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RESUMO 
A presente tese de doutorado busca se debruçar sobre as questões da privacidade e 
seus impactos econômicos e jurídicos nesta nova era digital. Há grande dificuldade 
de se compreender as dimensões filosófica e sociológica da privacidade, 
principalmente diante da grande exposição que as mídias colocam no ambiente da 
internet. Essa mudança comportamental faz surgir uma grande preocupação jurídica 
do grau de proteção que deve ser dado a intimidade e vida privada de cada cidadão. 
Essa discussão tem importância ímpar no sistema jurídico brasileiro, primeiro pela 
recente edição da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), segundo pela dúvida se 
a LGPD dará conta de resolver os problemas de privacidade à sociedade brasileira 
sem impedir o desenvolvimento dos negócios digitais. O objetivo geral encontra-se 
relacionado com a análise jurídica, econômica e social da privacidade e as nuances 
filosóficas e teóricas da privacidade impactados pelas novas tecnologias (big-data, 
internet das coisas, e Lei Geral de Proteção de Dados). Os objetivos específicos se 
relacionam com a compreensão dos elementos que compõe a temática, verificação 
de custo e impacto econômico da privacidade, sua extensão jurídica ao longo do 
período recente, bem como a identificação do papel do Estado na proteção dos 
valores da sociedade e agente de incentivo econômico. O método utilizado é o 
dedutivo, aliado a técnicas de pesquisa histórica, econômica, jurídica e bibliográfica, 
tendo a pesquisa como natureza jurídico-sociológica, visando a compreensão das 
mudanças nos paradigmas da privacidade diante das tecnologias digitais. 
 
Palavras-Chave: Big data; Proteção da privacidade; Vazamento de dados; 
Responsabilidade empresarial. 
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ABSTRACT 
The present doctoral thesis seeks to address privacy issues and their economic and 
legal impacts in this new digital age. There is great difficulty in understanding the 
philosophical and sociological dimensions of privacy, especially in view of the great 
exposure that the media place in the internet environment. This behavioral change 
raises a great legal concern about the degree of protection that should be given to the 
privacy and privacy of each citizen. This discussion is unparalleled in the Brazilian legal 
system, first because of the recent edition of the Brazilian General Data Protection 
Law, second because of the doubt whether the law will be able to solve the privacy 
problems for Brazilian society without impeding the development of business digital. 
The general objective is related to the legal, economic and social analysis of privacy 
and the philosophical and theoretical nuances of privacy impacted by new technologies 
(big-data, internet of things, and Data Protection Law). The specific objectives relate 
to the understanding of the elements that make up the theme, verification of the cost 
and economic impact of privacy, its legal extension throughout the recent period, as 
well as the identification of the role of the State in protecting the values of society and 
the agent of privacy. economic incentive. The method used is the deductive, combined 
with historical, economic, legal and bibliographic research techniques, with research 
as a legal-sociological nature, aiming at understanding the changes in privacy 
paradigms in the face of digital technologies. 
 
Keyword: Big data; Privacy protection; Data breach; Business responsibility. 
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INTRODUÇÂO 
 

O tema da pesquisa que se pretende desenvolver trabalha com a noção de 

privacidade no Brasil e quais os seus impactos na perspectiva jurídica e econômica, 

analisando a responsabilidade empresarial e a dinâmica de funcionamento do big 

data. O objetivo precípuo desta pesquisa é analisar a situação jurídica e econômica 

das novas tecnologias e como elas afetam a privacidade. 

Discute-se, na presente pesquisa, quais os caminhos que a noção de 

privacidade percorreu ao logo das últimas décadas com o advento das novas 

tecnologias e como ele tem afetado a estrutura de proteção da privacidade no mundo 

contemporâneo. Analisando como as novas tecnologias afetam a dinâmica de vida da 

sociedade brasileira e quais os comportamentos que as empresas têm adotado, 

principalmente no Brasil, para proteger a privacidade e liberdades individuais. Há um 

latente risco à privacidade individual na contemporaneidade pela própria dinâmica de 

funcionamento do big data e é de relevante estatura a proteção da intimidade, 

individualidade e liberdade dos indivíduos. Assim sendo, a justificativa para o presente 

trabalho está na necessidade de se apurar o papel do Estado na efetivação da 

proteção desses direitos de liberdade e intimidade e na redução dos riscos atrelados 

a exposição tecnológica a qual todos estamos submetidos. Sendo que o fundamento 

da investigação científica proposta se consubstancia no potencial transformador da 

sociedade brasileira a depender da ótica empregada diante de um mercado 

globalizado. 

Para a persecução dos objetivos, será adotada uma perspectiva de análise 

de valores que são caros a sociedade brasileira ao que se tem como noção de 

privacidade e quais são seus limites diante da potencialidade tecnológica, além da 

leitura das estruturas das normas vigentes no ordenamento jurídico brasileiro 

(especialmente o Marco Civil da Internet, bem como a Lei Geral de Proteção de 

Dados), bem como o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União europeia, e 

das normas de proteção da privacidade no direito norte americano. 

A proteção da privacidade na dinâmica de uma sociedade tecnológica, na era 

do big data, se consubstancia em uma das grandes preocupações da sociedade atual. 

O problema que se coloca neste ponto é: qual é o entendimento de privacidade 

brasileira que se pretende preservar? Como ele afeta as questões relacionadas a 

intimidade na dinâmica de identificação e mineração de dados levantados pela 
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indústria tecnológica? E qual é o papel do Estado e da empresa na busca da proteção 

de dados? 

O objetivo geral desta investigação visa responder as perguntas propostas 

analisando a situação que se encontra a noção de privacidade da sociedade brasileira, 

e avaliar o impacto econômico na estrutura de proteção contra o vazamento de dados. 

Os objetivos específicos, tem como finalidade verificar as condições filosóficas 

e teóricas do papel do estado frente as ideias de desenvolvimento econômico nesta 

sociedade tecnológica, analisar os dados referentes ao custo vazamento de dados, 

ponderar o conjunto normativo atinente a tais demandas.  

A pesquisa que se pretende desenvolver pertence a metodologia jurídico-

sociológica, do tipo de investigação jurídico interpretativo, adotando o método 

dedutivo. Apresentar-se-á como hipótese afirmação de que o desenvolvimento 

tecnológico e a globalização, na contemporaneidade, têm caminhado para um 

processo de modificação das estruturas de privacidade e proteção da intimidade, 

partindo dos dados gerados e coletados dos indivíduos, com base nas análises 

econômicas, sociais e jurídicas, além do papel do estado nesta análise jurídica, 

política, social e cultural.  

Inicialmente trataremos a respeito do funcionamento do big data e de como 

se estabelece a dinâmica de coleta de dados, inseridos em uma realidade de novas 

tecnologias, e quais os reflexos jurídicos destas demandas. 

A sociedade contemporânea passa, em sua história, por diversas mudanças, 

mas se observarmos o processo evolutivo tecnológico dos últimos 250 anos, 

principalmente o último ano com o advento da pandemia do COVID-19, há uma 

mudança em escala geométrica. A terceira revolução industrial, ou era digital, com 

início no século XX transforma todas as barreiras das relações humanas, religião, 

trabalho, ciência, etc. 

Termos como internet das coisas, big data, aprendizado de maquinas, se 

tornam a cada dia uma realidade cotidiana e, de certa forma, passam a preocupar 

questões relacionadas a liberdade individual, a privacidade, a relação do ser humano 

com o seu meio, colocando em xeque tudo o que acreditávamos enquanto valores 

norteadores dos rumos da vida em coletividade. 

Talvez, agravado pela pandemia (se vivermos veremos), a coleta de dados se 

tornou algo do cotidiano da humanidade, sendo quase impossível imaginar um mundo 

sem pensar na produção de dados, ou algum indivíduo que não esteja produzindo 
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uma enorme quantidade de dados pelo simples fato de escolher uma música para 

ouvir, ou curtir uma foto nas redes sociais. 

No segundo capítulo trataremos de levantar elementos para compreensão do 

custo da privacidade e da proteção de dados, como esses cálculos são feitos e como 

se dá a dinâmica de atuação do estado ao estabelecer obrigações atinentes a estas 

demandas da sociedade contemporânea. 

Esse produção enorme de dados automaticamente coloca o indivíduo em uma 

condição inerente de vulnerabilidade pela própria dinâmica dos sistemas tecnológicos 

e digitais, o que faz com que surja na esfera pública e na privada uma necessidade 

de dar respostas mais ágeis e a altura de tamanho desafio global, justamente para 

que se consiga ser eficiente da proteção dos dados que são coletados, ao passo que 

a nova economia mundial se move em torno disso. Para alguns os dados são o novo 

petróleo, mas talvez já seja o momento de começar a pensar que a economia movida 

a petróleo seja a antiga economia movida a dados. 

Uma série de custos na proteção da privacidade está relacionada a como as 

grandes corporações tem ou não condições de desenvolver sistemas seguros, tem ou 

não capacidade de armazenamento destes dados, e qual o tipo de estrutura para que 

isso ocorra. Essa dinâmica pode acontecer por conta própria, mas na grande maioria 

das vezes o Estado se coloca como um grande incentivador de políticas de segurança 

nas redes, estabelecendo obrigações aqueles que desenvolvem qualquer das 

atividades relacionadas a coleta e tratamento de dados pessoais, sejam eles sensíveis 

ou não. 

No terceiro capítulo, cuidaremos de estabelecer alguns parâmetros para a 

compreensão da privacidade, como ela se forma e qual é a importância desta 

discussão, além dos reflexos dela na contemporaneidade, na sociedade, no direito e 

na economia. 

A ideia de privacidade, assim como a maioria dos valores postos na 

sociedade, são compreensões estabelecidas a partir de uma construção valorativa 

social. O valor privacidade parte de um tecido social, costurado na base econômica, 

política e jurídica que acabam por impactar um centro de reflexões. 

Os valores dessa sociedade contemporânea têm início nos ideia iluministas, 

no período da história chamado de moderno, onde se inicia um pensamento de ruptura 

com as demandas herdadas do período medieval. O período contemporâneo é 

inaugurado após a revolução francesa, em teorias de um Estado liberal não 
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intervencionista. Os princípios que norteariam essa nova estrutura de Estado são 

conhecidos hoje como direitos humanos, ou valores liberais de liberdade, igualdade e 

fraternidade. 

A liberdade propiciada por um estado não interventor dará condições 

filosóficas e psicológicas para que o indivíduo pactue consigo mesmo representações 

de seu foro íntimo, de sua intimidade, ou o direito de estar só. A questão é: será que 

na atual conjuntura tecnológica digital temos condições de estar a sós? Esta pergunta 

provavelmente ecoa pelos labirintos de cabos, redes, sinais e fibras óticas. 

No derradeiro capítulo passaremos a refletir questões relacionadas a 

privacidade e a responsabilidade empresarial, analisando qual é o objeto da 

responsabilidade, qual é a responsabilidade empresarial com os dados, sejam eles 

sensíveis ou não. 

A Lei Geral de Proteção de Dados, que ainda não está em vigor, trará ao 

ordenamento jurídico brasileiro diversas questões que são necessárias a reflexão de 

quais caminhos vamos optar para a construção de uma sociedade que pretende 

ingressar no cenário global de uma economia digital e tecnológica. 

Por fim, será analisada questões atinentes a compreensão da estruturação 

dos dados, quais os riscos atinentes a cada um deles, bem como qual é a 

responsabilidade das empresas em relação a proteção dos dados pessoais e dos 

dados pessoais sensíveis. 
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1 BIG DATA E COLETA DE DADOS PESSOAIS 
 

Iniciaremos o presente trabalho com uma citação da obra 1984 de George 

Orwell para dar uma breve dimensão do que se pretende discutir ao longo desta tese: 
[...] A teletela recebia e transmitia simultaneamente. Todo som produzido por 
Winston que ultrapassasse o nível de um sussurro muito discreto seria 
captado por ela; mais: enquanto Winston permanecesse no campo de visão 
enquadrado pela placa de metal, além de ouvido também poderia ser visto. 
Claro, não havia como saber se você estava sendo observado num momento 
específico. Tentar adivinhar o sistema utilizado pela Polícia das Ideias para 
conectar-se a cada aparelho individual ou a frequência com que o fazia não 
passava de especulação. Era possível inclusive que ela controlasse todo 
mundo o tempo todo. Fosse como fosse, uma coisa era certa: tinha meios de 
conectar-se a seu aparelho sempre que quisesse. Você era obrigado a viver 
— e vivia, em decorrência do hábito transformado em instinto — acreditando 
que todo som que fizesse seria ouvido e, se a escuridão não fosse completa, 
todo movimento examinado meticulosamente. 
Winston mantinha as costas voltadas para a teletela. Era mais seguro; 
contudo, como sabia muito bem, mesmo as costas de uma pessoa podem 
ser reveladoras.1 
 

Este trecho da obra de Orwell, datado de 1949, que tentava apresentar um 

futuro distópico, revelaria muito mais das últimas décadas do que qualquer um poderia 

imaginar. Um dos grandes temas do século XXI é o uso da tecnologia transformando 

nossas vidas e sabendo muito mais de nós do que nós mesmos. 

O presente capítulo tem como finalidade apresentar alguns elementos 

constitutivos da realidade social, jurídica e econômica da sociedade contemporânea. 

Assim, é importante traçar alguns paralelos entre a noção do que se convencionou 

chamar de internet das coisas, big data, coleta e tratamento de dados pessoais e como 

fica a privacidade em meio a todas essas relações e dinâmicas contemporâneas. 

 

1.1 Internet das coisas 
 

A sociedade contemporânea passou por diversas mudanças ao longo dos 

quase 250 anos. O período chamado de contemporaneidade se inicia com a revolução 

francesa (1789) e perdura até a atualidade. De lá pra cá a vida cotidiana muda em 

escala geométrica. A revolução digital (ou terceira revolução industrial, como chamada 

por alguns) se inicia em meados do século XX e transforma a ciência, a religião e o 

modo de viver de uma boa parte da sociedade mundial. A chamada internet das coisas 

 
1 ORWELL, George. 1984. 23. reimp. Tradução de Alexandre Hubner e Heloisa Jahn. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2009, p. 13. 



14 

se envolve nestas transformações, e nos últimos anos tem se mostrado presente na 

vida das pessoas. 
Como consequência da fusão entre as indústrias da computação e 
telecomunicações e a emergência das tecnologias microeletrônicas e 
wireless, a ciência da computação, aliada às interfaces de comunicação fixas 
ou móveis, está hoje formando redes de computação ubíqua. A computação, 
cada vez mais invisível, salta para objetos do cotidiano, é neles implantada, 
dando-lhes identidade através, por exemplo, de etiquetas RFID (Radio 
Frequency Identification Tags), mas mantendo a capacidade de comunicação 
entre si. 
Essas redes pervasivas têm a característica de conectar não apenas 
humanos a humanos, mas também humanos a objetos e objetos a objetos. A 
Internet das Coisas corresponde à fase atual da internet em que os objetos 
se relacionam com objetos, humanos e animais os quais passam a ser 
objetos portadores de dispositivos computacionais capazes de conexão e 
comunicação. Nesse sentido, os objetos tendem a assumir o controle de uma 
série de ações do dia a dia, sem necessidade de que as pessoas estejam 
atentas e no comando.2 
 

  A internet das coisas esta umbilicalmente relacionada a ideia de se 

estabelecer a comunicações/conexões, por meio da internet, entre: indivíduos e 

indivíduos; objetos e objetos e; indivíduos e objetos. Sendo que esta última conexão 

se estabelece com a finalidade de exercer o controle de situações do dia-a-dia. 

