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Na obra cole~iva AUTONOlv1LL\. E VULNERABILIDADE~
autor~s~ em vinte

quarenta

e quatíG

e'seis artigos

.~nfrentam
questões jurídicas
re,levantes. Os textc:s se
voltam para a mais variada gama de probletnas enfrentados por pessoas em. situa-

çã,o de vulnerabi'lidade.
A ordem jurídica confere especial proteção à.spessoas vulneráveis. Nesta obra
coletiva, no entanto, a preocupação
maior é com a autonomia do ser hU...
tr :tno,"
e

:

tanto

nas questões

patrimoniais~

quanto

nas questões

existenciais,

porquanto

a

forlna de paternalismo
que
iniba o exercício de direitos nas relações jurídicas privadas.
Os capítulos que compõem o AUTONOMIA E VULNERABILIDADE
partem do estudo do Direito Civil, construindo um diálogo com o Estatuto daCrÍan-

proteção

ça

e

dada

pelo Estado

do Adolescente,

não pode

Estatuto

tornar-se

do Idoso,

uma

Estatuto

da Pessoa com

Deficiência,

o

microssistema do .Biodireito e, ainda, com o Código de Defesa do Consumidor.
a livro, que é fruto das pesquisas desenvolvidas no Programa de Pós-gC?tduação em Direito da PU,C Minas, chega às mãos do leitor no ano em que s;T'J
comemorados
os vinte anos de sua criação. Não é mera coincidência
que o~ autores
são, em sua tnaioria, professores,
alunos ou ex-alunos da Pontificia Universidade
Câtólica de Minas Gerais, e a eles se juntaram
cot~vidados de outras áreas do C,:)nhecimento,
o .que só enriquece a temática desenvolvida.
O liyro é, enfim, o con}pattilhar
de ~efJ.exõ~s.,A-s:diversid~cles
..d.e te-n1as e. ?-~ordagen-s. desenham o quadOro ~dbs..delicados.pr.oblen1"~ü(que env61verno .percur.so da
pessoa humana no mundo contempo.râneo ..
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AUTONOMIA E VULNERABILIDADE

A~sim, o. presente

ASPECTOS

DO USO DA INTERNET POR

])aniel Evangelista Vasconcelos Ahneida1
]ulia:na Evangelista de All1zeida2

o modo

de se viver. Atualtnente,

as pessoas estão expostas

Mais ainda, cada vez mais são inseridos

dados

pessoais na Internet.
Um fenômeno recente, as . redes sociais, que surgiram em 2002, se Inostranl de um
lado'corno um meio de interaçao socia~ luas de outro como urna preocupação, tendo
em vista o grande núnlero de informações pessoais sobre os usuários que são conlpartilhadas, muitas das vezes sem o conhecitnento

ou até nleSlno sen1 o consentiluento

efetivo destes ..Cada plataforII1a digital possui o seu termo de uso e respectiva política
de privacidade. Fato é que o USUáíio, ao utilizar um serviço digital não tern o poder de
modificar a forma como serão coletados, utilizados e tratados os dados pessoais.
Nesse viés, é preciso que no Direito Digital a privacidade
seja tratada

CDffiO

controle.

Entre-

E este de'll'e ser dado ao usuário

sobre suas infornlações

que. lê os tern10S de uso e política

até me~mo porque

eUl

pessoais.

de privacidade

de uma

nada ele poderia n10dificar estas.

U ma rede social coleta diversos

dados

pessoais

do usuário,

das vezes são fornecidos senl o consenti tnento expresso

os quais muitas

e infornlado.

