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PreFácio

A incorporação cada vez mais vertiginosa das tecnologias na vida cotidia-
na fez disparar, nos últimos anos, a sensação de nunca estamos atualizados o 
bastante para lidar com elas. A informática é um exemplo desse tipo de técnica 
e ganha, atualmente, novos contornos em com a sua forma conectada, móvel e 
ubíqua. Esse cenário tecnológico, com o maior imbricamento das tecnologias nas 
atividades da vida vem desafiando nosso imaginário. Nossas práticas sociais estão 
sendo reconfiguradas e atualiza-se termos e conceitos que até então pareciam ser 
estanques: inteligência, vida, afetividade e inclusive do que é ser “humano”. 

A cena atual abriu perspectivas e desafiou todas a áreas do conhecimento. 
A comunicação com a Internet em suas múltiplas plataformas tem revoluciona-
do a política, a economia, saúde e as práticas sociais no geral. Se acreditávamos 
que a tecnologia era um domínio dos campos das ciências exatas, pela proxi-
midade com o pensamento lógico-matemático que lhe é próprio, vimos que a 
antropologia, um claro exemplo de ciência humana, se viu sendo requisitada 
a pensar sobre essa hibridização homem-máquina. Os reflexos sociais da tec-
nologia informática na vida já foram trabalhados por diversos pesquisadores 
anteriores a nós, mas os impactos dela na cognição, nos processos mentais, 
sociais e afetivos ganham novo destaque atualmente. Não é por menos que o 
pai da computação ubíqua, o cientista Mark Weiser preconizava no final da 
década de 80, que os maiores desafios da informática estavam na verdade na 
compreensão profunda dos problemas do homem. O humano é o tema para 
os designers e engenheiros de sistemas. Assim, quando caminhávamos para 
entender a lógica por trás das máquinas, os criadores dos sistemas inteligentes 
corriam para fazer com que elas compreendessem o homem. São hoje compu-
tadores sensíveis ao contexto, sencientes, que trocam dados entre si para inferir 
sobre os estados emocionais, medir a expressão facial dos usuários, detectar 
fadiga, monitorar comportamento no mesmo estilo “como estou me sentindo 
hoje”. Outras plataformas permitem o compartilhamento desses dados, repre-
sentando-os na forma de emojis e textos multimídia.  Não é de se estranhar que 
para representar essa mistura entre o úmido da carne, o lógico do software com 
o duro do hardware que ouvimos termos que misturam o humano ao sintético, 
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são eles: “vida artificial”, “inteligência artificial”, “software dotado de fitness” e 
“aprendizagem de máquina”.  O que se tem certeza é que atualmente interessa 
pensar em problemas do comportamento do homem face as possibilidades 
inauguradas pela informática e felizmente é justamente isso que faz esse livro.

O movimento levantado por esses autores se deu, mais particularmente, 
quando vimos a ascensão dos espaços de interação mediada por computadores. 
Essa troca interdisciplinar entre diferentes áreas lançou os pesquisadores do 
Direito a saírem da sua zona do conforto para enfrentar temas e conceitos que 
não eram caros as suas disciplinas. Com sua longa tradição que remete aos pró-
prios estudos da história e da civilização humana, os pensadores do Direito se 
vem, mais uma vez, necessitados a confrontar o mundo da informática e trazer 
para si uma responsabilidade de se colocar frente aos dilemas que essas tecnolo-
gias fizeram eclodir. Esse desafio foi aceito por esse seleto grupo de pensadores 
que assinam o livro e mostraram apenas uma ponta do iceberg de uma area que 
desponta para ser mergulhada por jovens e curiosos pesquisadores. Aqui esses 
autores fazem um exercício difícil e necessário de nos ajudar a visualizar quão 
profundo é esse bloco de gelo. Funcionam como navegadores cibernéticos com 
suas explicações e aplicações de conceitos, leis que dominam, educam, elucidam 
a nós como viver e ser nesse mar de informações. Ao fazer isso, interessam a eles 
confirmar a imagem dada pelo “ciberfilósofo” Pierre Levy que disse estarmos 
vivendo num momento do segundo dilúvio, desta vez não mais composto por 
água como na situação vivida por Noé mas sim por dados (binários). Talvez 
não obtiveremos claras respostas a todas as questões que emanam dessas aguas 
ainda turvas, mas o que esses autores nos dão já vale para se arriscar nessa 
viagem. Impossível após a leitura, não se repensar na sua relação com as redes 
sociais online ou até mesmo reconhecer uma certa ingenuidade nossa nesse 
mundo informático. A decisão dos autores é sábia para compreender os refle-
xos desse contexto jurídico no chamado “direitos da personalidade”, acertam 
mais uma vez quando trazem casos e exemplos de situações que não saíram dos 
livros de ficção, mas sim de autos judiciais e dilemas que o campo já enfrentou, 
e em alguns momentos, não sabia ainda como lidar.  