A interconexão é alavancada pela concentração das forças das indústrias de 

telecomunicação e de computação no desenvolvimento de tecnologias wireless (sem 

fio) com interfaces móveis. “A evolução de tais indústrias e pesquisas produziu uma 

sociedade com potência conectiva aumentada, em que a construção de memória e 

sua velocidade de processamento informacional adquiram um estado inédito.”3 

Essas intercomunicações ultrapassam a barreira clássica de computadores, 

smartphones, tablets.  
Isto porque os objetos possuem capacidade de comunicação e 
processamento aliados a sensores, os quais transformam a utilidade destes 
objetos. Atualmente, não só computadores convencionais estão conectados 
à grande rede, como também uma grande heterogeneidade de equipamentos 
tais como TVs, Laptops, automóveis, smartphones, consoles de jogos, 
webcams e a lista aumenta a cada dia.4 
 

 
2 SANTAELLA, Lucia; GALA, Adelino; POLICARPO, Clayton; GAZONI, Ricardo. Desvelando a Internet 
das Coisa. Revista Geminis, São Carlos, v. 4, n. 2, p. 19-32, Dec. 2013. p. 28. Disponível em: 
http://www.revistageminis.ufscar.br/index.php/geminis/article/view/141. Acesso em 22 abr.  2019. 
3 SANTAELLA, Lucia; GALA, Adelino; POLICARPO, Clayton; GAZONI, Ricardo. Desvelando a Internet 
das Coisa. Revista Geminis, São Carlos, v. 4, n. 2, p. 19-32, Dec. 2013. p. 29. Disponível em: 
http://www.revistageminis.ufscar.br/index.php/geminis/article/view/141. Acesso em 22 abr.  2019. 
4 SANTOS, Bruno P.; et all. Internet das Coisas: da Teoria à Prática. Belo Horizonte, 2016. p. 5. 
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A ideia que se desenvolve a partir da internet das coisas se estabelece a partir 

das conexões que serão apresentadas a partir do monitoramento, levantamento de 

dados e o tratamento destes dados relacionados a vida dos indivíduos. 

Aplicada aos veículos automotores, pensando em cidades inteligentes, seria 

possível calcular rotas possíveis e, escolher, entre elas qual tomar para evitar 

engarrafamento. Utilizando esta dinâmica em refrigeradores, seria possível o objeto 

solicitar a compra de alguns produtos que estariam faltando em seu estoque (seja ele 

doméstico ou comercial). Na saúde, seria possível o médico monitorar a situação de 

um determinado paciente à distância. Ou seja, apresenta uma ideia de constante 

monitoramento e levantamento de dados daqueles usuários que interagem com as 

coisas que estariam conectadas à internet. 

A grande preocupação que se estabelece é com a privacidade dos usuários 

destas coisas que estão em constante interação com a internet com outros 

dispositivos. Seria possível pensar em um novo momento da privacidade, uma nova 

escala de monitoramento dos indivíduos, e a escala de liberdade diante de objetos 

inteligentes tomando decisões e fazendo escolhas pelos indivíduos. 

 

1.2 Big Data 
 

 Para melhor compreender todas essas dinâmicas que surgem na sociedade 

contemporânea (entre humanos e máquinas) é importante também compreender o 

funcionamento e o desenvolvimento do big data, que será analisado no presente 

capítulo. 

Viktor Mayer-Schonberger e Kenneth Cukier apontam que: 
É fácil ver os frutos da sociedade da informação com um celular em cada 
bolso, um computador em cada mochila e grandes sistemas operacionais de 
tecnologia da informação em todos os escritórios. Mas discreta, contudo, é a 
informação em si. Meio século depois de os computadores entrarem no meio 
social, os dados começaram a se acumular a ponto de algo novo e especial 
começar a acontecer. O mundo não apenas está mais cheio de informação 
como também a informação está se acumulando com mais rapidez. A 
mudança de escala levou a uma mudança de estado. A mudança quantitativa 
gerou uma mudança qualitativa. Ciências como a astronomia e a genômica, 
que vivenciaram uma explosão nos anos 200, cunharam o termo “big data”. 
Hoje o conceito está migrando para todos os campos do conhecimento 
humano.5 

 
5 MAYER-SCHONBERGER, Viktor; CUJIER, Kenneth. Big Data: Como extrair volume, variedade e 
valor da avalanche de informação cotidiana. Tradução de Paulo Polzonoff Junior. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2013. p. 4. 



16 

 
Para os autores, Big Data significa “trabalhos em grande escala que não 

podem ser feitos em escala menor, para extrair novas ideias e criar novas formas de 

valor de maneiras que alterem os mercados, as organizações, a relação entre 

cidadãos e governos etc.”6 ou seja, trata-se de uma nova forma de se observarem os 

dados, uma vez que levantados em larga escala, sem que se possa essencialmente 

compreender suas estruturas, mas compreendendo os resultados. Big Data significa 

um conglomerado de informações que podem apresentar estruturas de resultados em 

larga escala. 

A grande questão que circunda a estrutura do big data é um tanto diferente 

das estruturas que servem de alicerce as pesquisas clássicas filosóficas ou científicas. 

Estas duas estruturas de pesquisa buscam justificar as suas respostas a partir de 

determinados raciocínios lógicos e de fato há uma certa racionalidade nestas 

estruturas. A ciência atualmente, como ramo do desvendar do mundo, utiliza de 

rigorosos métodos para atingir suas finalidades. 
Utilizando-se de critérios cada vez mais rigorosos, a Ciência busca a todo 
instante desvendar as verdades do mundo. Para isso, ela segue construindo 
métodos que proporcionem controle, sistematização, revisão e segurança 
sobre o seu campo de investigação e que possibilitem estabelecer uma 
distinção bem definida das outras formas de saber consideradas como não 
científicas.7 
 

Há uma clara intenção na pesquisa científica de desvendar o mundo, 

entretanto não se faz isso a qualquer custo, mas apoia-se em criteriosos métodos com 

a finalidade de controlar e sistematizar, com a finalidade de proporcionar a 

possibilidade de revisão dos resultados alcançados e dar segurança àquele produto 

final. 

Nesta ótica, a ciência “é concebida hoje como aquela forma de conhecimento 

que está constantemente perseguindo as explicações, as soluções, as revisões e as 

reavaliações dos seus próprios resultados, tendo, contudo, plena consciência de sua 

falibilidade e de seus limites.”8 Fazendo com que o conhecimento científico esteja 

sempre em processo de construção e reconstrução. 

 
6 MAYER-SCHONBERGER, Viktor; CUJIER, Kenneth. Big Data: Como extrair volume, variedade e 
valor da avalanche de informação cotidiana. Tradução de Paulo Polzonoff Junior. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2013. p. 4. 
7 MEZZAROBA, Orides; MONTEIRO, Cláudia Servilha. Manual de Metodologia da pesquisa no 
direito. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 42. 
8 MEZZAROBA, Orides; MONTEIRO, Cláudia Servilha. Manual de Metodologia da pesquisa no 
direito. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 44. 
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Na perspectiva científica vale notar que as principais estruturas de construção 

do conhecimento são os métodos indutivos e dedutivos, e nesta toada, somente esses 

dois principais métodos serão abordados já que a finalidade aqui é tem como objeto 

a análise das estruturas do big data. 

Os métodos científicos, são constituídos em fórmulas para organização do 

raciocínio9 que é utilizado no desenvolvimento das pesquisas. É o modo de pensar os 

problemas para chegar a determinados resultados. Os métodos científicos podem ser 

classificados em: dedutivo, indutivo, hipotético-dedutivo, dialético e sistêmico. 

Para o método indutivo “o propósito do raciocínio indutivo é chegar a 

conclusões mais amplas do que o conteúdo estabelecido pelas premissas nas quais 

está fundamentado.”10 No método indutivo o observador (pesquisador, cientista, etc), 

partindo da observação de um determinado conjunto de objetos chegará a 

determinadas conclusões a respeito de objetos observáveis (ou conhecimentos 

científico). Obviamente que aqui não se chega a conclusões necessárias, mas a 

conclusões possíveis ou prováveis. 
Pois bem, essa operação mental realizada por aquele cidadão que representa 
o raciocínio indutivo. Por indução se chega a uma conclusão a partir da 
generalização da observação de um fenômeno. O resultado você mesmo já 
está em condições de ponderar. 
Mas, atenção, não se engane! O método indutivo é o responsável por 
verdadeiros prodígios, como, por exemplo, nas pesquisas farmacêuticas. A 
própria penicilina foi descoberta pela utilização da indução. Como, todavia, 
isso pode ocorrer? 
Ora, veja bem, você está procurando um remédio para determinado tipo de 
doença, e em sua pesquisa acaba descobrindo que uma determinada 
substância química “Y” tem a capacidade de regenerar determinado tipo de 
células doentes. A partir daí você pode promover uma indução e chegar à 
conclusão de que se aquele princípio químico pode regenerar qualquer 
célula. Se sua conclusão for constatada, verificada, Bingo! Você encontrou a 
cura do câncer! Obviamente, muitas pessoas não confiariam em tal 
raciocínio; outras confiariam cegamente.11 
 

O fundamental no método indutivo é apresentar as conclusões possíveis ou 

prováveis partindo da observação e experimentação de um determinado conjunto de 

fatores. A indústria farmacológica é uma utilizadora deste método e basta olhar para 

os avanços da medicina contemporânea para atentar para a probabilidade de sucesso 

 
9 “[...] quando falamos de raciocínio, estamos nos referindo a um modo de penar ordenado, coerente e 
lógico.” (MEZZAROBA, Orides; MONTEIRO, Cláudia Servilha. Manual de Metodologia da pesquisa 
no direito. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 61.) 
10 MEZZAROBA, Orides; MONTEIRO, Cláudia Servilha. Manual de Metodologia da pesquisa no 
direito. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 63. 
11 MEZZAROBA, Orides; MONTEIRO, Cláudia Servilha. Manual de Metodologia da pesquisa no 
direito. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 63. 
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deste método. Entretanto, quando se pensa na análise de um determinado grupo, se 

bate em uma parede complexa para a formação do conhecimento – o grupo 

determinado de objetos observáveis é limitado por diversos fatores: orçamento da 

pesquisa, capacidade de voluntários, capacidade de análise dos dados, etc. ou seja, 

há um impeditivo claro na amplitude da análise pela limitação dos objetos observáveis 

e da capacidade dos observadores. 

Por exemplo, nas pesquisas utilizadas para o levantamento dos custos na 

proteção de dados pessoais, no Brasil, na pesquisa de 2018, foram analisadas 37 

companhias12, em um universo de quase 3 milhões de empresas instaladas e 

sediadas no país13. Partindo da análise de um determinado conjunto de empresas 

selecionadas, fora possível chegar a um cálculo percentual de qual seria o custo 

médio na proteção de dados no Brasil. 

Por outro lado, há o método dedutivo, que parte de um argumento universal 

para argumentos particulares chegando a conclusões lógicas. A estrutura lógica do 

método dedutivo, auxilia a chegada a conclusões formais partindo-se de determinadas 

premissas. Há uma ligação logica argumentativa entre as proposições estruturadas 

no argumento, que levam a validade das conclusões geradas por esta estrutura. 
Se, por um lado, o método dedutivo possibilita levar o investigador do 
conhecimento para o desconhecido como uma margem pequena de erro, por 
outro, esse mesmo método tem seu alcance bastante limitado, já que a sua 
conclusão não pode em hipótese alguma ultrapassar o conteúdo enunciado 
nas premissas. 
O raciocínio dedutivo fundamenta-se em um silogismo, uma operação típica 
da Lógica em que, a partir de uma premissa maior e mais genérica e uma 
menor e mais específica, pode-se chegar a um resultado necessário que é a 
conclusão. 
Exemplo de raciocínio dedutivo: 
Premissa maior: o ser humano é mortal. 
Premissa menor: “X” é um ser humano. 
Conclusão: logo, “X” é mortal.14 
 

 
12 IBM SECURITY, PONEMON INSTITUTE LLC. 2018 Cost of a Data Breach Study: Global 
Overview. Traverse City, Michigan, USA. jul. 2018. versão online. Disponível em: 
https://www.ibm.com/downloads/cas/861MNWN2. Acesso em: 27 abr. 2019. 
13 Segundo o IBGE, em pesquisa realizada no ano de 2014, eram 2.979.464  empresas nos setores de 
comercio e serviços no Brasil, sendo que 1.332.260 eram do segmento de serviços, (IBGE. Diretoria 
de Pesquisas, Coordenação de Serviços e Comércio. Pesquisa Anual de Serviços. 2014. Disponível 
em: <https://brasilemsintese.ibge.gov.br/servicos/numero-de-empresas-por-segmento-de-
servico.html> Acesso em: 27 abr. 2019) e 1.647.204 do segmento de comércio, (IBGE. Diretoria de 
Pesquisas, Coordenação de Serviços e Comércio. Pesquisa Anual de Serviços. 2014. Disponível em: 
<https://brasilemsintese.ibge.gov.br/comercio/numero-de-empresas-por-segmento-do-comercio.html> 
Acesso em: 27 abr. 2019)  
14 MEZZAROBA, Orides; MONTEIRO, Cláudia Servilha. Manual de Metodologia da pesquisa no 
direito. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 64-65. 
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Efetivamente a estrutura do silogismo obedece a uma criteriosa estrutura 

lógica do pensamento, possível a partir de determinadas premissas chegar a 

conclusões racionais e concretas e menos sujeitas a equívocos, obedecendo uma 

estrutura um tanto quanto formal da concepção racional. 

A estrutura de construção dos argumentos jurídicos, no dia-a-dia da profissão, 

é concebida na estrutura do método dedutivo, o chamado silogismo jurídico, para 

Fabio Ulhoa: 
Os profissionais do direito (advogado, juiz, promotor de justiça, procurador 
etc.), no seu cotidiano, organizam argumentos para fundamentarem seus 
pontos de vista em peças processuais, pareceres ou decisões. Para os 
lógicos, seria possível traduzirem-se estes diversos arrazoados (a petição 
inicial do advogado, o libelo acusatório do promotor, o parecer do procurador, 
o acórdão do tribunal etc.) em silogismos. Mais do que isso, seria possível 
identificar a estrutura silogística presente em toda a argumentação jurídica, 
que se faz veicular por meio de deduções.15 
 

Se for observada as duas estruturas metodológicas lado a lado é possível 

perceber com maior clareza como as suas proposições se comportam a partir de 

determinados dados levando as reciprocas conclusões, senão vejamos: 

Raciocínio Dedutivo Raciocínio Indutivo 
Premissa maior: violar a privacidade é 

uma conduta proibido 

Foi observado em alguns indivíduos que 

sofrem com  Transtorno de  

Dependência  da  

Premissa menor: Empresa “A” violou a 

privacidade 

Internet (TDI) um prejuízo na qualidade e 

quantidade do sono.16 

Conclusão: logo, a empresa “A” praticou 

uma conduta proibida 

Logo, todos os indivíduos que sofrem de 

TDI tem prejuízos no sono. 

 

Enquanto que na estrutura de construção do raciocínio dedutivo há um 

afunilamento (da premissa maior para a premissa maior até a conclusão lógica) no 

raciocínio indutivo há uma generalização ao partir de determinados conjuntos 

observados. 

Ocorre que na lógica de funcionamento do big data, a estrutura de 

levantamento de dados e leitura destes dados se dá em uma outra lógica estrutural. 

Em um primeiro momento não há um raciocínio dedutivo, assim como não há uma 

 
15 COELHO, Fabio Ulhoa. Roteiro de Lógica Jurídica. 7. ed. rev. atual. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 59 
16 YOUNG, Kimberly S. et al. Dependência de internet: manual e guia de avaliação e tratamento. 
Tradução de Maria Adriana Veríssimo Veronese. Porto Alegre: Artmed, 2011. 
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lógica indutiva, posto que não se analisa um pequeno conjunto, a partir de uma 

concepção do problema ao resultado (as métricas e estruturas não são tão duras 

quanto os métodos costumeiros). 