()bserve

que

o Facebook, por exemplo, cole.t:fl jnfC?rnlações ,do usuário que ..este pio fornece
ativamente.
São inforln.ações dt" s.~ti'~ 'con tatos~ de sua localiz'Áçãá,' -cookies entre
outras. Evidente que nem todas as inforn1;~,,;ões se mostrain como dados sensíveis,
tnuitas

das vezes serenl utilizadas

pela plataforma

para se traçar um perfil

do usuário, sem que sejam efetivaplente exibidas.
Nesta perspectiva, é de extretna,importância
a investigação de como se dá o uso
da internet pelos incapazes enl razão de idade. Ante a este mundo
tado, é diflcil encontrar

:2

de serviço. Após, será

sera feIta uffi.a bu.sca de métodos de controle parentaL Etn verdade, a nomenclatura
ade~uada serIa orIentação parenta!, pois ao se utilizar controle, leva-se a compreensão'
que ao pai é dado o diíeito

de controlar

por completo

a vida de seu filho.

ao es.~ueclmen~o. Evidente ~ue já se tem uma base para tal dire~to. Por mais que qual-

à um.a grande gama de informações.

podendo

na rede, demonstrando

provedor

Ao tl0aL será feita um~ análise de um .caso que aconteceu com ual adolescen te
de treze a?os de ida-de chamado NissimOurfali,
no qual o pano de fundo é ó díreito

1. INTROD'UÇÃ.O

plataforma,

em relaçã.o ao próprio

,uJoUa

equlvoca~a

tanto, é raro um usuário

dos incaoazes

an~lts~ d~. uso das tecnologias pelas crianças e adolescentes, evidencianào
os ~a~ltos pnnClpalS e como isso reflete na construção da identidade deles ..Ainda,
feIta

mudou

como é a participação

P~ra tanto, será abordada a privacidade e intimidade
c~mo é a pro,t~ção do usuário

CRIANÇAS E AnOLESCEN'IES

A internet

visa investigar

em raz.~o da l~ade ~a rede mundial de computadores,
bem como a partici;ação
dos. ~al., na orlentaçao de seus filhos quanto ao uso das tecnologias, ante a vulnerabI1~dade daqueles.

17

CAPÍTIJLO

trabalho

193

uma criança ou adolescente

cada vez mais conec3

que nao tenha acesso à internet •

Mestrando em Direito Privado pela PUCMinas. Advogado. E-mail: danielevangelista@gmail.com
Doutoranda e Mestre em Direito Privado pela PUCMinas. Advogada e Professora da FUNCESI e Nova Faculdade. E-mail:
jualmeidaon 1ine@grnai1.com
Isso em países desenvolvidos ou em desenvolvimento com um certo poder econômico, pois conquanto a disponibilidade

q~er lnformaçao na rede seja perene, é dado aos usuários o' direito de serem literalnlente esquecidos/apagados
pela Rede, através da exclusão de seus dados. Assim sendo, é preciso que se dê sempre o controle

2. PRIVACIDADE

das iu~s informações

pessoa i~.

NA INTERNET

• . Ao se u~il~zar da Internet, a privacidade
deveria ser uma preocupação
COIlS"lant~ dos usuarlos. Entretanto,
estes não têtn o hábito de ler os termos de uso,. não
que I.SS0 tenha algum efeito na proteção de ~ua privacidade, póis nada .'~:c)derá Sêr
mO~l~cado: Mas existe a possibilidade
de conhecendo
usuarlO decIda a forma como irá utilizar a rede.
~xistem

maneiras

de se conscientizar

quanto

a política de pri;acidacie,

à privacidade

o

na rede: U IDa

~...
:las e o projet? "7erms Df Service; Dídn't Read"\ que em tradução livre seria
.1 errr:os de serVIço: não os leia". O referido projeto disponibiliza
de maneira bern
Slfil?!lficada e intuitiva
pohttcas de privacidade

as regras que as principais
e termos de uso.

utilizam

.platafornlas

eUi suas

.
A privacidade deve ser uma preocupação
p~lo fato de que atuahnente os usui.
nos não sã? meros expectadores da Internet, "ao contrário, se tornani cada ve;'~;ais
atores, parttcipando
efetivamente da construção da rede. Isso ocorre enl razão do oue

se denomina

de W~b 2.0 (O'REÁLLY 2005). Referido fenômeno

net como uma rede a ser alimentada

tanto pelos provedores

caracteriza

quanto

a In:er-

pelos usuários ..