Felizmente o livro não é dedicado a engenheiros da comunicação, embora 
também recomende a leitura para eles, mas sim para aqueles que pensam no 
homem, em sua dimensão antrópica, na vida privada afetada e ampliada pela 
exposição nas redes sociais online, nos dados colhidos de sua prática, em seus 
dados biométricos. Assim, termos técnicos são carinhosamente apresentados 
em notas de rodapé, embora saibamos que a qualquer dúvida podemos recorrer 
ao smartphone do lado e questionar os motores de busca. O tema então interessa 
a todos, que vivem em sua organicidade e que ainda não transferiram a sua 
experiência corporal para um software. Felizmente ou infelizmente não conse-
guimos fazer download do conhecimento para o cérebro e assim o livro precisa 
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ser lido e com boas pausas para a reflexão e retenção das ideias. Nos parece, que 
embora fale para o campo do Direito, o tema se abre para todos, uma vez que 
a noção de intimidade e da infidelidade online e palavras que veremos cada vez 
mais estampada nas notícias, como ciber-terrorismo são de interesse de quem 
vive no hoje. São conceitos profundos que não se esgotam numa lida do verbe-
te no Wikipedia, mas requer tempo e momento que apenas uma mídia com a 
velocidade e tempo de reflexão de um livro, poderia nos dar. 

 Os falsos perfis aparecem no livro e levantam a questão sobre o ator não 
humano, a máquina, agindo maliciosamente para modificar a opinião pública 
ou agredir. São softwares e algoritmos utilizados e programados para cometer 
crimes? A quem culpar? Como barrar sistemas racistas? O que é ou não traição 
online? Não menos interessante estão os governos e grupos que transnaciona-
lizam o problema ao incorporarem a informática em práticas de espionagem, 
crimes, cibereconomia demandando ação conjunta e articulada. O tema do 
livro então, embora escrito em português, poderia ser transposto para outras 
culturas e nacionalidades, uma vez que os problemas desafiam diferentes gru-
pos e comunidades ao redor do mundo. Vivemos numa aldeia global, como 
preconizava o guru da comunicação eletrônica Marshall McLuhan ao se referir 
ao tecido das telecomunicações que foi costurado como infraestrutura na Terra. 

A alta ocorrência criminal mediada por essas tecnologias no mundo e no 
Brasil mostra inclusive a urgência do debate e que a sociedade está se ajustando 
as tecnologias. Numa visão determinística, o carro não criou o atropelamento 
mas os vetores, as condições de uso e do trafego do carro, o comportamento e 
encapsulamento propiciado por ele fez abrir novos debates e crimes possíveis. 
Não se questionou a abolição do carro para que se encerre os crimes por ele 
cometido. Assim a Internet não foi a criadora do cyberbullying e qualquer 
tentativa tecnofóbica de culpá-la como agente, recai no mesmo problema. Mas 
todo esse cenário remete um tanto ao universo ficcional mostrado pelo anime 
Animatrix, no episódio em que um robô B166ER se volta contra seu criador e 
o assassina. Julgado e condenado, o robô faz disparar uma marcha e protesto de 
outros que lutam por espaço e reconhecimento de suas funções na sociedade. 
Falamos em direitos humanos, mas já se especula direitos da máquina. São essas 
máquinas que atualizam o temor também dado pela figura do Golem na cultu-
ra judaica ou até mesmo no imaginário frankesteniano. Parece, que atualmente, 
estaríamos lidando com um ser autêntico, ainda que sintético, e que poderia ser 
responsabilizado “como individuo” pelos seus atos. 