O conhecimento, desde os primeiros filósofos até a atualidade, fora construído 

sob uma base de causa e efeito, estrutura concebida na ideia de causalidade: 
A característica central da explicação da natureza pelos primeiros filósofos é 
portanto o apelo à noção de causalidade, interpretada em termos puramente 
naturais. O estabelecimento de uma conexão casual entre determinados 
fenômenos naturais constitui assim a forma básica da explicação científica e 
é, em grande parte, por esse motivo que consideramos as primeiras 
tentativas de elaboração de teorias sobre o real como um início do 
pensamento científico. Explicar é relacionar um efeito a uma causa que o 
antecede e o determina. Explicar é, portanto, reconstruir o nexo causal 
existente entre os fenômenos da natureza, é tomar um fenômeno como efeito 
de uma causa. É a existência desse nexo que tonar a realidade inteligível e 
nos permite considera-la como tal.17 
 

A construção do conhecimento ocidental, desde os pré-socráticos até os 

pensadores modernos conceber o conhecimento, independente da estrutura do 

método, partindo da análise dos fenômenos em uma concepção de causalidade, 

buscando a causa e o efeito nas coisas que nos circundam para produção de 

conhecimento, informação e tecnologia. Entretanto, a estrutura no big data se dá de 

uma forma diferente e nova para a concepção científica humana. 
[...]. A era do big data desafia a maneira como vivemos e interagimos com o 
mundo. Mais importante, a sociedade precisará conter um pouco a obsessão 
pela causalidade e trocá-la por correlações simples: sem saber o porquê, 
apenas o quê. Essa mudança subverte séculos de práticas consagradas e 
desafia nossa compreensão mais básica de como tomamos decisões e 
compreendemos a realidade.18 
 

A primeira grande mudança do conhecimento se dá então com as estruturas 

basilares do conhecimento, no big data se deixa de lado qualquer valoração de 

causalidade (ou de causa e efeito) identificando o porquê das coisas, para se atentar 

para o resultado (o quê), sem compreender-se como se chegou lá. Melhor explicando: 
A maioria das nossas instituições foi criada sob a suposição de que as 
decisões humanas são tomadas com base em informações pequenas, exatas 
e casuais. Mas a situação muda quando os dados são grandes, podem ser 
rapidamente processados e toleram a imprecisão. Mais do que isso, e por 
conta da quantidade de dados, as decisões serão tomadas mais por 
máquinas, não por seres humanos. [...]. A sociedade tem milênios de 
experiência na compreensão e no exame do comportamento humano. Mas 
como regulamos um algoritmo? Nos primórdios da computação, os 

 
17 MARCONDES, Danilo. Iniciação à história da filosofia: dos pré-socráticos a Wittgenstein. 6. ed. 
Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001. p. 24. 
18 MAYER-SCHONBERGER, Viktor; CUJIER, Kenneth. Big Data: Como extrair volume, variedade e 
valor da avalanche de informação cotidiana. Tradução de Paulo Polzonoff Junior. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2013. p. 4. 
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legisladores perceberam como a tecnologia podia ser usada para acabar com 
a privacidade. Desde então, a sociedade conta com leis que protegem 
informações pessoais, mas que, na era do big data, são inúteis Linhas 
Maginot. Pessoas estão disposta a compartilhar informações on-line – 
característica essencial dos serviços virtuais, não uma vulnerabilidade para 
ser prevenida.19 
 

A era digital está posta na nossa realidade contemporânea, e lutar contra ela 

não parece ser a solução viável, mas é necessário dentro desta nova dinâmica de 

mundo, melhor compreender as estruturas de geração de conhecimento. Há uma 

proposição de três mudanças de mentalidade que reforçariam esta necessidade: i) 

primeiramente seria “a capacidade de analisar grandes quantidades de dados sobre 

um tema em vez de ser obrigado a contar com conjuntos menores”20; ii) em segundo 

lugar seria “a disposição de aceitar a real confusão dos dados em vez de privilegiar a 

exatidão”21 e; iii) finalmente, em terceiro ponto, seria “o maior respeito por correlações 

do que pela contínua busca pela causalidade elusiva”22 

O fato é que o big data não se limita a capacidade da pesquisa para o qual é 

direcionada em si. Há a informação contida, escondida, nos dados coletados, a 

apuração e leitura destes dados pode conter uma infinidade de possibilidades.  
Uma boa analogia [para a situação narrada] pode ser a câmera de Lytro, que 
capta não apenas um plano de luz, como as câmeras convencionais, e sim 
raios de todo o campo de luz, cerca de 11 milhões deles. Mais tarde, os 
fotógrafos podem decidir quais elementos da imagem focar no arquivo digital. 
Não há necessidade de foco original, uma vez que a coleta de todas as 
informações possibilita que seja feito depois. Como os raios de todo o campo 
de luz estão incluídos, os dados são completos, N1 = 1tudo. Como resultado, 
a informação é mais “reutilizável” que as imagens comuns, nas quais o 
fotógrafo tem de decidir o que focar antes de apertar o botão. 
Do mesmo modo, como se baseia em toda a informação, ou pelo menos no 
máximo possível, o big data permite que analisemos detalhes ou exploremos 
novas análises sem o risco de sair do foco. Podemos testar novas hipóteses 
em vários graus de granularidade.23 
 

 
19 MAYER-SCHONBERGER, Viktor; CUJIER, Kenneth. Big Data: Como extrair volume, variedade e 
valor da avalanche de informação cotidiana. Tradução de Paulo Polzonoff Junior. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2013. p. 11. 
20 MAYER-SCHONBERGER, Viktor; CUJIER, Kenneth. Big Data: Como extrair volume, variedade e 
valor da avalanche de informação cotidiana. Tradução de Paulo Polzonoff Junior. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2013. p. 13. 
21 MAYER-SCHONBERGER, Viktor; CUJIER, Kenneth. Big Data: Como extrair volume, variedade e 
valor da avalanche de informação cotidiana. Tradução de Paulo Polzonoff Junior. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2013. p. 13. 
22 MAYER-SCHONBERGER, Viktor; CUJIER, Kenneth. Big Data: Como extrair volume, variedade e 
valor da avalanche de informação cotidiana. Tradução de Paulo Polzonoff Junior. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2013. p. 13. 
23 MAYER-SCHONBERGER, Viktor; CUJIER, Kenneth. Big Data: Como extrair volume, variedade e 
valor da avalanche de informação cotidiana. Tradução de Paulo Polzonoff Junior. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2013. p. 20. 
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Talvez esse seja um dos fatores mais relevantes a respeito do big data, a não 

limitação da utilização dos dados e talvez seja esse o elemento mais complexo a ser 

tratado pelo conjunto normativo- jurídico. Não há nos dados coletados um limite de 

utilização, podem os dados serem reaproveitados inúmeras vezes, por diversos 

agentes, com a finalidade de se obter uma infinidade de informações. Inclusive, esses 

dados e informações são o que, apesar de não monetizar o lastro de capital das 

empresas de tecnologia na contabilidade, faz com que elas valham tanto. 

Sem contar que com e evolução do machine learning (aprendizado das 

máquinas) e os softwares relacionados à essa revolução tecnológica permitirá as 

empresas, a partir de determinados hábitos dos usuários estabelecer preços 

diferenciados pra cada um dos usuários. Sobre essa questão Jeanne C. Fromer24 diz: 
O software que implanta modelos adquiridos por meio do aprendizado das 
máquinas opera de maneira diferente das iterações de aprendizado das 
máquinas anteriores ao mesmo software. Em particular, o software criado a 
partir do aprendizado de máquina pode personalizar ou diferenciar serviços 
oferecidos a diferentes usuários com base em seu modelo subjacente de 
usuários. Por exemplo, se a Amazon tivesse desenvolvido um modelo de 
comportamento de compra do consumidor, ela pode definir preços 
diferentemente com base nas características específicas do consumidor (em 
vez de manter os preços uniformes para todos os usuários). Ou a Netflix pode 
recomendar conteúdo criativo específico, sem mencionar a imagem 
específica usada para significar cada trabalho criativo, com base nas 
características do usuário, como raça ou sexo, como uma maneira de 
fornecer preferencialmente o conteúdo que a Netflix prediz que cada usuário 
pode desejar.25 
 

Estas questões sobre as leituras e predições que os sistemas de machine 

learning farão com as informações sobre comportamento dos indivíduos levantadas a 

partir do acesso aos dados pessoais dos usuários pode nos colocar em lugares 

agradáveis, como a indicação de um filme que tenha mais o perfil do usuário do Netflix, 

mas ao mesmo tempo, em razão de uma preferência de livros de um determinado 

autor, fazer com que aquele consumidor pague mais por aquele produto. 

 
24 FROMER, Jeanne C.. Machines as the new Oompa-Loompas: trade secrecy, the cloud, machine 
learning, and automation. New York University Law Review, New York, v. 94, n.4, p. 706-736, out. 
2019. p. 722. Disponível em: https://www.nyulawreview.org/wp-
content/uploads/2019/10/NYULAWREVIEW-94-4-Fromer.pdf. Acesso em 07 jul. 2020. 
25 No texto original: The software that deploys models acquired through machine learning operates 
differently than pre-machine learning iterations of the same software. In particular, software built out of 
machine learning can customize or differentiate services offered to different users based on its 
underlying model of users. For example, if Amazon has developed a model of consumer purchasing 
behavior, it might set prices differentially based on specific consumer characteristics (rather than hold 
prices uniform for all users). Or Netflix might recommend specific creative content, not to mention the 
specific image used to signify each creative work, based on user characteristics such as race or gender, 
as a way to preferentially deliver content Netflix predicts each user might want. 
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1.3 Coleta de dados pessoais 
 

Talvez uma das maiores preocupações da sociedade contemporânea esteja 

relacionada as liberdades humanas, a privacidade para potencialização dessas 

liberdades e as relações do indivíduo como seu meio. Ocorre que, nos últimos anos a 

humanidade tem passado por diversos dilemas que colocam em xeque toda esta 

estrutura coletiva criada ao longo de alguns séculos. 

A coleta de dados pessoais, com o avanço das novas tecnologias, é uma 

realidade que está dentro da casa das pessoas. Atualmente há mais dispositivos de 

coleta de dados e de informações, que tem condições de apurar gostos, interesses e 

vontades que possivelmente nem as próprias pessoas notem em si mesmas. 

Não que a coleta de dados seja uma grande invenção atrelada as novas 

tecnologias. Há registros de que a escrita fora inventada justamente por contadores 

com a intenção de fazer registro de animais.26 Harari aponta que “Infelizmente, os 

primeiros textos de história não contêm reflexões filosóficas, poesias, lendas, leis ou 

triunfos reais. São documentos econômicos monótonos, registrando o pagamento de 

impostos, a acumulação de dívidas e títulos de propriedades.”27 

 
(Fig. 1 primeiro documento escrito da história)28 
 
Tábua de argila com um texto administrativo da cidade de Uruk, c. 3400-3000 
a.C. A tábua aparentemente registra um total de 29.086 medidas de cevada 
recebido por Kushim ao longo de 37 meses. “Kushim” pode ser o título 
genérico de um funcionário público ou o nome de um indivíduo em particular. 
Se Kushim foi mesmo uma pessoa, talvez seja o primeiro indivíduo na história 

 
26 O QUE DIZ o primeiro documento escrito da história. Portal BBC Brasil. 08 mai. 2017. Disponível 
em: https://www.bbc.com/portuguese/geral-39842626. Acesso em: 28 abr. 2019. 
27 HARARI, Yuval Noah. Sapiens: Uma breve história da humanidade. Tradução de Janaína 
Marcoantonio. Porto Alegre: L&PM, 2017. E-book. 
28 HARARI, Yuval Noah. Sapiens: Uma breve história da humanidade. Tradução de Janaína 
Marcoantonio. Porto Alegre: L&PM, 2017. E-book. 
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cujo nome conhecemos! Todos os nomes usados nos estágios antigos da 
história humana–os neandertais, os natufianos, a caverna de Chauvet, 
Göbekli Tepe–são invenções modernas. Não temos ideia de como os 
construtores de Göbekli Tepe batizaram o lugar. Com o surgimento da escrita, 
começamos a ouvir a história da boca de seus protagonistas. Ao designá-lo, 
os vizinhos de Kushim podem ter na verdade gritado “Kushim!”. É revelador 
que o primeiro nome registrado na história pertença a um contador, e não a 
um profeta, poeta ou grande conquistador.29 
 

O fato é que, desde os primórdios da civilização, os humanos têm um certo 

interesse em fazer registros, levantar dados, coletar informações, sejam elas para fins 

econômicos comerciais, seja para fins de mera informação. O surpreendente dos 

documentos históricos é que eles mostram que de lá pra cá não há muita mudança 

neste quesito. 

Em um levantamento feito pelo portal Inteligência Rock Content, compilou 

alguns números a respeito do volume de dados processados pelo Google. Senão 

vejamos: 
O Google obtém mais de 100 bilhões de pesquisas por mês. 
O Google processa em média mais de 40.000 consultas de pesquisa a cada 
segundo, traduzindo mais de 3,5 bilhões de pesquisas diárias e 1,2 trilhões 
de pesquisas anuais em todo o mundo. 
28% das buscas por algo localizado nas proximidades resultam em uma 
compra. 
A pesquisa orgânica é o driver número 1 do tráfego de sites de conteúdo. 
Superando as mídias sociais em mais de 300%. 
Mais de 63% de todas as pesquisas são realizadas usando o Google. 
O Google altera o seu algoritmo de mecanismo de pesquisa 
aproximadamente 500 a 600 vezes por ano. 
94% de todo o tráfego de pesquisa de celulares e tablets vem do Google. 
A primeira posição dos resultados de pesquisa do Google no celular tem uma 
taxa de cliques de 31,35%. 
Em 2015, 51% dos usuários de smartphones descobriram uma nova empresa 
ou produto ao realizar uma pesquisa.30 
 

De 3 mil anos Antes de Cristo até a contemporaneidade o que mudou, em 

fluxo de informações e dados, é o suporte tecnológico. Enquanto no passado se 

utilizava taboas de argila, atualmente se utiliza a nuvem. “Esta revolução no volume 

de dados decorre principalmente da mudança paradigmática da própria noção de 

dados e por isso vincula-se a outro fenômeno talvez tão importante quanto o big data. 

 
29 HARARI, Yuval Noah. Sapiens: Uma breve história da humanidade. Tradução de Janaína 
Marcoantonio. Porto Alegre: L&PM, 2017. E-book. 
30 RABELO, Agnes. 85 estatisticas de SEO: Conheça os dados do mercado mundial. Portal Inteligência 
Rock Content – 09 out. 2017. Disponível em: https://inteligencia.rockcontent.com/estatisticas-de-seo/. 
Acesso em: 28 abr. 2019. 
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Trata-se da ‘datificação’”31 os dados gerados no cotidiano da vida humana passaram 

a ter um enorme valor econômico, o que fez com que houvesse um movimento de 

“transformação da vida humana em dados eletrônicos passíveis de armazenamento e 

também de monitoramento”32 

Os dados dos indivíduos representam para as empresas de tecnologia um 

valor intrínseco, pois contém informações atreladas aos desejos e vontades 

individuais, assim como é possível entender de maneira mais clara quais são os 

anseios e desejos que movem o ser humano. Assim, importa observar que: 
A informação sempre foi essencial para o comércio. Os dados permitem a 
descoberta dos preços, por exemplo, indício sobre o quanto se deve produzir. 
Essa dimensão dos dados é bem compreendida. Certos tipos de informações 
são comercializados há tempos. O conteúdo de livros, artigos, músicas e 
filmes é um exemplo, assim como informações financeiras, como o mercado 
de ações. Nas últimas décadas, a eles se juntaram os dados pessoais. 
Corretores especializados em dados nos Estados Unidos, como a Acxiom, 
Experian e Equifaz, cobram caro por dossiês abrangentes que contenham 
informações pessoais de centenas de milhões de consumidores. Com o 
Facebook, Twitter, LinkedIn e outras plataformas de mídia social, nossas 
conexões pessoais, opiniões, preferencias e padrões de vida se juntaram ao 
conjunto de informações pessoais já disponíveis ao nosso respeito. 
Em resumo: apesar de os dados serem valiosos há muito tempo, eram vistos 
como um subproduto das operações essenciais de um empreendimento ou 
estavam limitados a categorias relativamente estreitas, como a propriedade 
intelectual ou a informação pessoal. Em contrapartida, na era do big data, 
todos os dados serão considerados valiosos.33 
 

O fato é que os dados pessoais passam a ter valor não pelo seu conteúdo 

intrínseco, mas pela capacidade de gerar informações em larga escala. O dado não 

tem valor ensimesmado, mas na potencial mineração que se pode fazer dele. 