A cono~a~ão de Web 2.0 é para se estabelecer uma quebra de paradigma. Antes
das redes ~oc:a:s o provedor era quem fornecia todo o conteúdo (Web 1.0). Hoje há
uma ~Ul~lphcldade
de agentes na rede, o que remete a importância da manutenção
da prIvacidade dos usuários, principalmente
ante ao crescimento das redes sociais.
Perceb.a que o

Facebook,

por exemplo,

possui

muito

mais conteúdo

pelos usuános do que ,f~rnecido pel~ plataform~.
Conforme
a cada segundo os usuarlos comparttlham
aproximadamente

da Internet pareça ser universal, uma pesquisa feita pela ONU mostrou que nos 48 países mais pobres do mundo 90% da
populaçã~ não possui acesso ã Internet (REUTERS, 2016).

ao usuário

https:/ltosdr.orgl

postado

(LEVERAGE, 2014),
um milhão de links.

~_._-_.
194

L

T AISA MARIA

Nesse sentido,

MACENA DE LIMA / MARiA

é evidente

Dlooo

LUNA MOURElRA (ORO_)

que as redes sociais

têm na vida das

DE F ÁTlMA FREIRE DE SÁ /

a importância

deixado

pessoas, tendo em vista o aumento constante
no us~ ?estas. Mais ainda, ~or ser um
fenômeno recente, ainda não s,e tem uma cultura soltda formada a respeIto do uso,

,r

da internet, o que leva
um mau uso da ferramenta.
Importante
demonstrar
que quanto a política.
cípio da aceitação integral,
ou política de privacidade.

..
de prIvacIdade

.
vIgora

.
o prIn-

ou seja, não .é P?ss~vel discordar com os ter.m~s de uso
Dentre as prinCIpaIS regras do Faceboo.k, prlncl~al rede

social em operação, estão as que permiterTI a coleta de todas as lnformaçoes
:~e
o usuário fornece sobre ele e sobre outros; coleta de informações
s~bre o usuarlO
fornecidas por terceiros; coleta de algumas informações
que o usuário não fornece
à plataforma;
e a cole~a de informações
sobre redes e conexôes"
.' .Ou séja, o usuário' muitas das vezes não sabe exatamente

..

.

quaIS das suas 1~-

f~rmações o provedor
possuí. Assirn, cada yez mais se caminha
~ara um consentImento afirmado, ou seja, nlais do que clicar em "Eu declaro que II e concordo com
os termos

de uso e a política

de privacidade"

de cada provedor,

é preciso

neira

estará tutelada

a privacidade

ào usuário

na rede mundial

•.

J

funciona

na rede

mundial

de computadores.

Ora,

não é o

I.

I
:
j

i

I

I
l\

3. O USO DA TECNOLOGIA

'-I t

razão de idade conlpartilham
infor~ações.
diversas das dos adultos na rede'_. ,Sobre
isso, Aranzazu Bartolomé Tutor '(201Sfafir,maque
os adultos são imigra'nt'ê~',4igitais e as crianças e àdolescentes são nativos digitais.

Como consequência
informações

se eles minimizassem
fato de ser Ulll nativo

de serem nativos

diversas

digitais, as cria~ças e adolescentes

e não se preocupam

com certos aspectos:- É

comCOlno

a importância que é devida para os seus dados pessoais. O
digital não implica em um bom us'o ~a ferramenta
Internet.

U ma coisa é saber navegar"

:1

E ADOLESCEN1"ES

POR CRIANÇAS

A maneira com que os aduitos usam as tecnologias
é diferente das criançâs e
dos adolescentes. Isso por que, além de já nascerem conectados, esses incapazes em

pa~tilham

de computadores.

'Em verdade, quando um provedor de conteúdo utiliza um dado pessoal gerálm~nte é para venda; markenting. Fala-se hoje em di.tadura do algoritmo.
:o~os

só não mais

195

fato de se compartilhar
aspectos de sua vida em uma rede social que implica na
falta da tutela destes dados. Não é porque
o usuário saiu de sua esfera privada
q~e lá ficou sua privacidade.
É preciso que se tutele os dados dos usuários com a
in1portância
que lhe são inerentes~

:!

que o

usuário tenha o conhecin1ento de forn1a clara e objetiva ao que estará exposto caso
utilize o s~rviço, dando à ele o contr()le so~re suas informações
pessoais. Desta ma-

J-

AUTONOMIA E VULNERABILIDADE

outra

é fazer o uso adequado

de tais infornlações.

