
 

 

ALERTA: LEI PODE CERCEAR O ACESSO À INTERNET 
 

Por que condicionar o acesso às redes sociais e aplicações de internet ao 

fornecimento de documento e telefone é uma péssima ideia 
 

Está mais uma vez na pauta do Senado Federal o Projeto de Lei 2.630/2020, apresentado               

como Lei da Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. Proposto para           

combater as chamadas “fake news”, o projeto ganhou relatório do senador Ângelo Coronel             

(PSD-BA) e tomou rumo inverso às intenções originais, cerceando o acesso à internet,             

promovendo a vigilância massiva e a potencial criminalização de usuários de Internet. 

 

O combate à desinformação e aos grupos criminosos que operam a disseminação de fake              

news é fundamental, mas é preciso que o projeto busque soluções para dar mais              

transparência aos conteúdos impulsionados e enfrente condutas ilícitas no uso das redes            

sociais, além de não impactar negativamente nas liberdades do consumidor de boa-fé.            

Contudo, o relatório proposto foi na direção contrária. 

 

Entre os principais problemas do relatório está a necessidade de fornecimento de            

documentos oficiais e números de telefone celular para acessar redes sociais - incluindo             

não só grandes aplicativos como Facebook e Whatsapp, mas também plataformas de            

compartilhamento de arquivos, de vídeo-chamadas, aplicativos de relacionamentos,        

e-mails, entre outros -, com a confirmação de autenticação via SMS. Além disso, obriga que               

as empresas de telecomunicações enviem às redes sociais e aplicativos de mensagens            

relatórios periódicos com o cadastro atualizado dos celulares ativos no país. A proposta é              

uma péssima ideia pelas seis razões que expomos a seguir: 

 

1. CERCEIA O DIREITO DE ACESSO À INTERNET 

A necessidade de autenticação por meio de telefone celular criará mais uma barreira de              

acesso à internet, uma vez que os usuários sem número de telefone celular não poderão se                

cadastrar e utilizar inúmeras aplicações de internet, como Facebook ou Youtube, inclusive            

em seu computador pessoal. Condicionar o acesso em um país onde 20% da população não               

possui celular cerceia a liberdade de comunicação e é uma ação anti-inclusão digital. 

 

2. É INÓCUO PARA COMBATER CRIMES 

Os criminosos burlarão facilmente essa pretensa garantia de autenticidade, pela facilidade           

de uso de cópias de documentos oficiais de terceiros e pela compra de chips de celulares                



pré-pagos, também com número de CPF de terceiros. Ou seja, para os criminosos esta              

barreira simplesmente não é efetiva. 

 

3. DESRESPEITA A LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS 

A coleta destes dados e informações de todos os usuários da internet sem que haja               

qualquer indício de conduta ilícita é desproporcional e viola o princípio da necessidade para              

a coleta dos dados disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD, art. 6º, III).                

Importante lembrar que recentemente o STF impediu a transferência dos mesmos números            

de telefones ao IBGE no julgamento da ADI 6387 MC. 

 

4. EXPÕE OS DADOS DOS USUÁRIOS E AUMENTARÁ AS FRAUDES 

São inúmeros os casos já relatados e vazamentos de dados das redes sociais. Assim, a               

transferência de documentos oficiais e números de telefone de milhões de brasileiros para             

estas plataformas, além de desnecessária, é uma exposição extremamente perigosa, pois os            

dados podem cair nas mãos de criminosos. Haverá um caminho fértil para o uso destes               

documentos para fraudes. 

 

5. AUMENTA O PODER ECONÔMICO DAS PLATAFORMAS E VIOLA A SOBERANIA NACIONAL  

A entrega de documentos oficiais e números de telefones às grandes plataformas            

aumentará o já exacerbado poder econômico destas empresas, dando a elas controle ainda             

mais amplo sobre os dados pessoais dos consumidores brasileiros, abrindo caminho para            

práticas abusivas e anticoncorrenciais, com prejuízos para o consumidor. Essa entrega de            

dados dos consumidores brasileiros, que em seu conjunto são de interesse nacional, a             

empresas estrangeiras viola a soberania nacional. É importante lembrar que existem fortes            

indícios da colaboração destas plataformas com os órgãos de segurança e inteligência de             

seus países. 

 

6. INVERTE O DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA 

O projeto cria um sistema de vigilância de todos os usuários, ao obrigar a apresentação de                

documentos de identificação para se usar redes sociais e aplicativos de mensagem. Com o              

objetivo de combater ilícitos, o PL inverte o dispositivo constitucional da presunção de             

inocência, tratando todos os usuários como criminosos em potencial. 

 

Para saber mais 

O Idec é membro da Coalizão Direitos na Rede, que atua na defesa dos direitos digitais. Nos                 

canais abaixo, mais detalhes e informações sobre o PL 2630/2020. 

 

https://www.direitosnarede.org.br  

https://twitter.com/cdr_br  

https://www.facebook.com/direitosnarede 
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