A mineração de dados consiste na capacidade de leitura dos dados coletados, 

que de mais a mais, significa dar sentido lógico aos dados levantados, isso significa 

dizer que serão produzidas novas informações a partir dos hábitos e interesses dos 

indivíduos que tiveram seus dados coletados. Saber quais seriam as melhores 

publicidades, qual a melhor técnica para convencimento do público, sendo capaz de 

potencializar empresas, manipular interesses econômicos, eleições, etc. “a mineração 

 
31 LARA, Caio Augusto Souza. O Acesso Tecnológico à Justiça: por um uso contra-hegemônico do 
big data e dos algoritmos. 2019. Tese. (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade 
Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2019. p. 28 
32 LARA, Caio Augusto Souza. O Acesso Tecnológico à Justiça: por um uso contra-hegemônico do 
big data e dos algoritmos. 2019. Tese. (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade 
Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2019. p. 28 
33 MAYER-SCHONBERGER, Viktor; CUJIER, Kenneth. Big Data: Como extrair volume, variedade e 
valor da avalanche de informação cotidiana. Tradução de Paulo Polzonoff Junior. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2013. p. 70. 
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de dados é definida em termos de esforços para descoberta de padrões em bases de 

dados. A partir dos padrões descobertos, têm-se condições de gerar conhecimento 

útil para um processo de tomada de decisão”.34 

O funcionamento do processamento de dados, ou data mining funciona a 

partir de algumas etapas, conforme expõe Kenneth Laudon e Jane Laudon: 
• Associações são ocorrências ligadas a um único evento. Por exemplo: um 
estudo de modelos de compra em supermercados pode revelar que, na 
compra de salgadinhos de milho, compra-se também um refrigerante tipo cola 
em 65% das vezes, mas, quando há uma promoção, o refrigerante é 
comprado em 85% das vezes. Com essas informações, os gerentes podem 
tomar decisões mais acertadas pois aprenderam a respeito da rentabilidade 
de uma promoção. 
• Na sequência, os eventos estão ligados ao longo do tempo. Pode-se 
descobrir, por exemplo, que quando se compra uma casa, em 65% as vezes 
se adquire uma nova geladeira no período de duas semanas; e que em 45% 
das vezes, um fogão também é comprado um mês após a compra da 
residência. 
• A classificação reconhece modelos que descrevem o grupo ao qual o item 
pertence por meio do exame dos itens já classificados e pela inferência de 
um conjunto de regras. Exemplo: empresas de operadoras de cartões de 
crédito e companhias telefônicas preocupam-se com a perda de clientes 
regulares, a classificação pode ajudar a descobrir as características de 
clientes que provavelmente virão abandoná-las e oferecer um modelo para 
ajudar os gerentes a prever quem são, de modo que se elabore 
antecipadamente campanhas especiais para reter esses clientes. 
• A aglomeração (clustering) funciona de maneira semelhante a classificação 
quando ainda não foram definidos grupos. Uma ferramenta de data mining 
descobrirá diferentes agrupamentos dentro da massa de dados. Por exemplo, 
ao encontrar grupos de afinidades para cartões bancários ou ao dividir o 
banco de dados em categorias de clientes com base na demografia e em 
investimentos pessoais. 
• Embora todas essas aplicações envolvam previsões, os prognósticos as 
utilizam de modo diferente. Partem de uma série de valores existentes para 
prever quais serão os outros valores. Por exemplo, um prognóstico pode 
descobrir padrões nos dados que ajudam os gerentes a estimar o valor futuro 
de variáveis com números de vendas.35 
 

Obviamente que esses mecanismos estão em constante aprimoramento e 

quanto mais sofisticados eles estiverem, maior será também a capacidade de 

influenciar os indivíduos a adotar determinados comportamentos, assim como 

também maior será a vulnerabilidade dos indivíduos em seus processos autênticos de 

escolha e liberdade. Assim, “todos os problemas gerados com a violação da 

 
34 SILVA, Leandro Augusto da; PERES, Sarajane Marques; Clodis Boscarioli. Introdução à mineração 
de dados: com aplicações em R. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016. p. 11. 
35 LAUDON, Kenneth; LAUDON, Jane. Sistemas de Informações Gerenciais. 9. ed. Tradução de 
Luciana do Amaral Teixeira. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010. p. 159. 
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intimidade e privacidade dos usuários, o universo jurídico teve que reagir a estes 

novos fenômenos.”36 

Talvez um dos casos mais famosos de mineração de dados e violação da 

privacidade esteja relacionado com a Target Corporation Inc., empresa do ramo de 

varejo nos Estados Unidos, que por meio do levantamento de dados de seus 

consumidores tem a capacidade de estabelecer relações que indiquem que uma 

determinada cliente esteja gravida sem que alguém lhe diga. 
Cerca de um ano depois que Pole criou seu modelo de previsão de gravidez, 
um homem entrou numa Target do Minneasota e exigiu falar com o gerente. 
Trazia um anúncio na mão. Estava muito irritado. 
“Minha filha recebeu isso pelo correio!”, ele disse. “Ela ainda está no ensino 
médio, e vocês estão mandando pra ela cupons de roupas de bebê e berços? 
Estão tentando incentivar minha filha a engravidar?” 
O gerente não fazia ideia do que o homem estava falando. Olhou pra o folheto 
que fora enviado pelo correio. De fato, estava endereçado à filha do homem 
e continha propagandas de roupas para gravidas, móveis para berçário e 
fotos de criancinhas sorridentes olhando nos olhos das mães. 
O regente se desculpou profusamente, e então telefonou, alguns dias depois, 
para se desculpar de novo. 
O pai estava meio atônito. 
“Tive uma conversa com a minha filha”, ele disse. “Pelo jeito, estão 
acontecendo coisas nesta casa das quais eu não estava totalmente ciente.” 
Ele respirou fundo. “Ela vai ter o filho em agosto, eu lhe devo um pedido de 
desculpas.”37 
 

Independentemente da leitura da empresa ser correta, e do pai 

aparentemente ter ficado desconfortável com a situação, uma vez que a empresa 

sabia mais sobre sua filha do que ele mesmo, o fato é que há uma aparente violação 

da privacidade nesta constate. 

O direito precisa então, identificar no seu plexo normativo, como estabelecer 

regras comportamentais e limites para a mineração de dados com a finalidade de 

proteger os indivíduos, principalmente quando o alvo desta proteção recai sobre os 

ditos menores, ou incapazes/relativamente capazes, segundo a leitura do 

ordenamento jurídico brasileiro. 

 

1.4 Questões jurídicas atinentes aos dados 
 

 
36 LARA, Caio Augusto Souza. O Acesso Tecnológico à Justiça: por um uso contra-hegemônico do 
big data e dos algoritmos. 2019. Tese. (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade 
Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2019. p. 41. 
37 DUHIGG, Charles. O Poder do Habito: por que fazemos o que fazemos na vida e nos negócios. 
Tradução de Rafael Mantovani. São Paulo: Objetiva, 2012. E-book. 
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A coleta de dados é uma realidade deste mundo contemporâneo que vivemos. 

Quase impossível pensar em todas as relações, sejam elas sociais, econômicas, 

políticas ou jurídicas, e não pensar que estamos sujeitos ao acesso por terceiros aos 

nossos dados. Agora a questão que fica é, no direito brasileiro, há alguma norma que 

regule a captação dos dados? 

Partindo do pressuposto anteriormente estabelecido de que dados não são 

somente aqueles relacionados as redes, podemos identificar na norma constitucional 

uma preocupação com a captação de informações que tem como veículo de 

transmissão cartas e ligações telefônicas. 

No inciso XII do artigo 5º da Constituição Federal podemos identificar uma 

preocupação com o sigilo das correspondências, das comunicações por telefone e 

dos dados e das comunicações telefônicas, sendo possível a sua captação por ordem 

judicial para fins de investigação criminal ou instrução no processo penal. 

A comunicação que se estabelece por cartas, malotes e outros serviços 

prestados pelos correios, é interceptada com base em uma ordem judicial e a 

operacionalização desta interceptação não é muito difícil compreender afinal falamos 

de um tramite físico em que as mensagens posteriores a ordem seriam barradas e 

identificadas dentro do sistema de entrega de correspondências. Sem ignorar a 

possibilidade de fiscalização pela receita federal, de encomendas vindas do 

estrangeiro. 

Quando se pensa nas comunicações telefônicas, esta interceptação também 

é facilmente compreendida. Há norma regulamentar expressa da Agência Nacional 

de Telecomunicações (ANATEL), qual seja, a Resolução nº 632, de 07 de marco de 

2014, a qual estabelece que as prestadoras do serviço de comunicação deverão dar 

acesso aos dados cadastrais e titulares de linha telefônica que originaram chamadas, 

bem como devem explicitar, em suas cobranças, o valor da chamada, da conexão de 

dados ou de mensagens enviadas, além da data e horário do início da chamada ou 

do envio de mensagem, em conformidade com os artigos 3º, 3º-A e 62.  

Em razão de uma necessidade de explanação dos serviços prestados, as 

companhias telefônicas, devem manter um registo de chamada e envio de 

mensagens, que podem ser objeto de quebra de sigilo. Entretanto, com relação ao 

conteúdo das mensagens e chamadas telefônicas, o acesso a esses dados só poderia 

acontecer a posteriori, uma vez que as prestadoras de serviços telefônicos não 

armazenam esses conteúdos. 



29 

Veja que até o presente momento, neste subcapítulo, estamos lidando com 

armazenamento automático de dados relacionados a tráfego de dados e informações, 

mas sem acesso ou armazenamento prévio das informações trafegadas. 

O Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/14) em seus artigos 13 e 15 

estabelecem obrigações sobre armazenamento sob sigilo pelo prazo de 1 ano os 

registros de conexão ao administrador de sistema e, para o provedor de aplicações 

de internet, a obrigação de armazenar sob sigilo pelo prazo de 6 meses, os registros 

de acesso a aplicações de internet. 

Pedro Nobuyuki Carvalho Urashima, aponta para a característica de 

armazenamento do que se chama de metadados, dizendo: 
Essa categoria define-se enquanto conjunto de dados que permite a 
ocorrência da comunicação e diz respeito às partes envolvidas. Exemplos de 
metadados são: nas comunicações telefônicas, o número de origem e de 
destino; na internet, endereço da página acessada (URL) e endereço de IP; 
nos smartphones, horário e posição geográfica de uma foto.38 
 

O Marco Civil da Internet, especificamente considera Registro de conexão e 

registro de acesso a aplicações de internet, como sendo: 
Art. 5o Para os efeitos desta Lei, considera-se: 
[...] 
VI - registro de conexão: o conjunto de informações referentes à data e hora 
de início e término de uma conexão à internet, sua duração e o endereço IP 
utilizado pelo terminal para o envio e recebimento de pacotes de dados; 
[...] 
VIII - registros de acesso a aplicações de internet: o conjunto de informações 
referentes à data e hora de uso de uma determinada aplicação de internet a 
partir de um determinado endereço IP 
 

Evidentemente que, na sistemática do que se armazena de informações 

colocava necessariamente em risco a privacidade dos usuários como as novas 

legislações estão colocando, a potencialidade lesiva pelo vazamento dos dados 

armazenados pelas empresas telefônicas é consideravelmente menor do que o 

vazamento dos metadados coletados pelas administradoras de sistema e pelos 

provedores de acesso a internet. 

Os hábitos dos usuários na internet, o que acessão e quais aplicações usam, 

pode colocar em risco a privacidade mais do que se poderia imaginar. Sem contar a 

possibilidade criada pelo próprio conjunto normativo, que em seu artigo 22 (Lei nº 

 
38 URASHIMA, Pedro Nobuyuki Carvalho. A vigilância no marco civil da internet: uma análise liberal-
igualitária do armazenamento geral de dados. Res Severa Verum Gaudium. v.3, n. 2, p. 179 – 196. 
abr. 2018, p. 180. 
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12.965) criou a possibilidade de se acessar tais dados não só para a formação 

probatória penal, mas também para o processo cível. 

A Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/18), em seu artigo 5º, incisos I 

e II estabelece uma distinção entre dados pessoais e dados pessoais sensíveis, diz 

os incisos: 
I - dado pessoal: informação relacionada a pessoa natural identificada ou 
identificável; 
II - dado pessoal sensível: dado pessoal sobre origem racial ou étnica, 
convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de 
caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida 
sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural; 
 

Segundo a legislação referida, há uma delicada questão envolvendo dados 

que possam expor a intimidade e a vida privada do indivíduo na exposição de alguns 

dados que estão para além da mera identificação do sujeito. Tanto que o tratamento 

de dados pessoais sensíveis (art. 11)39 é diferente do tratamento de dados pessoais 

não sensíveis (art. 7º)40 

 
39 Art. 11. O tratamento de dados pessoais sensíveis somente poderá ocorrer nas seguintes hipóteses: 
I - quando o titular ou seu responsável legal consentir, de forma específica e destacada, para finalidades 
específicas; 
II - sem fornecimento de consentimento do titular, nas hipóteses em que for indispensável para: 
a) cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador; 
b) tratamento compartilhado de dados necessários à execução, pela administração pública, de políticas 
públicas previstas em leis ou regulamentos; 
c) realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos 
dados pessoais sensíveis; 
d) exercício regular de direitos, inclusive em contrato e em processo judicial, administrativo e arbitral, 
este último nos termos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996 (Lei de Arbitragem) ; 
e) proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro; 
f) tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviços de 
saúde ou autoridade sanitária; ou (Redação dada pela Lei nº 13.853, de 2019 
g) garantia da prevenção à fraude e à segurança do titular, nos processos de identificação e 
autenticação de cadastro em sistemas eletrônicos, resguardados os direitos mencionados no art. 9º 
desta Lei e exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a 
proteção dos dados pessoais. 
40 Art. 7º O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses: 
I - mediante o fornecimento de consentimento pelo titular; 
II - para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador; 
III - pela administração pública, para o tratamento e uso compartilhado de dados necessários à 
execução de políticas públicas previstas em leis e regulamentos ou respaldadas em contratos, 
convênios ou instrumentos congêneres, observadas as disposições do Capítulo IV desta Lei; 
IV - para a realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a 
anonimização dos dados pessoais; 
V - quando necessário para a execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a 
contrato do qual seja parte o titular, a pedido do titular dos dados; 
VI - para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral, esse último nos 
termos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996 (Lei de Arbitragem) ; 
VII - para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro; 
VIII - para a tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por profissionais de saúde, 
serviços de saúde ou autoridade sanitária; (Redação dada pela Lei nº 13.853, de 2019) 
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Percebe-se que os dados atualmente, e com a vigência da Lei Geral de 

Proteção de Dados não só busca proteger a privacidade dos indivíduos que tem seus 

dados coletados, mas também estabelecer regra para o seu armazenamento e 

tratamento. Veja que, diferentemente do que se tinha até o presente momento, dados 

relacionados aos conteúdos acessados, além da mineração destes dados fará com 

que informações sensíveis dos cidadãos possam ser armazenadas e acessadas em 

seu conteúdo pretérito as ordens judiciais. 

Entramos em uma era que o monitoramento dos indivíduos pode estar para 

além da compreensão humana de privacidade, colocando em risco questões que 

discutiremos mais adiante. O fato é que atualmente, pela legislação brasileira, é 

possível notar um avanço neste monitoramento, proporcionado pelo avanço 

tecnológico de coleta e armazenamento de dados e informações. 

 
IX - quando necessário para atender aos interesses legítimos do controlador ou de terceiro, exceto no 
caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados 
pessoais; ou 
X - para a proteção do crédito, inclusive quanto ao disposto na legislação pertinente. 



32 

2 CUSTO PRIVACIDADE E SEUS REFLEXOS JURÍDICOS 
 

A privacidade das pessoas está em constante riscos na sociedade 

contemporânea e esse não é só um problema do Brasil, quase todos os países estão 

enfrentando as mesmas preocupações e discutindo as mesmas questões, 

principalmente aqueles em que sua sociedade tem mais acesso às novas tecnologias. 