Assim sendo,
seu uso. A maioria

muitas das redes sociais estipulam
uma idade mínima
para o
utiliza a idade de 13 anos, entre elas estão o Facebook, Google,
h..vitter, Pintrest;, Tumblr e Snapchat .. Por sua vez, o Linkedln estipula

têm uma reputação
digital, ou seja, são avaliados de ~cordo co~ .os se~s pro~~lo~
hábitos. Isso pode influenciar
em diversas esferas da vIda do usuarlO. Veja que Ja ha
o registro de uma patenteS pelo Facebook, que objetiva a concessão de empréstimo

lnstagram,

com base nos amigos que temos ern nossa rede.'
O direito de privacidade remonta a ideia de ser àeixado

.
só (rzght to be le~alone)

Em que pese existir uma idade mínima, não há uma ferramenta
para a ver~ficação da identidade
dos usuários, o que faz com que crianças lnenores de 13 anos

(LEORNADI,
2011). Destarte, coa: a Internet se perde ess~ ~oção, .visto que há s~mpre uma interação ou C01TI uffi.servldor, ou com outro usuarlo:
~sslm
s~ndo, a prIva-

utilizem ferramentas
como essa. Confqrme
pesquisa feita pela Consumer
Reports,
. uma organizaç5.('
não governamental
de proteção
ao consumidor
localizada
nos

cidade não é apenas a exclusão' do outro, íHas trat~-se. de um d1f~lto n1~ls~,~plo>
que
no direito digital, pode ser identificado como o dlrelto de segUIr aproprIa
l,nformação onde quer que ela esteja e de se opor a qualquer interfer~nci~ (RODOTA,
2014).
Na doutrina clássica, se diferencia a :itltirflidade da prlvaC;ldade corno se aquela fosse mais restritiva do que esta. Entretanto~
é difícil se afirmar.o
e o que é privado na rede, tratanc1o ..se de urna diferencia~ão
teórica
2011). Observe que há dados de usuários que pela próprla natureza
intilnidade.

É o caso dos serviços de armazenanlento

em nuvem.

que

é Íntimo
(LEOP,-NADI,
refletem a sua

Observe

que neste

caso, o usuário não quer compartilhar
o conteúdo
com ning':lém, v~lend~-s:
~o
serviço apenas como um servidor para o armazenamento
de seus arquIvos dlgl~als,
o que se pode afirtnar ,estar na intimidade
de e-mails há o compartilhamento
entre

do indivíduo.

~~r sua vez, nos serv~ços

dados com usuarlOS certos e determlna40s, o que se encontra na privacidade
dos indi~íduos:
. .
..
Portanto,
não há que se falar em ausênCIa de lnt~Q;11dadee pr1vacIdade
na
I

internet,

há apenas

uma

relativização

dos conceitos.

E que a concepção

a idade mínilna de 14 anos, enquanto
que o WhatsApp çletermina
devem ter 16 anos ou mais para o uso do aplicativo.

Estados

moi

crn 2011 o

Facebook

anunciou

que deletava

diariatnente
sendo

cerca de

que enl 2012,

É assustador o número de usuários que não tema idade permitida. Em 2012;)
cerca de 5,6 milhões usuários
do Facebook eram menores de 13 anos (MANG.IS,
2016). Esses dados servenl para rnostrar que eln que pese. as redes estabeleceren~
uma idade ll1ínima para o uso, as crianças conseguem
burlar essa regra. Assim, é
preciso que os pais acompanhem
de perto o uso da Internet pelos seus filhos.
Ressalta-se que uma pesquisa feita pela revista época mostra que 650/0 dos usuários
de sete a doze anos de idade não tem nenhuma
regra para acessar a Internet (REDE,
SOCIAL, 2016). Tal fato evidencia a necessidade de se discutir como se deve dar o
controle

pelos pais e como deve ser feita a educaçã.o para o correto

4. CONTROLE

uso da tecnologia.