O debate terminológico desenhado ainda no início do livro sobre o concei-
to de eletrônico, digital, informático confirma a preocupação dos autores em se 
localizar no mundo. Os autores sincronizam os seus textos ao apresentarem a his-
tória das tecnologias e conceitos para que depois possam focar naquilo que nos 
interessa:  o direito diante dos usos das novas tecnologias contemporâneas, que 
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no momento ainda podem ser agrupadas como “eletrônicas”. O termo digital 
nesse sentido nada mais é que uma manifestação, uma língua franca entre os sis-
temas e uma forma de apresentação e linguagem de máquinas que são eletrônicas. 

O prazer de ler o manuscrito em primeira mão para produzir esse prefácio 
só não foi maior porque me vi confrontado com um mundo de novos temas e 
problemas que não estava preparado para pensar e lidar. Sem escudo para essas 
flechas de reflexão e com o fino “véu” de pesquisador me deixei ser atravessado 
pelos temas. Estou nesse momento pensando junto com eles e a todo momen-
to. Espero que o leitor consiga fazer o mesmo exercício e se deixar contaminar 
por um assunto pertinente e gostoso. 

Por fim, o tema tangencia questões da intimidade, privacidade mas tam-
bém questões de governo, agencias e instituições públicas. Os autores transitam 
com fluidez nos temas das injurias, infidelidade- internet como um espaço 
para amores online, vigilância e pornografia. A aparente perda da noção clara 
dos limites entre privado e público é o que sustenta boa parte das discussões. 
Alinhados a isso temos empresas que analisam os dados advindos do nosso 
comportamento online e direcionam conteúdos com alta possibilidade de con-
verter em compra. Os autores nos faz refletir sobre nossa proteção, já que 
pouco sabemos do que é coletado, arquivado e tratado no ciberespaço.  O tema 
é ainda mais sensível quando pensamos nos dados ligados a saúde e ao corpo 
do indivíduo, que podem ser hackeados e acessados a distância. O que se esperar 
da possibilidade dos vazamentos de exames clínicos? Cópia da biometria e da 
identidade corporal? Processos eleitorais corrompidos por máquinas? algorit-
mos e máquinas racistas, machistas e que reproduzem discurso de ódio e de 
vingança? A quem culpar? São perguntas que se abriram com a leitura.

A leitura então é recomendada não só aos colegas do Direito, mas com-
preendo o papel ativo que esse campo do saber tem em nossa vida contemporâ-
nea, recomendo-a a todos, sem exceção. Aos interessados em se compreender os 
desafios da vida contemporânea e online permitam-se embrenhar nessa leitura 
macia sobre o tema e que fugiu de uma visão tecnofóbica dos meios atuais de 
comunicação. No mar de informações on-line nada melhor do que ter uma 
bússola para sabermos onde estamos e para onde estamos indo. Esse livro é um 
GPS de última geração.  

TIAGO FRANKLIN RODRIGUES LUCENA
Doutor e pesquisador no campo da Cibercultura, Arte, 

Cultura e Promoção da Saúde
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aPresenTação

O Direito tem como escopo organizar a vida em sociedade sucumbe mui-
tas vezes pelas necessidades de adaptação das regras sempre ao mesmo com-
passo da mutabilidade social, está se altera em uma velocidade alarmante e os 
processos legislativos sendo formalistas e burocráticos como tem de ser, tardam 
normatizar novas situações. 

Neste contexto, surge o direito eletrônico, com o implemento cada vez 
maior dos mecanismos de transmissão de dados e informações, meios de alta 
propagação, nessa nova conjuntura fez descortinar um novo paradigma de so-
ciedade: a era digital. 

Com o surgimento da era digital a velocidade de comunicação, que já era 
acentuada motivada pelo fenômeno da globalização, passa ser o mote para a 
realização de novas problemáticas advindas dessa agilidade, tanto no âmbito 
cível quanto criminal. 

Desta forma, os juristas em que não contavam ainda com legislações, nor-
matizações próprias que houvesse a perfeita subsunção, se viram obrigados a 
adotar antigos conceitos, tipos penais, princípios normativos até o desenvolvi-
mento de matéria própria. 