De fato, na atualidade, com a velocidade com a qual a tecnologia avança, as 

instituições públicas e privadas, Estados e corporações, precisam de uma grande 

agilidade para conseguir dar as respostas rápidas e necessárias a proteção dos 

indivíduos frente a avalanche tecnológica. 

 
2.1 Os custos que englobam os dados e a privacidade 

 

A partir de 2015, com o patrocínio da IBM Security, o Panemon Institute LLC 

começou a conduzir uma série de pesquisas, realizado ano a ano, intitulada “Cost of 

a Data Breach Study: Global Overview” 41 a última pesquisa da série, até a finalização 

deste trabalho foi apresentada em abril de 2019, e analisou 16 países ou regiões, 

dentre eles o Brasil, e o custo relacionado a violação e dados nestes locais.42 

O levantamento do custo de vazamento de dados nos países que foram 

observados pelo estudo toma por base quatro fatores: 
i - Detecção e escalação: Atividades permitirão a empresa detectar e 
comunicar a violação as pessoas apropriadas dentro de um período de tempo 
específico. 
ii - Custos de notificação: Atividades que permitem à empresa notificar os 
indivíduos que tiveram dados comprometidos na violação (titulares dos 
dados), bem como atividades regulatórias e comunicações. 
iii - Resposta pós vazamento de dados: processos de comunicação com a 
empresa criados para ajudar os indivíduos ou os clientes afetados pelo 
vazamento, bem como os custos associados a atividades de compensação e 
reparação com os titulares de dados e as entidades reguladoras. 
iv - Custo de perda de negócios (ou de oportunidades): Atividades associadas 
ao custo de negócios perdidos, incluindo rotatividade de clientes, interrupção 
de negócios e tempo de inatividade do sistema. (t.n.) 43  

 
41 Estudo de custo de vazamento de dados: Visão geral no mundo (t.n.) 
42 IBM SECURITY, PONEMON INSTITUTE LLC. 2019 Cost of a Data Breach Study: Global Overview. 
Traverse City, Michigan, USA. abr. 2019. 
43 IBM SECURITY, PONEMON INSTITUTE LLC. 2018 Cost of a Data Breach Study: Global 
Overview. Traverse City, Michigan, USA. jul. 2018. versão online. Disponível em: 
https://www.ibm.com/downloads/cas/861MNWN2. Acesso em: 04 abr. 2019. 
No Original:  
“[i] Detection and escalation: Activities that enable a company to detect and report the breach to 
appropriate personnel within a specified time period. 
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Alguns países estão sendo analisados desde a primeira edição desta 

pesquisa, e diante desta situação é possível analisar alguns dados comparativos nos 

impactos econômicos que a questão da proteção de dados vem tomando nos últimos 

seis anos.44 Os países são: Estados Unidos, Alemanha, França, Reino Unido, Itália, 

Japão, Austrália, Brasil e Índia. Apresentando o custo médio per capita do vazamento 

de dados em US$ (dólares americanos). 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
2015-19 
Média 

EUA 188 201 217 221 225 233 242 218 
Alemanha 210 195 211 213 160 188 193 195 
França 177 183 186 196 146 169 163 174 

Reino 
Unido 143 158 163 159 123 148 155 149 

Itália 131 141 146 156 128 152 146 142 
Japão 120 127 135 142 140 135 141 134 
Austrália 131 135 133 131 106 108 110 122 
Brasil 52 70 78 100 79 67 69 73 
Índia 37 51 56 61 64 68 72 58 
África do 
Sul       101 128 142 155 131 

 
(Fig. 2 – “Cost of a Data Breach Study: Global Overview” “The average per 
capita cost of data breach” 2015 a 2019)45 

 
[ii] Notification costs: Activities that enable the company to notify individuals who had data compromised 
in the breach (data subjects) as regulatory activities and communications. 
[iii] Post data breach response: Processes set up to help individuals or customers affected by the breach 
to communicate with the company, as well as costs associated with redress activities and reparation 
with data subjects and regulators. 
[iv] Lost business cost: Activities associated with cost of lost business including customer churn, 
business disruption, and system downtime.” 
 
44 Na primeira edição, de maio de 2015, a pesquisa levantou dados de 2013, 2014 e 2015. 
45 IBM SECURITY, PONEMON INSTITUTE LLC. 2019 Cost of a Data Breach Study: Global 
Overview. Traverse City, Michigan, USA. abr. 2019. 
IBM SECURITY, PONEMON INSTITUTE LLC. 2018 Cost of a Data Breach Study: Global Overview. 
Traverse City, Michigan, USA. jul. 2018. versão online. Disponível em: 
https://www.ibm.com/downloads/cas/861MNWN2. Acesso em: 04 abr. 2019. 
IBM SECURITY, PONEMON INSTITUTE LLC. 2017 Cost of a Data Breach Study: Global Overview. 
Traverse City, Michigan, USA. jun. 2017. 
IBM SECURITY, PONEMON INSTITUTE LLC. 2016 Cost of a Data Breach Study: Global Overview. 
Traverse City, Michigan, USA. jun. 2016. 
IBM SECURITY, PONEMON INSTITUTE LLC. 2015 Cost of a Data Breach Study: Global Overview. 
Traverse City, Michigan, USA. mai. 2015. 
 



34 

 
Com intuito de melhor visualizar o valor do custo per capta com a violação de 

dados, e como eles oscilaram ao longo dos anos analisados, vejamos o seguinte 

gráfico: 

 
(Fig. 3 – “Cost of a Data Breach Study: Global Overview” “The average per capita cost of 

data breach” 2015 a 2019)46 
 

Na média histórica, desde quando se iniciou a pesquisa, os países com os 

custos mais elevados no cálculo do vazamento de dados são os Estados Unidos da 

América e Alemanha (US$ 218 e US$ 195 respectivamente), enquanto no Brasil e 

Índia ficam na base da tabela com os menores custos (US$ 73 e US$ 58 

respectivamente). 

Mas o que efetivamente, qual o significado desses valores apresentado? 

Quando se fala de vazamento de dados, inúmeros fatores podem ser levados em 

conta e para isso analisaremos mais adiante outros números que estes relatórios 

 
46 IBM SECURITY, PONEMON INSTITUTE LLC. 2019 Cost of a Data Breach Study: Global 
Overview. Traverse City, Michigan, USA. abr. 2019. 
IBM SECURITY, PONEMON INSTITUTE LLC. 2018 Cost of a Data Breach Study: Global Overview. 
Traverse City, Michigan, USA. jul. 2018. versão online. Disponível em: 
https://www.ibm.com/downloads/cas/861MNWN2. Acesso em: 04 abr. 2019. 
IBM SECURITY, PONEMON INSTITUTE LLC. 2017 Cost of a Data Breach Study: Global Overview. 
Traverse City, Michigan, USA. jun. 2017. 
IBM SECURITY, PONEMON INSTITUTE LLC. 2016 Cost of a Data Breach Study: Global Overview. 
Traverse City, Michigan, USA. jun. 2016. 
IBM SECURITY, PONEMON INSTITUTE LLC. 2015 Cost of a Data Breach Study: Global Overview. 
Traverse City, Michigan, USA. mai. 2015. 
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trazem. Entretanto, de mais a mais, significa dizer que os prejuízos somados pelo 

vazamento de dados são menores em países como Brasil e Índia e os prejuízos 

somados são maiores em países como Estados Unidos e Alemanha. 

As empresas no território brasileiro, quando tem dados pessoais de seus 

clientes vazados, enfrentam prejuízos menores do que a média dos países analisados 

pelos estudos. 

A pesquisa ainda mostra de 11 a 22 fatores que podem impactar 

(positivamente ou negativamente) o custo per capta no cálculo do vazamento de 

dados os valores tomam por base os indicadores consolidados por todos os países 

ou regiões analisadas nas pesquisas de 2015 a 2019.  

Os 26 fatores serão apresentados na tabela a seguir, no período de 2015 a 

2019, em valores per capita em dólar americano (US$), os números positivos 

representam uma economia no curso e os números negativos representam aumento 

de gasto: 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Equipe de resposta a incidentes +12.6 +16.0 +19.3 +14.0 +13.6 

Uso extensivo de criptografia +12.0 +13.0 +16.1 +13.1 +13.5 

Testes extensivo de planos de resposta a incidentes     +12.2 

Gerenciamento de continuidade de negócios47 +7.1 +9.0 +10.9 +9.3 +10.2 

Implementação de processo de desenvolvimento 

softwere48 
    +10.5 

Treinamento de funcionário +8.0 +9.0 +12.5 +9.3 +10.3 

Participação em grupo de compartilhamento de 

ameaças 
 +9.0 +6.8 +8.7 +9.2 

Plataforma de inteligência artificial    +8.2 +8.9 

Uso de análise de segurança    +6.9 +7.6 

 
47  BCM involvement - business continuity management (BCM) 
48 software development process (DevSecOps) approach – que pode ser compreendido como 
introdução de processos de desenvolvimento de softwere para prevenção de violação de dados 
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Uso extensivo de DLP49  +8.0 +6.2 +9.8 +6.9 

Envolvimento de diretoria +5.5 +6.0 +5.1 +6.5 +7.0 

Nomeação de diretor de segurança da informação50 +5.6 +7.0 +5.2 +6.5 +6.8 

Esquema de classificação de dados  +5.0 +5.7 +5.1 +5.1 

Seguro de proteção +4.4 +5.0 +5.4 +4.8 +6.0 

Nomeação de diretor de privacidade51   +2.9 +1.8 +2.8 

Proteção contra roubo de identidade     +0.5 

Preparação para proteção de identificação  -3.0 -2.0 -1.2  

Envolvimento de consultores -4.5 -5.0 -2.7 -3.7 -4.1 

Notificação rápida -8.9 -6.0 -5.5 -4.9 -5.6 

Uso extensivo de dispositivos de IdC52    -5.4 -5.9 

Dispositivos perdidos ou roubados -9.0 -5.0 -7.6 -6.5 -6.7 

Uso extensivo de plataformas móveis53   -8.8 -10.0 -9.3 

Infraestrutura de operação tecnológica54     -10.0 

Complexidade do sistema     -10.9 

 
49 DLP ou Data Loss Prevention, que em português significa “Prevenção de Perda de Dados” constitui-
se como um sistema utilizado com a finalidade de proteger informações confidenciais ou críticas. Serve 
para evitar os dados sejam acessados, mal utilizados, roubados, vazados ou perdidos na web por 
usuários não autorizados. É, ademais, uma política de compliance, que pode dispor de softwares ou 
ferramentas que reforçam as barreiras contra invasores. 
50 CISO appointed foi o termo utilizado para designar um líder de nível sênior no cargo de Diretor de 
segurança da informação, ou seja, chief information security officer 
51 CPO appointed foi o termo utilizado para designar um líder de nível sênior no cargo de Diretor de 
privacidade, ou seja, chief privacy officer. 
52 Extensive Use of IoT (internet of things) devices – traduzido como uso extensivo de dispositivo de 
IdC (Internet das Coisas) 
53 Extensive use of mobile platforms 
54 Operational Technology (OT) infrastructure 
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Falhas de compliance55   -11.2 -11.9 -13.4 

Migração extensiva para a nuvem  -12.0 -14.3 -11.9 -11.3 

Envolvimento de terceiros -16.0 -14.0 -16.9 -13.4 -14.0 
(Fig. 4 – “Cost of a Data Breach Study: Global Overview” “factors on the per 
capita cost of data breach” 2015 a 2019)56 
 

A tabela apresentada representa aqueles comportamentos que reduzem os 

custos com o vazamento de dados (Equipe de resposta a incidentes, uso extensivo 

de criptografia, etc.) e aqueles elementos que aumentam os custos com esses 

vazamentos (envolvimento de terceiros, migração extensiva pra a nuvem, etc). O 

relatório, aponta, por exemplo, como uma situação que reduz o custo empresarial com 

o vazamento de dados as seguintes situações apresentadas na tabela: 
Uma equipe de resposta a incidentes reduziu o custo em até US$ 14 por 
registro comprometido. Enquanto o custo médio por registro é de US $ 148, 
as empresas com uma forte equipe de resposta a incidentes podem antecipar 
um custo ajustado de US $ 134 por registro. Da mesma forma, o uso 
extensivo de criptografia reduziu o custo em US $ 13 per capita, com um custo 
ajustado de US $ 135.57 
 

Do contrário, algumas situações encarecem os custos com os vazamentos de 

dados, como apresentado no relatório: 
Se um terceiro envolvido causou a violação, o custo aumentou em mais de 
US$ 13 por registro comprometido, com um custo médio ajustado de US $ 
161 por registro. As organizações que estão passando por uma extensiva 
migração para a nuvem no momento da violação viram esse aumento para o 
custo per capita em US$ 12, com um custo médio ajustado de US $ 160 por 
registro. Uma extensa migração de nuvem é aquela que consome uma 

 
55 Compliance failures 
56 IBM SECURITY, PONEMON INSTITUTE LLC. 2019 Cost of a Data Breach Study: Global 
Overview. Traverse City, Michigan, USA. abr. 2019 
IBM SECURITY, PONEMON INSTITUTE LLC. 2018 Cost of a Data Breach Study: Global Overview. 
Traverse City, Michigan, USA. jul. 2018. versão online. Disponível em: 
https://www.ibm.com/downloads/cas/861MNWN2. Acesso em: 04 abr. 2019. 
IBM SECURITY, PONEMON INSTITUTE LLC. 2017 Cost of a Data Breach Study: Global Overview. 
Traverse City, Michigan, USA. jun. 2017. 
IBM SECURITY, PONEMON INSTITUTE LLC. 2016 Cost of a Data Breach Study: Global Overview. 
Traverse City, Michigan, USA. jun. 2016. 
IBM SECURITY, PONEMON INSTITUTE LLC. 2015 Cost of a Data Breach Study: Global Overview. 
Traverse City, Michigan, USA. mai. 2015. 
57 IBM SECURITY, PONEMON INSTITUTE LLC. 2018 Cost of a Data Breach Study: Global 
Overview. Traverse City, Michigan, USA. jul. 2018. versão online. p. 22. Disponível em: 
https://www.ibm.com/downloads/cas/861MNWN2. Acesso em: 04 abr. 2019. 
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quantidade significativa de recursos corporativos de TI. Também é prioridade 
da alta gerência devido à expectativa de que a nuvem reduzirá os custos.58 
 

Vale observar que o baixo custo de países como Índia e Brasil não 

representam em si a ideia de que as empresas nestes países adotem políticas que 

reduzam os custos com maior eficiência, muito pelo contrário, significa que há pouco 

investimento em políticas de prevenção, o que barateia o custo ao mesmo tempo que 

se mostra uma ausência de proteção de dados dos indivíduos e clientes. 

Para conseguir verificar esta situação de um modo mais concreto, a pesquisa 

ainda aponta para a probabilidade de vazamento de dados, envolvendo um mínimo 

de 10.000 registros por país. Senão vejamos: 

 

 2014 2015 2016 2017  2018 2014-2018 
Média 

Brasil 30% 37% 40% 39% 43% 37% 

Índia 30% 30% 31% 40% 34% 33% 

França 25% 36% 32% 36% 35% 32% 

Reino Unido 21% 21% 23% 25% 27% 23% 

EUA 19% 22% 24% 26% 26% 23% 

Itália 21% 23% 22% 23% 25% 22% 

Japão 21% 23% 24% 24% 21% 22% 

Austrália 18% 17% 16% 16% 17% 16% 

Alemanha 17% 16% 15% 15% 14% 16% 

África do Sul   33% 25% 26% 28% 
(FIG. 5 – “Cost of a Data Breach Study: Global Overview” “Probability of a data breach involving a 

minimum of 10,000 records by country” 2015 a 2018)59 

 
58 IBM SECURITY, PONEMON INSTITUTE LLC. 2018 Cost of a Data Breach Study: Global 
Overview. Traverse City, Michigan, USA. jul. 2018. versão online. p. 22. Disponível em: 
https://www.ibm.com/downloads/cas/861MNWN2. Acesso em: 04 abr. 2019. 
59 IBM SECURITY, PONEMON INSTITUTE LLC. 2018 Cost of a Data Breach Study: Global 
Overview. Traverse City, Michigan, USA. jul. 2018. versão online. Disponível em: 
https://www.ibm.com/downloads/cas/861MNWN2. Acesso em: 04 abr. 2019. 
IBM SECURITY, PONEMON INSTITUTE LLC. 2017 Cost of a Data Breach Study: Global Overview. 
Traverse City, Michigan, USA. jun. 2017. 
IBM SECURITY, PONEMON INSTITUTE LLC. 2016 Cost of a Data Breach Study: Global Overview. 
Traverse City, Michigan, USA. jun. 2016. 
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Em um gráfico a tabela da figura 5 ficaria da seguinte maneira: 

 
(Fig. 6 – “Cost of a Data Breach Study: Global Overview” “Probability of a data breach involving a 

minimum of 10,000 records by country” 2015 a 201860) 
 

Os dados mostram que países com Brasil, Índia e França estão mais 

propensos a ter violações de dados. Talvez a média de prejuízo sofrido com o 

vazamento de dados ser menor em países como Brasil e Índia implique dizer que, por 

esta questão esses países sofrem mais. O fator de não ter políticas afirmativas por 

parte dos Estados e da iniciativa privada que visem a proteção dos dados e, por 

consequência, a privacidade dos seus cidadãos coloca esses países em maior 

probabilidade de violação. 