PARENTAL

de ser

o

http://gizmodo.uol.com.brlpatente-facebQok-empresti

Unidos,

20 mil contas de usuários
com idade abaixo da permitida,
foram ,removidos cerca de 800 mil perfis (MANGIS, 2016).

que os usuários

artigo 1630 do Código Civil Brasileiro de 2002 estabelece que os filhos estão sujeitos à autoridade
parenta! enquanto
perdurar
a sua incapacidade
e o artigo
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1634 da mesn1a norma

atribui

DE F ÁnMA

RIA

da

artigo

para

que os pais possam,

lin1itar o conteúdo

autoridade

parental,

Adolescente.
de toda

que respeitado

no parágrafo

a sociedade,

provedores

Assihl é que se torna

de internet

de direitos
a plena

em determinados

casos.

alguns

confornle

conteúdo,

capacidade,

a capacidade
mas violar

casos ser consi~erado
A licitude

da conduta

abuso

um dever

de direito.

dos pais é n1arcada

diretrizes
no

dos pais, são pesdos atos

para tomar

da criança

os

ato próprio

Desta

funcional

(abuso

feita, os pais develn

Ut11a vez que, conforme

ternet

de direito),

pais serão eham'ados

o artigo

a responderem

932 do Código

dos filhos, lnlpondo

da personalidade.

vacidade

dos n1esmos,

conlO pode

p<t'rnitir

parental na internet.
() controle dos pais deve vir sobre
de modo
direitos

a evitar
desses

preocupam.
há uma

danos

a direitos

incapazes.

com

da

supervalorização

Ulna postagem

impensada

danos

nessas

nefastos

parental

a fornla

violência

praticada

através

da Internet.

tecnológicas.
de se fir~ar

em dezembro

na Internet.

,Tais práticas

inter-

de 2000, os Estados
conhecido

Unidos

como

uma cultura

digital.

Afirma-se

que por

muitas yezes são mal utilizadas.
utn~' 'proteção através da educação,

que

o "Children"s Internet Protec~

aprovaram

CIPA, que exige que escolas e bibliotecas

sub-

sidiadas pelo governo federal possuam
uma tecnologia
que garanta que menores
não tenham acesso a conteúdos
obscenos, pornografia
itífantil e outros conteúdos

voltada

(CI-IILDREN'S,

2016).

de uma

Ademais,

necessidade

para o bom uso das ferramentas.

tal necessidade,

enl seu artigo

foi criada

a necessidade

por uma c'ultura

O próprio

Marco

de

e educação

Civil normat

lza

26, veja..;se:

Art. 26. O cumprimento
do dever constitucional
todos os níveis de ensino, inclui a capacitaç~o,

do Estado na prestação da educação, em
integrada
a outras práticas edllcacionais,

para o uso seguro, consciente
e responsável
da internet corno ferramenta para o exercício
da cidadania,
a promoção
da cultura e o desenvolvimento
tecnológico
(BRASIL, 2014)

uso da inde 2002, os

Entretanto,

que

podem

sufragar

?O direito

ferramentas

os

de pr1-

a norma

deITIOnstrado
a disciplina

de controle

não é cumprida,

pela Federação

do Comércio

não sJ'~ndo considerada

Digital

adotaram

em suas grades curriculares.

a disciplina

efetiva.

de São Paulo (MAIOHJi\,

das escolas (95,60/0) do Estado

que a maioria
Educação

escolas privadas

betn

como

digitaL

os nativos

postagens
Assim
dados
como

e orientação.
danos

na rede,

Isso

aos próprios
digitais

mas

não

lado

que o artigo

Em pes-

2016), ficou

de São Paulo não possui
Ainda,

a.penas 4,75%

das

26 do M.arco Civil da Internet

Entre as esc'~las públicas,' a porcen tagem cai para apenas 1%, sendo que
83°/0 das instituições de ensino não sabem o que é o Márco Civil'da Internet. Além
disso, 65,9°/0 das instituições
afirmaram
que não há a intenção de incluir a nova

na rede podem

se ngticia

disciplina

ou
gerar

os casos de Ciber-

de inclusão
Brasil

(2015)

Ocorre

CiberBullying

através

de ofensas.

