na regulação 

transnacional da rede, sem intervenção de outros setores. Existem, ainda, os já citados problemas 

relacionados a paraísos jurisdicionais. O desenvolvimento de um Direito Internacional da internet ainda tem, 

portanto, diversos e complexos desafios a enfrentar antes de atingir um patamar de aceitação universalmente 

satisfatória. [...] Enfrentar questões relativas à jurisdição na internet envolverá uma ressignificação de 

conceitos antes pacíficos, como os de comunidade, território, soberania, fronteira e estatalidade. Embora 

esses elementos continuem existindo na sociedade da informação, eles sofrem mitigações. O Direito deve 

renunciar a uma posição de negligência e acompanhar essas mudanças; com isso, tem condições de 

compreender os conceitos e narrativas de forma social e politicamente contextualizadas.” 
623 MONACO, Gustavo Ferraz de Campos. Controle de constitucionalidade da lei estrangeira. São Paulo: 

Quartier Latin, 2013, p. 25. “O império de diferentes leis, ditadas para diferentes realidades sociais, por 
diferentes soberanias, e o entrecruzamento que decorre desse cenário são produtos da tolerância política, 

religiosa, étnica, econômica. E, se tais formas de tolerância tornaram possíveis as diferenças quanto à razão 

do governo jurídico dos diferentes conglomerados humanos dotados de soberania, gerando diferentes leis, a 

mesma tolerância mostra-se um imperativo para a manutenção e o pacífico convívio entre tais diferentes 

aspectos da realidade social.” 
624 POLIDO, Fabrício Bertini Pasquot; ANJOS, Lucas Costa dos; BRANDÃO, Luíza Couto Chaves. Op. cit., 

2018, pp. 171 e ss. “Naturalmente, não seria possível negar que a internet trouxe elementos novos para a 

compreensão dos conflitos de jurisdição. Um site pode permitir que qualquer pessoa do Globo com acesso à 

internet adquira produtos nele disponíveis. Precisamente porque ele é acessado em escala global, o seu 
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De fato, embora conste na LGPD dispositivo delimitando o seu âmbito de aplicação 

material (art. 3º), bem como dispositivo que expressa a obrigação da filial, representante ou 

sucursal de empresa estrangeira no Brasil (art. 61), as questões relativas ao Direito 

Internacional Privado poderiam ter sido trabalhadas de forma mais aprofundada pelo 

legislador nacional, levando em conta o aumento significativo de demandas relativas à 

privacidade e à proteção de dados na rede
625

, bem como a possibilidade de surgimento de 

conflitos de qualificação. 

A LGPD poderia, por exemplo, ter disposto, de forma clara, a natureza dos dados, 

mediante uma conceituação mais detalhada do que a constante no art. 5º, e esclarecer, 

também, se os direitos a eles relacionados são de natureza fundamental ou contratual. 

Cabe aguardar e analisar a forma como tais normas serão aplicadas pelo Judiciário 

brasileiro a partir de agosto de 2020, cujo fim será o de tutelar o direito à privacidade e à 

proteção de dados em um contexto notadamente transnacional e plurilocalizado. Não 

obstante, a pesquisa demonstra que já existem normas no Ordenamento Jurídico nacional 

que designam critérios de qualificação e de conexão aplicáveis mesmo a demandas que 

                                                                                                                                                                                         
proprietário também pode ser eventualmente processado por um consumidor em qualquer local do planeta. O 

risco de possíveis ações e a conformidade (o compliance) com a lei local têm consequências sobre a 

viabilidade do negócio. Da mesma forma, um jornal de notícias online pode sofrer uma ação em seu desfavor 

em qualquer jurisdição, ainda que, segundo a lei interna do local da sede da companhia que administra este 

site, o conteúdo das notícias não possui qualquer irregularidade. Essa variedade identificada nos 

ordenamentos jurídicos dos Estados enseja uma multiplicidade de prioridades dos Estados ao estabelecer ou 

negar a sua jurisdição. Certos países podem considerar a proteção dos consumidores como mais importante 

do que a promoção do comércio eletrônico, de forma a adotar uma política agressiva de afirmação da sua 

jurisdição para proteger os consumidores locais (foro do domicílio do autor/consumidor). Outros Estados 

podem enfatizar a promoção da intimidade de seus nacionais, afirmando a sua jurisdição para resolução de 

litígios envolvendo violação da privacidade. Além disso, a aplicação de regras tradicionais no espaço digital 

pode resultar em denegação de justiça. Se, por exemplo, o foro do domicílio do autor do ato lesivo é admitido 
como critério absoluto para a fixação da competência de um tribunal estatal, muitas pessoas ficarão, 

inevitavelmente, fadadas a não receber qualquer prestação jurisdicional, pois o juiz competente para 

processar e julgar a demanda pode estar localizado, muitas vezes, em outro continente. Em termos práticos, o 

acesso à justiça restaria negado em sua essência. Portanto, a autoridade julgadora deve refletir sobre as regras 

e princípios clássicos, com o objetivo de redefini-los para lidar com os conflitos transnacionais de jurisdição 

no espaço digital.” 
625

 DONEDA, Danilo. A proteção dos dados pessoais como um direito fundamental. Espaço Jurídico. 

Joaçaba, SC, jul./dez. 2011, v. 12, n. 2, pp. 91-108, p. 103. “No panorama do ordenamento brasileiro, o 

reconhecimento da proteção de dados como um direito autônomo e fundamental não deriva de uma dicção 
explícita e literal, mas da consideração dos riscos que o tratamento automatizado traz à proteção da 

personalidade à luz das garantias constitucionais de igualdade substancial, liberdade e dignidade da pessoa 

humana, juntamente com a proteção da intimidade e da vida privada. [...] Parece existir no Direito brasileiro, 

de forma generalizada, uma consciência de que seria possível tratar de forma satisfatória os problemas 

relacionados às informações pessoais em bancos de dados a partir de uma série de categorizações, geralmente 

generalistas e algo abstratas: sobre o caráter rigidamente público ou particular de uma espécie de informação; 

a respeito da característica sigilosa ou não de determinada comunicação, e assim por diante. Enfim: com um 

sistema baseado em etiquetas, permissões ou proibições para o uso de informações específicas, sem 

considerar os riscos objetivos potencializados pelo tratamento informatizado das informações pessoais.” 
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envolvem danos transnacionais e Internet, diante de todas as suas particularidades, com 

ênfase na deslocalização. 

Isto não significa, contudo, que tais normas dispensam reflexão: pelo contrário, é 

necessário avaliar a forma como os diplomas normativos mais recentes influenciam a 

interpretação dos critérios que já vigoravam anteriormente. Tal reflexão, ao apontar novos 

desafios e possíveis soluções, constituiu o centro desta pesquisa, na qual se buscou 

fomentar discussões sob aspectos ainda pouco explorados e extremamente atuais. 
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