 
IBM SECURITY, PONEMON INSTITUTE LLC. 2015 Cost of a Data Breach Study: Global Overview. 
Traverse City, Michigan, USA. mai. 2015. 
60 IBM SECURITY, PONEMON INSTITUTE LLC. 2018 Cost of a Data Breach Study: Global 
Overview. Traverse City, Michigan, USA. jul. 2018. versão online. Disponível em: 
https://www.ibm.com/downloads/cas/861MNWN2. Acesso em: 04 abr. 2019. 
IBM SECURITY, PONEMON INSTITUTE LLC. 2017 Cost of a Data Breach Study: Global Overview. 
Traverse City, Michigan, USA. jun. 2017. 
IBM SECURITY, PONEMON INSTITUTE LLC. 2016 Cost of a Data Breach Study: Global Overview. 
Traverse City, Michigan, USA. jun. 2016. 
IBM SECURITY, PONEMON INSTITUTE LLC. 2015 Cost of a Data Breach Study: Global Overview. 
Traverse City, Michigan, USA. mai. 2015. 
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E no caso específico do Brasil, desde que a pesquisa se iniciou, mostrou-se 

como um alvo, a cada ano com crescimento de risco, para o vazamento de dados. 

Enquanto a Alemanha, ao longo dos 5 anos de estudo (analisando o risco individual 

dos países) mostrou redução na probabilidade de vazamento de dados. 

Para além da probabilidade percentual do risco de vazamento de dados é 

importante observar outros números significativos nesta ordem. A tabela a seguir 

apresenta a quantidade média de registos vazados ou comprometidos ao longo do 

período pesquisado. 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 
Diferença % 
de 2015 para 

2019  

2014-2019 
Média 

Índia 29.798 31.225 33.167 34.110 35.636 19,59% 32.787 
EUA 28.070 29.611 28.512 31.465 32.434 15,55% 30.018 
Brasil 22.902 24.830 25.802 25.003 26.523 15,81% 25.012 
Alemanha 24.103 23.900 22.490 23.643 25.610 6,25% 23.949 
França 20.650 23.870 24.211 25.336 26.300 27,36% 24.073 
Reino 
Unido 21.695 22.759 21.663 22.800 23.636 8,95% 22.511 

Itália 18.983 19.900 20.955 22.633 24.577 29,47% 21.410 
Japão 19.214 20.613 21.300 19.200 20.445 6,41% 20.154 

África do 
Sul   18.225 19.800 21.090 22.060 21,04%61 20.294 

Austrália 19.788 19.663 18.566 19.442 19.800 0,06% 19.452 
(Fig. 7 – “Cost of a Data Breach Study: Global Overview” “The average number of breached records 

by country” 2015 a 2019)62 
 

Ressalva-se para a situação de que no ano de 2015 o relatório não havia 

incluído a África do Sul entre os países analisados, entretanto dada a relevância deste 

 
61 No caso da África do Sul a base para início da contagem é o ano de 2016. 
62 IBM SECURITY, PONEMON INSTITUTE LLC. 2019 Cost of a Data Breach Study: Global 
Overview. Traverse City, Michigan, USA. abr. 2019 
IBM SECURITY, PONEMON INSTITUTE LLC. 2018 Cost of a Data Breach Study: Global Overview. 
Traverse City, Michigan, USA. jul. 2018. versão online. Disponível em: 
https://www.ibm.com/downloads/cas/861MNWN2. Acesso em: 04 abr. 2019. 
IBM SECURITY, PONEMON INSTITUTE LLC. 2017 Cost of a Data Breach Study: Global Overview. 
Traverse City, Michigan, USA. jun. 2017. 
IBM SECURITY, PONEMON INSTITUTE LLC. 2016 Cost of a Data Breach Study: Global Overview. 
Traverse City, Michigan, USA. jun. 2016. 
IBM SECURITY, PONEMON INSTITUTE LLC. 2015 Cost of a Data Breach Study: Global Overview. 
Traverse City, Michigan, USA. mai. 2015. 
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país na análise em comparação com o Brasil, se faz uma opção de colocá-lo na tabela 

para verificação destes dados. 

No gráfico a seguir é possível melhor visualizar as informações constantes 

desta tabela a respeito da evolução do vazamento de dados dos países apontados, 

vejamos: 

 
(Fig. 8 – “Cost of a Data Breach Study: Global Overview” “The average number of breached records 

by country” 2015 a 2019)63 
 

O progresso (ou regresso) relacionados ao vazamento de dados se mostrou 

mais acentuado no período na Itália, França e África do Sul, com um aumento 

percentual de 29.47, 27.36 e 21.04 respectivamente, apesar de também seguirem 

aumentando o custo da violação de dados na África do Sul, o que não acontece na 

Itália e França, que no último estudo apresentou uma redução de custo. 

 
63 IBM SECURITY, PONEMON INSTITUTE LLC. 2019 Cost of a Data Breach Study: Global 
Overview. Traverse City, Michigan, USA. abr. 2019 
IBM SECURITY, PONEMON INSTITUTE LLC. 2018 Cost of a Data Breach Study: Global Overview. 
Traverse City, Michigan, USA. jul. 2018. versão online. Disponível em: 
https://www.ibm.com/downloads/cas/861MNWN2. Acesso em: 04 abr. 2019. 
IBM SECURITY, PONEMON INSTITUTE LLC. 2017 Cost of a Data Breach Study: Global Overview. 
Traverse City, Michigan, USA. jun. 2017. 
IBM SECURITY, PONEMON INSTITUTE LLC. 2016 Cost of a Data Breach Study: Global Overview. 
Traverse City, Michigan, USA. jun. 2016. 
IBM SECURITY, PONEMON INSTITUTE LLC. 2015 Cost of a Data Breach Study: Global Overview. 
Traverse City, Michigan, USA. mai. 2015. 

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

2015 2016 2017 2018 2019

Q
ua

nt
id

ad
e 

M
éd

ia
 d

os
 V

az
am

en
to

s

Ano

Índia EUA Brasil Alemanha França
Reino Unido Itália Japão África do Sul Austrália



42 

De 2015 a 2019 o Brasil não teve um aumento significativo de vazamento de 

dados neste período (cerca de 15%), entretanto está entre os países com o maior 

número de incidentes deste tipo (dentre os países analisados por este trabalho, 

perdendo na média, apenas para Índia e Estados Unidos da América no ano de 2018). 

As causas da violação de dados, segundo aponta o relatório64, estão 

relacionados aos ataques maliciosos ou criminosos, falha humana ou erro no sistema. 

E podemos melhor observar esses dados nas tabelas a seguir: 

 
(Fig. 9 – “Cost of a Data Breach Study: Global Overview” “Distribution of the benchmark sample by 

root cause of the data breach”)65 
 

Da análise do gráfico dos dados referentes ao ano de 201566, se identifica que 

o principal fator pelo vazamento de dados tem como causa de ataques maliciosos ou 

 
64 IBM SECURITY, PONEMON INSTITUTE LLC. 2019 Cost of a Data Breach Study: Global 
Overview. Traverse City, Michigan, USA. abr. 2019 
IBM SECURITY, PONEMON INSTITUTE LLC. 2018 Cost of a Data Breach Study: Global Overview. 
Traverse City, Michigan, USA. jul. 2018. versão online. Disponível em: 
https://www.ibm.com/downloads/cas/861MNWN2. Acesso em: 04 abr. 2019. 
IBM SECURITY, PONEMON INSTITUTE LLC. 2017 Cost of a Data Breach Study: Global Overview. 
Traverse City, Michigan, USA. jun. 2017. 
IBM SECURITY, PONEMON INSTITUTE LLC. 2016 Cost of a Data Breach Study: Global Overview. 
Traverse City, Michigan, USA. jun. 2016. 
IBM SECURITY, PONEMON INSTITUTE LLC. 2015 Cost of a Data Breach Study: Global Overview. 
Traverse City, Michigan, USA. mai. 2015. 
65 IBM SECURITY, PONEMON INSTITUTE LLC. 2015 Cost of a Data Breach Study: Global 
Overview. Traverse City, Michigan, USA. mai. 2015. 
66 IBM SECURITY, PONEMON INSTITUTE LLC. 2015 Cost of a Data Breach Study: Global 
Overview. Traverse City, Michigan, USA. mai. 2015. p. 11-12. 
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criminosos, ou seja, no ano de 2015 47% da violação de dados aconteceu por conta 

de ataques externos (criminosos ou maliciosos) enquanto que somente 25% por erro 

humano, que teve um índice menor do que por falha do sistema (em média 29%). 

O Brasil teve o maior índice de violação de dados por erros humanos (32%) 

comparado com os demais países analisados, enquanto na Alemanha teve o menor 

índice (16%), a média para este tipo de ocorrência é de 25%. 

Com relação a falha no sistema, a Índia sofreu mais com esses tipos de 

problemas quando se fala de vazamento de dados do que ataques ou erros humanos, 

esta situação corresponde a 42% das causas no país. No Brasil, falha no sistema 

representa apenas 30% das causas de violação de dados, sendo o menor fator a 

impactar o grande número de vazamento de dados com o qual a sociedade brasileira 

experimenta. 

A Alemanha, no ano de 2015, foi o país que percentualmente mais lidou com 

ataques, eles representaram 54% dos casos de vazamentos de dados no país, 

enquanto no Brasil, este tipo de situação representou apenas 38% das situações (país 

analisado com o menor índice).  

Pode-se inferir que, enquanto o mundo suporta muito mais com ataques com 

a intenção de ter acesso indevido aos dados das empresas, o Brasil acaba lidando 

quase que na mesma proporção com erros humanos. Ou seja, há um problema muito 

sério pelo qual o Brasil passou em 2015 que para além dos ataques maliciosos ou 

criminosos, é não possuir sistemas mais eficientes para o controle e proteção dos 

dados e melhor preparar os indivíduos que se relacionam (direta ou indiretamente) 

com estes dados. 
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(Fig. 10 – “Cost of a Data Breach Study: Global Overview” “Distribution of the benchmark sample by 

root cause of the data breach”)67 
 

No ano de 201668, na média dos países analisados, houve uma pequena 

queda percentual com relação às falhas em sistemas (de 29% para 27%) e um 

pequeno aumento no percentual de ataques criminosos ou maliciosos (de 47% para 

48%), enquanto no percentual de erros humanos não houve muita mudança. 

O Japão e a Alemanha foram os países com o maior índice percentual que 

sofreram ataques com o intuito de vazar dados (52%), enquanto na África do Sul, dos 

países analisados, foi o que teve um menor percentual (37%) neste mesmo sentido. 

O Brasil, com relação a percentual de ataques, ficou somente atrás da África do Sul, 

com 39% dos dados violados por ataques maliciosos ou criminosos. 

A índia foi o país que, percentualmente, mais teve dados violados em razão 

de falhas nos sistemas, com cerca de 35% dos seus dados violados por essa razão, 

enquanto na França foi o país que menos sofreu com esta situação (23%). Já no 

Brasil, os dados violados por falhas no sistema representam 30 por cento. 

Alemanha e Japão, que no ano de 2016 tiveram números muito próximos, 

foram os países que menos perceberam, percentualmente, com o vazamento de 

 
67 IBM SECURITY, PONEMON INSTITUTE LLC. 2016 Cost of a Data Breach Study: Global 
Overview. Traverse City, Michigan, USA. jun. 2016. p. 12-13. 
68 IBM SECURITY, PONEMON INSTITUTE LLC. 2016 Cost of a Data Breach Study: Global 
Overview. Traverse City, Michigan, USA. jun. 2016. p. 12-13. 
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dados por erros humanos (ambos com 18% dos casos relacionados a esta situação), 

de outro lado os sul africanos tiveram dados violados por falhas humanas em 37% 

das situações de vazamento. O Brasil, por sua vez, ficou em segundo colocado nos 

índices de vazamento de dados por erros humanos, com 30% dos casos. 

O Brasil, na mesma toada dos demais países (com exceção da África do Sul 

que obteve empate técnico entre as causas de ataque e falhas humanas), das 

situações em que ocorreram violação de dados a maior causa foi com a realização de 

ataques criminosos ou maliciosos, entretanto a porcentagem de erros humanos e 

falha no sistema permanecem altas (30% dos casos). 

 

 
(Fig. 11 – “Cost of a Data Breach Study: Global Overview” “Distribution of the benchmark sample by 

root cause of the data breach”)69 
 

Em 201770, os dados levantados pela pesquisa apontam que não houve uma 

grande mudança nos parâmetros gerais entre ataques maliciosos ou criminosos que 

se manteve na proporção de 48%, entretanto houve uma mudança entre as falhas no 

 
69 IBM SECURITY, PONEMON INSTITUTE LLC. 2017 Cost of a Data Breach Study: Global 
Overview. Traverse City, Michigan, USA. jun. 2017. p. 15-16 
70 IBM SECURITY, PONEMON INSTITUTE LLC. 2017 Cost of a Data Breach Study: Global 
Overview. Traverse City, Michigan, USA. jun. 2017. p. 15-16 
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sistema que representava 27% e passou a representar 25% das causas de violação 

de dados e os erros humanos que passaram de 25% para 27%. 

Com relação as investidas maliciosas e criminosas os Estados Unidos da 

América foi a que teve maior percentual representativo entre as causas de violação 

de dados, com 52% das causas por esse motivo (mais do que a metade das situações 

envolvendo vazamento de dados nos Estados Unidos aconteceu por conta de ímpetos 

maliciosos ou criminosos), enquanto que na Itália e a África do Sul esta situação 

representou somente 40% das causas. Já o Brasil contou com 44% de suas situações 

de violação de dados por conta destes ataques. 

A Alemanha sofreu com falhas nos sistemas em 40% das situações 

relacionadas a exposição de dados, por sua vez a França, com o menor índice por 

esta razão, somente em 19% dos casos ocorreram por falhas nos sistemas. O Brasil, 

enquanto isso, 25% dos casos de vazamento de dados ocorreram por falha no 

sistema. 

Os erros humanos representaram 36% dos casos de violação de dados na 

Itália, enquanto representam apenas 20% das causas na Alemanha. No Brasil, esta 

situação representa 31% das causas de vazamento de dados. 

No Brasil, no ano de 2017, o erro humano continua representando significativa 

causa de violação de dados, desta vez representa 31% das causas, enquanto as 

falhas no sistema representaram 25% das causas de vazamento. Vale observar que 

pela primeira vez a causa de derramamento de dados ultrapassa 40% das causas que 

levaram a esta situação. 

Vale apontar que, dos anos analisados, a média de vazamento de dados no 

ano de 2017 foi o ano que o Brasil mais lidou com violação de dados (conforme se 

pode verificar da figura 6 e seu gráfico), situação esta que pode indicar que, além das 

condições relacionadas a não preparação de pessoas para trabalhar com a segurança 

de dados, começou a sofrer com investidas maliciosas e criminais, o que acabaram 

por elevar este índice no ano de 2017, que no ano de 2016 representava apenas 39% 

dos casos e em 2015 38% das situações. 