é um

tipo

pessoais

de
por

curricular.

de disciplina

das ferramenta~,

, de educar

plena

na grade curricular
realidade.

e adolescentes
necessário

de atores

para o bom

de existir uma norma

de ser uma

as crianças

é extremamente

poarticipação

o- .

pois, que apesar

isso está longe

sentido,
T'utor

na grade

Percebe-se,

outro,

é que o uso inadequado
pessoas

se

13ullying, Phishing
Conforme

ser necessária

as ferramentàs
a necessidade

por

pelos filhos

de supervisão

nesse artigo,

e adolescentes,

e Sexting.
Aranzazu
Bartolomé

não

deterlTI,inadas

de deternlinados

crianças

Civil Brasileiro

unl.a total violação

de suas

imagem,

(2015) afirma

quisa realizada

de terceiros,

as consequências

civilmente

sobre

cometidos

sexual

se refere.

já dito

Como

seus filhos

pelos atos ilieitos

estiverem sobre a sua autoridade
parcntaL
Lado outro os p~is no uso d.a autoridade
direitos

Tutor

p. 84)

e orientar

pes-

dos menores.

serem recentes,
Tamanha

digital,

dos filhos; evitando

de cuidar

caso enl que os pais respondem

monitorar

de cunho

orientar o bom uso da In ternet.
Assitn, firma-se na posição

Senão vejamos:

si\., 2016,

em face do filho. (LIMA,

de imagens

no desenvolvimento

a eles inapropriados

pode,en1

que terceiros violem os seus direitos, e ainda pela necessidade de evitar que os filhos nlenores se tornem os violadores
dos direitos de outrClTI. Ultrapassar
tais limites é incorrer
em ato ilícito

sentido,

tionAct", também

decisões

e do adolescente

desses incapazes,

pela necessidade

de dados

Em que pese serem considerados
nativos digitais, as crianças e adolescentes
não sabem usar de forma correta as ferramentas
tecnológicas
disponíveis.
Nesse

e adolescente.

de educaçã%rientação

de privacidade

indiscriminada

4.1. Da necessidade de uma educação digital

e do

parental

por crianças

de discernimento

o direito

promover

ter competência

ante

é a coleta

ser um dever

e por rnais que para a prática

podem

é que,

é a utilização

ferem negativamente

e adolescentes.

propriedade

caUlO li fila

Phishing

de

sua

da Criança

o uso da autoridade

da internet

de personalidade
Assim

público,

Por sua vez, a prática

S~xting

e no

sobre

197

soais na Internet,
co.m o intuito de se criar um perfil para o consumidor
e vender
posteriormente
produtos
através de propaganda
direcionada.
Por fim, a prática de

de controle

informa

por crianças

complexa

não são ffi'ais .y.istos

os filhos

civis não tenham

restringir

uma questão

artigo

e poder

da internet

no uso d~ ferran1entas

soas detentoras

pais devem,

desse mesmo

exemplo.

perdurar

a seus filhos

do Estatuto

-il

_A_lIT_O_N_O_M_lA_E_V_UL_NE_RA_B_IL_lD_AD_E

dos filhos.

enquanto

de programas

impróprio

as regras

único

para o um bom uso das ferramentas

"Isso porque

e educação

dos filhos,

através

que 'considerarem

desde

Ainda,

controle/restrição

e educação

(ORCo)

MOUR.ElRA

LUNA

para com uso das ferratnentas
tecnológicas.
internet
tan1bén1 se preocupou
com essa questão

29 deu diretriz

parental,

SÁ I DloGO

DE

aos pais o dever de criação

Nesse viés é dever dos pais a orientação
a autoridade
parental~
O Marco Civil

FREIRE

múltiplos,

que estabelece

que vise ao bom uso da Internet,
Sem uma

educação

serão sempre

que se estabeleça
não recaindo

uso das ferramentas.

a necessidade

vulneráveis
uma cultura

apenas

para

o bom

no
uso

na rede. Neste
digital,

com a

sobre os pais o dever
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.5. UMA ANÁLISE DO CASO "NISSIM
visto, é necessário