O marco civil surgiu no cenário jurídico como sendo solução para todos 
os males no discurso, e sentimos que não foi o que ocorreu, pesquisas jurídi-
cas começam a despontar neste novo ramo do Direito. Embora as normati-
zações utilizadas em várias áreas sejam as mesmas de relações havidas presen-
ciais, alguns casos o regramento ou mesma a jurisprudência já fez amoldar as 
novas necessidades. 

Neste universo a presente obra se propõe a servir de análise jurídica a 
celeumas advindas da era digital, assim é preciso entender o que vem a ser 
direito eletrônico, os impactos nos direitos da personalidade da intimidade e 
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vida privada, os reflexos que tais impactos produzirão, nesta principalmente 
em relação ao quantum indenizatório. 

A presente obra pretende apresentar um panorama do Direito Eletrônico, 
o leitor será conduzido para três vertentes ou subdivisões, no primeiro momen-
to tem-se uma análise desta seara voltada para os direitos da personalidade, em 
um segundo momento aspectos obrigacionais e em um momento posterior 
aspectos penais e jurisdicionais. 

Para tanto, a obra dividida em três grupos, elenca em sua primeira desti-
nada ao direito eletrônico e os direitos da personalidade, o primeiro capítulo 
conceitual sobre os direitos da personalidade e a relação com o direito eletrôni-
co desenvolvido pelos autores Kevin Henrique Sousa e Thomaz Jefferson Car-
valho. Na sequência Marli Aparecida Saragioto  Pialarissi apresenta acerca da 
infidelidade virtual e enfocando o direito de família, questão  objeto de intensa 
discussão nos últimos anos,  finalizando com os escritos de Felipe Rangel da 
Silva e  Rodrigo Valente Giublin Teixeira acerca do quantum indenizatório em 
casos de danos perpetrados pela internet.

Na segunda parte, de cunho obrigacional, a obra inicia com um capítu-
lo escrito por Jaqueline da Silva Paulichi e Thomas Marcello Belasque Filho 
acerca do contrato eletrônico e o direito brasileiro, levando a importantes 
reflexões será que todo  contrato  eletrônico é realizado entre ausentes? Na 
sequência  os escritores Mirela Viviane Silva Martins de Oliveira e Ivo de Je-
sus Dematei Gregio fazem aporte  sobre o  contrato eletrônico de  consumo 
e a  natureza obrigacional desenvolvida. Finalizando a parte obrigacional 
com o capítulo destinado o bit coin desenvolvido pela autora Cynara de Bar-
ros Costa, emblemático em sua concepção e cada vez mais alvo de interesses 
diversos que visam ora tributar sobre as negociações, ora criar empecilhos 
aos mesmos. 

Por fim, chega-se a terceira parte de cunho penal e  jurisdicional,  princi-
piando com o capítulo destinado a identidade falsa, o famoso usuário perfil 
fake, analisado pelo autor  Bruno Gimenes Di  Lascio como crime-meio para  
outras modalidades delitivas. E se o aumento de crimes por meio cibernético 
demanda novas esforços para solucionar o estudo cada vez mais passa a ser 
desenvolvido nestes assuntos, o segundo capítulo desta parte a escritora Ta-
tiana Squeff e Suelen Costa Ortiz abordam sobre jurisdição penal no espaço 
e crimes cibernéticos.

Findamos nossa obra com o estudo desenvolvido por três pesquisadores, 
os autores Layse Bento, Milena Barbosa de Melo e   Vinicius Lúcio de  An-
drade que nos aportam acerca da guerra hacker no combate  à expansão do 
Estado Islâmico.

O conteúdo de todos os artigos direcionados em prol do Direito Ele-
trônico, mas com abordagem multifacetada, demonstra a formação jurídica 
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diversificada que essa equipe de autores reunidas foi capaz de  desenvolver, 
no qual se pretende ser o primeiro encontro científico de outros  que futura-
mente hão de seguir.

Destarte é uma obra que pretende servir de norte orientador para graduan-
dos e graduados, profissionais do Direito, advogados, magistrados, promotores 
com problemas reais e soluções jurídicas mediadas com os estudos desenvolvidos. 

FELIPE RANGEL DA SILVA
THOMAZ JEFFERSON CARVALHO 