Vale, então, observar os dados do relatório de 2018: 
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(Fig. 12 – “Cost of a Data Breach Study: Global Overview” “Distribution of the benchmark sample by 

root cause of the data breach”)71 
 

A realização de uma série de levantamento de dados a respeito da situação 

que a sociedade atual se encontra no tocante a proteção de dados pessoais por si só 

já deixa claro que esta é uma preocupação global. Em 2015 se iniciaria uma pesquisa 

realizada pela Ponemon Institute LLC, patrocinada pela IBM Security, que em 2018 

estaria em sua quarta edição. 

Das informações levantadas, se concluiu que em 201872 quase metade (47%) 

das exposições indevidas de dados de pessoas e empresas estariam ligados a 

investidas criminosas ou maliciosas a bancos de dados. Enquanto a outra metade 

estaria dividida entre falhas nos sistemas (29%) e erros humanos (25%) colocando 

em risco a intimidade e a vida privada de diversos indivíduos ao redor do mundo. 

A exposição de dados, na França, fora causada em 55% das situações em 

razão de ataques a esses bancos de dados, enquanto na Itália este fato ocorreria em 

 
71 IBM SECURITY, PONEMON INSTITUTE LLC. 2018 Cost of a Data Breach Study: Global 
Overview. Traverse City, Michigan, USA. jul. 2018. p. 19-20. versão online. Disponível em: 
https://www.ibm.com/downloads/cas/861MNWN2. Acesso em: 04 abr. 2019. 
72 IBM SECURITY, PONEMON INSTITUTE LLC. 2018 Cost of a Data Breach Study: Global 
Overview. Traverse City, Michigan, USA. jul. 2018. p. 19-20. versão online. Disponível em: 
https://www.ibm.com/downloads/cas/861MNWN2. Acesso em: 04 abr. 2019. 
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42% dos vazamentos. No brasil, acompanhando a média global, esta conjuntura seria 

percebida em 46% das situações. 

No ano de 2018, a Índia sofreria em 30% dos casos com falhas no sistema 

enquanto na França apenas 19%. Já no Brasil, esta condição é percebida em 27% 

dos casos de violações de dados. 

A Índia é a que mais lida percentualmente, dos países elencados, com o 

vazamento de dados por conta de erros humanos, chegando a 35% dos casos, ao 

passo que na Alemanha só em 20% dos episódios. No Brasil, 27% dos 

derramamentos de dados acontecem por falha humana. 

No ano de 2018, o Brasil suportou um novo aumento percentual nas 

ocorrências de violação a bancos de dados de forma criminosa ou maliciosa, esta 

hipótese ocorreu em 46% das situações, apesar de ter uma pequena diminuição na 

ocorrência de violação de dados. A exposição dos dados no território brasileiro é 

causada por falhas no sistema e erros humanos na proporção de 27% para ambas as 

conjecturas. 

Ocorre que, os custos e dados relacionados aos dados não se exaure nas 

planilhas, gráficos, e análises feitas até o presente momento. Quando se identifica 

situações potenciais que levarão ou levaram ao vazamento de dados só se está dando 

o pontapé inicial em toda uma lógica social e econômica. 

Vale observar que o estudo realizado no ano de 2019 não apontou estes 

dados individualizados por países, motivo pelo qual não trazemos neste trabalho. 

É preciso ainda analisar os números referentes ao enfrentamento de 

situações que se colocam a partir da violação dos dados pessoais. Assim, 

passaremos a analisar outros números e indicadores, ainda constantes da pesquisa 

apontada, mas agora relacionadas ao custo e tempo dispendido com a identificação 

e a reparação por ocasião dos dados derramados. 
Quanto mais rápido a violação de dados puder ser identificada e 
contida, menores serão os custos. As métricas MTTI73 e MTTC74 são 
usadas para determinar a eficácia dos processos de resposta e contenção de 
incidentes de uma organização. A métrica MTTI ajuda as organizações a 
entender o tempo necessário para detectar que um incidente ocorreu e a 
métrica MTTC mede o tempo que leva para um respondente resolver uma 
situação e, finalmente, restaurar o serviço.75 

 
73 MTTI – do inglês Mean Time to Identify que significa tempo médio de identificação  
74 MTTC – do inglês Mean time to contain que significa tempo médio para conter 
75 IBM SECURITY, PONEMON INSTITUTE LLC. 2018 Cost of a Data Breach Study: Global 
Overview. Traverse City, Michigan, USA. jul. 2018. p. 33. versão online. Disponível em: 
https://www.ibm.com/downloads/cas/861MNWN2. Acesso em: 04 abr. 2019. 
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 Assim, a pesquisa identifica uma importância na apuração média de quantos 

dias se leva para se identificar a violação de dados pessoais e quantos dias se leva 

para solucionar estes problemas, reparando os sistemas. 

Estes dados estão organizados em quatro gráficos de coluna empilhados, 

com a finalidade de se ter uma noção mais concreta de quantos dias são necessários 

para identificação e reparação do vazamento, sem perder de vista o tempo individual 

de cada operação. Cada gráfico trará uma situação específica: primeiro mediana, 

depois para cada uma das situações já visualizadas relacionadas ao ataque criminoso 

ou malicioso, seguido de falhas em sistemas e, por fim, erros humanos. 

 
(Fig. 13 – “Cost of a Data Breach Study: Global Overview” “Time to identify and contain data breaches 

impact cost”)76 
 

Na média geral, aponta-se o número de dias levados para identificação dos 

vazamentos de dados e para adoção de práticas de contenção com a intenção de 

reestabelecer os serviços a normalidade. 

 
76 IBM SECURITY, PONEMON INSTITUTE LLC. 2019 Cost of a Data Breach Study: Global 
Overview. Traverse City, Michigan, USA. abr. 2019 
IBM SECURITY, PONEMON INSTITUTE LLC. 2018 Cost of a Data Breach Study: Global Overview. 
Traverse City, Michigan, USA. jul. 2018. versão online. Disponível em: 
https://www.ibm.com/downloads/cas/861MNWN2. Acesso em: 04 abr. 2019. 
IBM SECURITY, PONEMON INSTITUTE LLC. 2017 Cost of a Data Breach Study: Global Overview. 
Traverse City, Michigan, USA. jun. 2017. 
IBM SECURITY, PONEMON INSTITUTE LLC. 2016 Cost of a Data Breach Study: Global Overview. 
Traverse City, Michigan, USA. jun. 2016. 
IBM SECURITY, PONEMON INSTITUTE LLC. 2015 Cost of a Data Breach Study: Global Overview. 
Traverse City, Michigan, USA. mai. 2015. 

206 201 190 196 206

69 70 66 69 73

0

50

100

150

200

250

300

2015 2016 2017 2018 2019

D
ia

s

Ano

identificação contenção



50 

Assim é possível perceber que com o passar do tempo houve uma tendência 

de redução, entretanto nos últimos anos do estudo uma tendência de crescimento fora 

estabelecida. Em 2015 se levava 206 dias para identificação da violação dos dados e 

69 dias para a solução do problema, totalizando 275 dias. Nos anos de 2016 e 2017 

levou-se o total de 271 dias e 256 dias no total. 

Em 2018 houve um aumento na média de dias para resolver esta demanda, 

foram 196 dias para identificação e 69 dias para a efetivação das medidas de 

contenção, totalizando 265 dias. E no ano de 2019 foram 279 dias. 

 
(Fig. 14 – “Cost of a Data Breach Study: Global Overview” “Mean time to identify and contain data 

breach incidents by root cause (in days)”)77 
 

Neste gráfico é possível perceber que a prevenção de ataques maliciosos leva 

em média mais tempo para identificação das circunstâncias da violação de dados e 

também mais tempo que a média para a sua contenção. 

No ano de 2015 foram necessários em média 256 dias para identificação e 82 

dias para solução dos problemas, somando um total de 338 dias. É possível perceber 

ainda que este tipo de conjuntura, por ser a maior causa de vazamento de dados na 

 
77 IBM SECURITY, PONEMON INSTITUTE LLC. 2019 Cost of a Data Breach Study: Global 
Overview. Traverse City, Michigan, USA. abr. 2019 
IBM SECURITY, PONEMON INSTITUTE LLC. 2018 Cost of a Data Breach Study: Global Overview. 
Traverse City, Michigan, USA. jul. 2018. versão online. Disponível em: 
https://www.ibm.com/downloads/cas/861MNWN2. Acesso em: 04 abr. 2019. 
IBM SECURITY, PONEMON INSTITUTE LLC. 2017 Cost of a Data Breach Study: Global Overview. 
Traverse City, Michigan, USA. jun. 2017. 
IBM SECURITY, PONEMON INSTITUTE LLC. 2016 Cost of a Data Breach Study: Global Overview. 
Traverse City, Michigan, USA. jun. 2016. 
IBM SECURITY, PONEMON INSTITUTE LLC. 2015 Cost of a Data Breach Study: Global Overview. 
Traverse City, Michigan, USA. mai. 2015. 
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média dos países analisados, também é aquela que agrega maiores esforços 

conjuntos para solução de problemas, o que transformará em resultados concretos de 

diminuição de dias com o passar dos tempos. Em 2016 e 2017 foram necessários o 

total médio de 311 e 291 dias, respectivamente, para descobrir e resolver o problema. 

No ano de 2018 foram necessários 221 dias para identificá-lo e 81 dias para 

contê-lo, chegando ao total de 302 dias, número maior que 2017, todavia menor que 

2016 e 2015. Já no ano de 2019, foram necessários 230 dias para identificação e 84 

dias para contenção, totalizando 314. A redução que se percebe de 2015 a 2017, se 

torna uma curva ascendente nos anos de 2018 e 2019, pese embora a marca histórica 

de maior tempo total para identificação e contenção é a de 2015. 

Ataques maliciosos ou criminosos são a maior causa de violação de dados, 

elas correspondem a pouco mais da metade (51%) dos casos de violação de dados, 

segundo o estudo realizado.78 

 
(Fig. 15 – “Cost of a Data Breach Study: Global Overview” “Mean time to identify and contain data 

breach incidents by root cause (in days)”)79 

 
78 IBM SECURITY, PONEMON INSTITUTE LLC. 2019 Cost of a Data Breach Study: Global 
Overview. Traverse City, Michigan, USA. abr. 2019 
IBM SECURITY, PONEMON INSTITUTE LLC. 2018 Cost of a Data Breach Study: Global Overview. 
Traverse City, Michigan, USA. jul. 2018. versão online. Disponível em: 
https://www.ibm.com/downloads/cas/861MNWN2. Acesso em: 04 abr. 2019. 
IBM SECURITY, PONEMON INSTITUTE LLC. 2017 Cost of a Data Breach Study: Global Overview. 
Traverse City, Michigan, USA. jun. 2017. 
IBM SECURITY, PONEMON INSTITUTE LLC. 2016 Cost of a Data Breach Study: Global Overview. 
Traverse City, Michigan, USA. jun. 2016. 
IBM SECURITY, PONEMON INSTITUTE LLC. 2015 Cost of a Data Breach Study: Global Overview. 
Traverse City, Michigan, USA. mai. 2015. 
79 IBM SECURITY, PONEMON INSTITUTE LLC. 2019 Cost of a Data Breach Study: Global 
Overview. Traverse City, Michigan, USA. abr. 2019 
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As falhas no sistema, no ano de 2015 levaram em média 173 dias para serem 

identificadas e 60 dias para serem contidas, somando a quantia de 233 dias. No ano 

de 2016 e 2017 foram necessários respectivamente 256 dias e 228 dias. No ano de 

2018 foram necessários 177 dias para apuração e 60 dias para solução da violação 

de dados, perfazendo o total de 237 dias. No ano de 2019 foram necessários 181 dias 

para identificação e 62 para contenção, totalizando 243 dias. 

Quando o vazamento acontece por falhas no sistema não há um movimento 

claro e significativo de redução ou de aumento no prazo médio de solução, mas vale 

apontar que em média este tipo de circunstância representa quase um quarto (24%) 

das ocorrências de vazamento de dados. 

 
(Fig. 16 – “Cost of a Data Breach Study: Global Overview” “Mean time to identify and contain data 

breach incidents by root cause (in days)”)80 
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O erro humano é o problema que, em média, leva-se menos tempo para ser 

identificado e contido e, assim como a falha no sistema, em média representa um 

quarto das circunstâncias de derramamento de dados. 

No ano de 2015 foram necessários 158 dias para identificar e 57 dias para 

solucionar o vazamento, totalizando 215 dias. Nos anos de 2016 e 2017 foram 

necessários 221 dias e 222 dias, nesta ordem. Em 2018 se levou, em média, 174 dias 

para identificação e 57 dias para resolver a demanda, perfazendo a quantia de 231 

dias. Já em 2019 eram necessários 181 dias para identificação do problema e 61 dias 

para sua contenção, totalizando 242 dias. 

Apesar da variação não ser muito significativa entre 2015 e 2018, apenas 16 

dias, há uma leve tendência de aumento no prazo de identificação de lá para cá, 

enquanto o prazo para contenção variou positiva e negativamente. Ocorre que no ano 

de 2019 houve uma tendência maior de crescimento, 11 dias a mais do que no ano 

anterior. 

Percebe-se que no período compreendido entre 2015 e 2019 o os ataques 

criminosos ou maliciosos são os que levaram mais dias para serem solucionados, em 

média 311 dias. 

Os casos envolvendo ataques são responsáveis também pela elevação da 

média global, já que as circunstâncias envolvendo falhas no sistema em média levam 

239 dias e os erros humanos (em média é o que mais rápido se resolve) somente 226 

dias. 

A média por países só passou a integrar o relatório em 2018, razão pela qual 

se apontará somente este ano, não sendo possível fazer uma análise mais 

aprofundada dos dados, mas ajuda a dimensionar o tamanho do problema pelo qual 

o Brasil passa, quando o assunto é tempo para identificar e conter o derramamento 

de dados. Vejamos: 

 
IBM SECURITY, PONEMON INSTITUTE LLC. 2015 Cost of a Data Breach Study: Global Overview. 
Traverse City, Michigan, USA. mai. 2015. 
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(Fig. 17 – “Cost of a Data Breach Study: Global Overview” “Days to identify and contai dada breach 

incidentes by by contru or region”)81 
Segundo se nota do gráfico acima, o Brasil é (dos países analisados no 

presente trabalho82) o país que mais tempo gasta, em média, para se identificar um 

vazamento de dados (240 dias), enquanto que a Alemanha é o país que menos dias 

leva para fazer a identificação (138 dias). O Brasil é também o país que mais dias leva 

para conter a violação de dados (100 dias), ao contrário da África do Sul e Alemanha 

que são as nações que menos tempo gastam para solucionar estas demandas (40 e 

41 dias respectivamente). Assim, o Brasil levou em 2018, em média, 340 dias no total 

para identificar e solucionar os derramamentos de dados, enquanto a Alemanha, na 

 
81 IBM SECURITY, PONEMON INSTITUTE LLC. 2019 Cost of a Data Breach Study: Global 
Overview. Traverse City, Michigan, USA. abr. 2019 
IBM SECURITY, PONEMON INSTITUTE LLC. 2018 Cost of a Data Breach Study: Global Overview. 
Traverse City, Michigan, USA. jul. 2018. versão online. Disponível em: 
https://www.ibm.com/downloads/cas/861MNWN2. Acesso em: 04 abr. 2019. 
IBM SECURITY, PONEMON INSTITUTE LLC. 2017 Cost of a Data Breach Study: Global Overview. 
Traverse City, Michigan, USA. jun. 2017. 
IBM SECURITY, PONEMON INSTITUTE LLC. 2016 Cost of a Data Breach Study: Global Overview. 
Traverse City, Michigan, USA. jun. 2016. 
IBM SECURITY, PONEMON INSTITUTE LLC. 2015 Cost of a Data Breach Study: Global Overview. 
Traverse City, Michigan, USA. mai. 2015. 
82 No presente trabalho se está analisando apenas 10 países, porque eles são os países que se 
mostraram permanentes nos relatórios das pesquisas realizadas, com exceção da África do Sul, que 
se optou por acrescentar, apesar de não fazer parte do primeiro relatório. Entretanto, quando se fala 
em tempo para identificar e conter um vazamento de dados, mesmo concorrendo com 22 países ou 
regiões, o Brasil ficou em segundo lugar, perdendo apenas para o Oriente Médio, nos quesitos de 
tempo total e tempo para identificar, mas ficando como o país que mais dias leva para conter. 
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outra ponta do gráfico, se mostrou mais eficiente nesta questão, levando apenas 178 

dias. 