Como
digital

MOUREIRA (0«0.)

dos filhos.

rede. Assim,

a BBC,

algumas

importante

alertando

para os perigos

processar

pais por

rede de notícias,
tendo

de fotos

de uma análise

dos limites

especial

dos pais para com a educação

vezes os próprios

dessa exposição,

divulgação

DES, 2016). Trata-se
pais ultrapas.sam

um cuidado

Entretanto,

OURFALI"

pais expõem

veiculou

uma

sido intitulada

na internet,

poderão

(FERl'-TAr~'-

mostrando

os filhos.

nà

ern 2016

de "Filhos

diz pesquisador"

feita por um pesquisador

e prejudicam

os filhos

notícia

corno os

.

Caso que ilustra isso é o que aconteceu com um adolescente chamado Nissinl
Ourfali. No ano de 2012, um vídeo postado pelo pai do adolescente se espalhou
pela Internet, sendo assistido pO,'- ;.númeras pessoas. Referido vídeo era um convite
feito à farnília para o seu Bar Mítzvah, uma cerimônia Judaica que marca o início
da adolescência (NISSIM OURFALI, 2016).
O que era para ser apenas
ta das redes sociais,

um convite

pois o vídeo possui

aos familiares

diversas

rapidamente

passagens

ton10U con-

cômicas:

o vídeo

de Nissim feito por uma produtora
mostrava o jovem, ao som da. música do
One Direction,
falando em português
sobre sua família e suas atividades favoritas - ele
faz referências a lugares como a praia da R:deia.O vídeo foi feito para o Bar Mitzvah do
garoto, un1a cerimônia
que insere o jovenl judeu como um membro pleno da con1unidade judaica. (NISSIM OURFALI, 2016).

conteúdo a ser retirado, o que já era o entendimento
consolidado
em 2013 no Recurso Especial 1.396.417, além de ser a disposição
Civil da Internet em seu artigo 19, ~lQ (GOOGLE, 2016).

haviam
vídeo

diversos
COD1

Ourfali

outros

muita

ter se espalhado
disponíveis

facilidade

em qualquer

sistido
todo

em retirar

vídeo

basta

já

Entretanto,

no ano de 1969 quatro soldados
pelo crime, dois à prisão perpetua

é possível enco~traro

que se pesquise

o nome

do NissÍn1

o conteúdo

~ma ação contra

que "apre~-.:ntassem

da Internet,

o Nissim

o Google, requerendo

o nome,

Ourfali)

as-

a retirada

de

a voz ou a irnagen1

do jovern

e estivessem disponíveis no YouTube, no Orleut e no Blogger (redes sociais da enlpresa)" (GOOC;LE, 2G 16),
.
Foi reqtu~ ida medida

linlinar

para a retirada

o pedido foi julgado improcedente

Entretanto,

sim se~do, foi feito um recurso

para o Tribunal

A 9~ cârnara de direito

do

privado

T~ibunal

filais detalhes

tramita

sobre

m'ou que f'a decisão
d,ência pacifica

d!asURLs

sob segredo

do Tribunal

do S1) sobre

a matéria,

específicas do conteúdo

GLE, 2016). Assim,

em nota

de Justiça

de Justiça

de Justiça

de justiça

o caso. Entretanto,

a qual foi deferida.

pelo Juiz de primeira

provimento
ao recurso do Nissim, determinando
conteúdo relacionado ao vídeo do Google.
O processo

do conteúdo,

do Estado

do Estado

a retirada

divulgada

que reconhece

f\s-

de São Paulo deu

de todo

o que impede

de São Paulo

instância.

de São Paulo.
e qualquer

o conhecimento

de

pelo Google, este afirnão observou

a n-ecessidade

a jurisprude indicação

para que seja possível fazer a remoção" (GOO-

há um erro na decisão,

pois não foi indicado

o endereço

do

no S1J definido
legal do Marco

foram assassinados, sendo três réus condenados
e o~tro à prisão de 06 anos. Este último, ao sair

da prisão, tomou conhecimento
que uma emissora de 1V iria fazer uma reportagem especial sobre o crime, mostrando
inclusive fotos dos criminosos.
Assim, ele
ajuizou uma ação pleiteando
que não fosse exibido o programa. A corte Alemã
decidiu por impedir

a exibição

do programa,

ao fundamento

de que nã.o pode um

fato se tornar um verdadeiro
martírio na vida de .umà pessoa .. Há sim o' di:t~it~ de
se noticiar fatos ocorridos
no passado, mas desde que seja relevante. Tamanha
a
importância

do direito

de sere.squecido

que a diretiva

da união

europeia,

em sua

ú~tima reforma (abrilj2016), colocou ele como um direito de todos.
No ordenamento
jutídico brasileiro te'lTI-se o enunciado 531, que dispõe que a
tutela da dignidade da peSS03 humana na sociedade da infor,mação inclui o direito ao
esquecimento.
Evidente que já se tem uma base para o direito ao esquecimento.
Por
mais que qualquer
serem literalmente
dificuldade

informação
na rede seja perene, é dado aos usuários o direito de
esquecidos pela Rede, através da exclusão de seus dados. A grande

na era digital

tarefa árdua esquecer
Ourfali,

tal como o Google.

de buscas,

por seus pais, ajuizou
e qualquer

o original.

para acesso. Em verdade

na Internet,

motor

Ante a dificuldade

o pai apagou

199

O caso leva a questionar sobre o direito de ser esquecido pela Internet, o qual
tem origem no caso Soldatenmord von Lebaeh (SARLET, 2016). Na Alemanha,

guns cliques é possível
Logo após o vídeo

II.

VULNERABILIDADE

suem

.0

por exemplo,

é a facilidade como

fazer uma cópia perfeita
alguérn
n1esmo

na rede mundial

se copia .um arquivo. Com
do arquivo

original,

de computadores.

com a determinação

judicial

vídeo salvo, o que faz com que seja inócua

qualquer

apenas

al-

o que torna. uma

No caso do Nissltn

muitos

usuários

já pos-

decisão nes~;.':.sentidQ.

6. CONCI..,USÃ.O
A investigação
mostrou que o ambiente da Internet pode potencializar
a vulnerabilidade da criança e do adolescente, tendo em vista a superexposição
e o novo
. paradigm.a. da privacidade. A privacidade
na era digital deixa de ser a exclusão do
Outro e passa a ser o controle slo}.lJ..ft: ,•• sua informação
. ciso que se garanta cqntrole aos usuários.

pessoal. Assim sendo,

é pre-

Foi analisado o uso da tecnologia pelas crianças e adolescentes. Apesar de muitas plataformas estipularem
uma idade mínima para o seu uso, muitos incapazes em
razão de idade as utilizam. Neste diapasão, é preciso que o uso da tecnologia
por
crianças e adolescentes seja instruído, quer seja pelos pais, quer seja por outros atores.
Assim, foi discutido o controle parenta!. Foi visto que não se deve admitir
controle absoluto por parte dos pais. Controle
aqui deve ser entendido
como

um
ins-

trução. É dever dos pais instruírem
os filhos para o bon1 uso das ferramentas
tecnológicas, mas isso não significa que eles podem invadir a intimidade
dos filhos.
Foi abordada. a necessidade de se criar uma educação digital, pois em que pese
as crianças e adolescentes
serem considerados
nativos digitais eles não sabem fazer
o uso correto da ferramenta. Assim, é preciso que se concretize a norma do Marco

.•---_ ..--~_....---------'
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Civil que instituiu a disciplina de educação digital em todas as esferas do ensino. É
apenas com a educação que se irá diminuir os riscos que os menores correm na rede.
Importante ressaltar.que até mesmo os pais podem expor os filhos de maneira
indevida na rede, o que foi evidenciado com a análise do caso Nissim Ourfali. É
preciso que os pais tenham consciência dos perigos que se corre na Internet e da
facilidade de se propagar um conteúdo online. Assim sendo, a presente investigação concluiu que a Internet é uma ferramenta que deve ser usada de forma correta,
sendo que isso se dará com a educaçã,o.
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