Em 2019 se repediu o estudo comparativo e o gráfico ficou da seguinte forma: 

 
(Fig. 18 – “Cost of a Data Breach Study: Global Overview” “Days to identify and contai dada breach 

incidentes by by contru or region”)83 
 

Este segundo gráfico ainda mantem o Brasil como o país que mais tempo 

gasta, em média, para identificar um vazamento de dados (250 dias), enquanto a 

Alemanha é o país que menos dias leva para fazer a identificação (131 dias). O Brasil 

é também o país que mais dias leva para conter a violação de dados (111 dias), ao 

contrário da Alemanha que é a nação que menos tempo se gasta para solucionar 

estas demandas (39 dias). Assim, o Brasil levou em 2019, em média, 361 dias no total 

para identificar e solucionar os derramamentos de dados, enquanto a Alemanha, na 

outra ponta do gráfico, se mostrou mais eficiente nesta questão, levando apenas 170 

 
83 IBM SECURITY, PONEMON INSTITUTE LLC. 2019 Cost of a Data Breach Study: Global 
Overview. Traverse City, Michigan, USA. abr. 2019 
IBM SECURITY, PONEMON INSTITUTE LLC. 2018 Cost of a Data Breach Study: Global Overview. 
Traverse City, Michigan, USA. jul. 2018. versão online. Disponível em: 
https://www.ibm.com/downloads/cas/861MNWN2. Acesso em: 04 abr. 2019. 
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dias. No comparativo com o ano anterior, o Brasil teve um aumento de 21 dias para 

identificação e contenção, ao passo que a Alemanha reduziu em 9 dias o período total 

para identificação e contenção do derramamento de dados. 

A importância de se compreender o tempo médio para a identificação (MTTI 

Mean Time To Identify – tempo médio para se detectar um incidente de violação de 

dados) e o prazo para contenção (MTTC Mean Time To Contain – tempo gasto para 

resolver os problemas e restaurar os serviços) é importante, para além de determinar 

a eficácia dos processos de respostas nos países analisados, mas também para 

melhor compreender os custos envolvidos neste processo, e se tempo é dinheiro, este 

fator interessa na mensuração dos custos Brasil, na proteção dos dados, da intimidade 

e da vida privada de cada indivíduo. Vejamos o seguinte gráfico: 

 
(Fig. 19 – “Cost of a Data Breach Study: Global Overview” “Relationship between mean time to 

identify and total average cost”)84 
 

A Figura mostra o custo do vazamento de dados nos anos de 2016, 2017 e 

2018, e pode-se perceber que, neste período, houve uma pequena variação no 

 
84 IBM SECURITY, PONEMON INSTITUTE LLC. 2019 Cost of a Data Breach Study: Global 
Overview. Traverse City, Michigan, USA. abr. 2019 
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sentido de redução dos custos com o vazamento de dados, entretanto o mais 

importante é se notar a diferença que há de valores entre: uma rápida identificação da 

violação dos dados e de uma identificação mais lenta e; na rápida contenção em 

contrapartida da lenta. 

Em 2018 o custo médio para identificar uma contenção (MTTI) em tempo 

inferior a 100 dias, era de US$ 3.11 milhões, enquanto que, se fosse de 100 dias ou 

mais, o custo estimado era de US$ 4.21 milhões, o que representa um custo adicional 

de mais de US$ 1 milhão. 

Ainda em 2018, o custo médio para resolver o problema e restaurar os 

serviços (MTTC) caso fosse em menos de 30 dias estima-se US$ 3.09 milhões, já se 

o tempo fosse de 30 ou mais dias, o custo médio estimado seria de US$ 4.25 milhões, 

ou seja, significar dizer um custo adicional de US$ 1.16 milhões.  

No relatório de 2019 houve uma mudança no modo de se apurar o custo por 

tempo, sendo considerado o período de 200 dias, contando identificação e contenção. 

Assim, a identificação e contenção em menos de 200 dias corresponde a um custo de 

US$ 3.34 milhões enquanto a identificação e contenção em mais de 200 dias eleva 

esse custo a US$ 4.56 milhões. 

Os dados e custos relacionados ao vazamento de dados no Brasil, de 2015 a 

2018, mostram que é necessário implementar, além de uma cultura de efetiva 

proteção de dados, com investimentos e esforços voltados para a adoção de políticas 

afirmativas neste sentido, uma necessária cultura nacional do efetivo ganho social e 

econômico que se pode ter com a proteção de dados, preparação de pessoas e 

adoção de políticas empresarias mais responsáveis. Ou seja, é necessário tomar 

consciência de que o mundo entra em uma nova era tecnológica que muito ajuda, mas 

também modifica toda uma estrutura jurídica, política e econômica ao qual a 

sociedade já estava a tempos acostumada.  

 

2.2 Os reflexos jurídicos do custo da privacidade. 
 

Uma grande parte dos custos da privacidade estão relacionados a uma série 

de fatores jurídico-normativos que incidem sobre toda a situação. Não deixando de 

lado os custos operacionais em si, é importante dar atenção para toda estrutura 

jurídica que acaba recaindo sobre toda a operação de proteção de dados que 

desencadeiam em custos para a proteção contra o vazamento de dados. 
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No ordenamento jurídico brasileiro, como mencionado no capítulo anterior, há 

duas normas no direito brasileiro que cuidam especificamente sobre a proteção de 

dados, são elas o Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014 – que 

estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil) e 

a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 – que 

dispõe sobre a proteção de dados pessoais e altera a Lei nº 12.965. 

Ambos instrumentos legais estabelecerão comportamentos normativos e 

punições ao descumprimento destas ordens normativas. Observa-se que a Lei 

13.709/18 está vigente quanto a instituição da Autoridade Nacional de Proteção de 

Dados (ANPD) e quanto ao Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da 

Privacidade que entraria em vigor em agosto de 2020 quanto as demais questões, 

teve um adiamento. 

O Marco Civil da Internet (Lei 12.965/14) estabelece algumas sanções pelo 

descumprimento estabelecido nos artigos10 e 1185, que tratam da proteção dos dados 

 
85 Art. 10.  A guarda e a disponibilização dos registros de conexão e de acesso a aplicações de internet 
de que trata esta Lei, bem como de dados pessoais e do conteúdo de comunicações privadas, devem 
atender à preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das partes direta ou 
indiretamente envolvidas. 
§ 1o O provedor responsável pela guarda somente será obrigado a disponibilizar os registros 
mencionados no caput, de forma autônoma ou associados a dados pessoais ou a outras informações 
que possam contribuir para a identificação do usuário ou do terminal, mediante ordem judicial, na forma 
do disposto na Seção IV deste Capítulo, respeitado o disposto no art. 7o. 
§ 2o O conteúdo das comunicações privadas somente poderá ser disponibilizado mediante ordem 
judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, respeitado o disposto nos incisos II e III do art. 
7o. 
§ 3o O disposto no caput não impede o acesso aos dados cadastrais que informem qualificação 
pessoal, filiação e endereço, na forma da lei, pelas autoridades administrativas que detenham 
competência legal para a sua requisição. 
§ 4o As medidas e os procedimentos de segurança e de sigilo devem ser informados pelo responsável 
pela provisão de serviços de forma clara e atender a padrões definidos em regulamento, respeitado 
seu direito de confidencialidade quanto a segredos empresariais. 
Art. 11.  Em qualquer operação de coleta, armazenamento, guarda e tratamento de registros, de dados 
pessoais ou de comunicações por provedores de conexão e de aplicações de internet em que pelo 
menos um desses atos ocorra em território nacional, deverão ser obrigatoriamente respeitados a 
legislação brasileira e os direitos à privacidade, à proteção dos dados pessoais e ao sigilo das 
comunicações privadas e dos registros. 
§ 1o O disposto no caput aplica-se aos dados coletados em território nacional e ao conteúdo das 
comunicações, desde que pelo menos um dos terminais esteja localizado no Brasil. 
§ 2o O disposto no caput aplica-se mesmo que as atividades sejam realizadas por pessoa jurídica 
sediada no exterior, desde que oferte serviço ao público brasileiro ou pelo menos uma integrante do 
mesmo grupo econômico possua estabelecimento no Brasil. 
§ 3o Os provedores de conexão e de aplicações de internet deverão prestar, na forma da 
regulamentação, informações que permitam a verificação quanto ao cumprimento da legislação 
brasileira referente à coleta, à guarda, ao armazenamento ou ao tratamento de dados, bem como 
quanto ao respeito à privacidade e ao sigilo de comunicações. 
§ 4o Decreto regulamentará o procedimento para apuração de infrações ao disposto neste artigo. 
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pessoais, registros e comunicações privadas. Estas punições estão previstas no artigo 

12 da referida Lei, senão vejamos: 
Art. 12.  Sem prejuízo das demais sanções cíveis, criminais ou 
administrativas, as infrações às normas previstas nos arts. 10 e 11 ficam 
sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções, aplicadas de forma isolada 
ou cumulativa: 
I - advertência, com indicação de prazo para adoção de medidas corretivas; 
II - multa de até 10% (dez por cento) do faturamento do grupo econômico no 
Brasil no seu último exercício, excluídos os tributos, considerados a condição 
econômica do infrator e o princípio da proporcionalidade entre a gravidade da 
falta e a intensidade da sanção; 
III - suspensão temporária das atividades que envolvam os atos previstos no 
art. 11; ou 
IV - proibição de exercício das atividades que envolvam os atos previstos no 
art. 11. 
Parágrafo único.  Tratando-se de empresa estrangeira, responde 
solidariamente pelo pagamento da multa de que trata o caput sua filial, 
sucursal, escritório ou estabelecimento situado no País. 
 

Enormes dúvidas pairaram, ao longo dos anos, ao que se refere as sanções 

impostas pelo Marco Civil da Internet, uma vez que, pela leitura do artigo, não se trata 

de penalidades civis, criminais ou administrativas, havendo uma certa dificuldade em 

identificar qual espécie de sanção representa, a expressa no artigo acima 

apresentado. 

Além destas dificuldades, passaram-se dois anos até que o Decreto 8.771/16 

viesse a regulamentar a Lei 12.965/14, para tratar das hipóteses admitidas de 

discriminação de pacotes de dados na internet e de degradação de tráfego, além de 

indicar quais procedimentos seriam utilizados para proteção e guarda de dados por 

provedores de conexão e de aplicações, bem como apontar as medidas de 

transparência na requisição de dados cadastrais pela administração pública e 

estabelecer parâmetros para a fiscalização e a apuração de infrações cometidas no 

âmbito desta Lei. Entretanto, este decreto não teve condições de clarear que tipo de 

sanções representam aquelas elencadas no artigo 12 do Marco Civil da Internet. 

Na mesma linha do que já apontamos em trabalhos anteriores86, a estrutura 

do positivismo jurídico se constitui de fatos, que dependem do uso da linguagem para 

estabelecer a comunicação. Um dos pilares do positivismo, segundo Bobbio, é a teoria 

coativa do direito, segundo a qual o direito se apresenta como uma ferramenta que 

 
86 Lannes, Yuri Nathan da Costa. Ética Empresarial e Função Social. Revista Jurídica. vol. 3, n. 36, p. 
177-193, 2014. P. 183 Disponível em: 
http://revista.unicuritiba.edu.br/index.php/RevJur/article/view/996/687 Acesso em: 06 jul. 2020. 
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faz cessar o exercício indiscriminado da força individual, ao passo que estabelece os 

modos pelo qual ela será exercida (quem, quando, quanto e como).87 

A eficácia da norma jurídica, segundo o preceito do positivismo jurídico, se 

consubstancia na teoria da imperatividade do direito, que se constitui como outro pilar. 

Esta teoria se caracteriza pelo imperativo hipotético condicional (se determinado fato 

“A”, então deve ser determinada consequência “B”), que segundo Bobbio “o imperativo 

hipotético prescreve uma ação que não é boa em si mesma, mas é boa apenas 

condicionalmente, isto é, para atingir um determinado fim.”88 

Nesta linha, a preocupação que se deve estabelecer na análise das normas 

prescritivas relacionadas à proteção de dados deve se basear em uma sanção 

suficientemente motivadora de uma determinada conduta. Ou seja, o consequente 

normativo sancionador, deve se caracterizar como um elemento motivador do 

comportamento prescritivo do dever de proteger os dados. 

A Lei Geral de Proteção de Dados deixa alguns elementos relacionados as 

sanções dispostas de maneira mais clara, por exemplo, em seu artigo 52 estabelece 

as sanções são de ordem administrativa: 
 Art. 52.  Os agentes de tratamento de dados, em razão das infrações 
cometidas às normas previstas nesta Lei, ficam sujeitos às seguintes sanções 
administrativas aplicáveis pela autoridade nacional: 
I - advertência, com indicação de prazo para adoção de medidas corretivas; 
II - multa simples, de até 2% (dois por cento) do faturamento da pessoa 
jurídica de direito privado, grupo ou conglomerado no Brasil no seu último 
exercício, excluídos os tributos, limitada, no total, a R$ 50.000.000,00 
(cinquenta milhões de reais) por infração; 
III - multa diária, observado o limite total a que se refere o inciso II; 
IV - publicização da infração após devidamente apurada e confirmada a sua 
ocorrência; 
V - bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração até a sua 
regularização; 
VI - eliminação dos dados pessoais a que se refere a infração; 
 

De certa maneira, estando claro qual é a sanção imposta pelo não 

cumprimento do dever de proteção de dados ao qual a lei se destina, facilita em uma 

considerável proporção a compreensão àqueles a qual ela se destina. Entretanto, há 

que se considerar que tais multas, apesar de vultuosa quantia podem não bem 

representar uma proporção justa e adequada ao direcionamento efusivo da proteção 

dos dados. 

 
87 BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico: Lições de filosofia do direito. Tradução de Marcio 
Pugliesi. São Paulo: Icone, 2006, p. 158. 
88 BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico: Lições de filosofia do direito. Tradução de Marcio 
Pugliesi. São Paulo: Icone, 2006, p. 191. 
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A noção trazida pela proporcionalidade na leitura constitucional 

princípiológica, vale o registro, sintetiza que a ponderação sempre deverá se revelar 

através de uma aferição proporcional entre os direitos discutidos, à vista disso, na 

aplicação de um princípio ao caso concreto, deverá ser definida uma maior medida 

possível para sua aplicação, caso não se verificar outro princípio de maior peso.89 

À evidência disso, o postulado normativo da proporcionalidade encontra 

definição nas palavras de Willis Santiago Guerra Filho:  
O princípio da proporcionalidade, entendido como um mandamento de 
otimização do respeito máximo a todo o direito fundamental, em situação de 
conflito com outro(s), na medida do jurídico e faticamente possível, tem 
conteúdo que se reparte em três “princípios parciais” (Teilgrundsätze): 
“princípio da proporcionalidade em sentido estrito” ou “máxima do 
sopesamento” (Abwägungsgebot), “princípio da adequação” e “princípio da 
exigibilidade” ou “máxima do meio mais suave” (Gebot des mildesten 
Mittels).90 

 
Seguindo nesta linha de raciocínio, importante ressaltar que para a 

concretização proporcional deverá o intérprete verificar três subprincípios ou máximas 

parciais (perfazem/integram o postulado da proporcionalidade), são elas: a) 

adequação; b) necessidade, exigibilidade ou menor ingerência possível e; c) 

proporcionalidade em sentido estrito. 

Com efeito, tem-se que a adequação se revela na análise entre meio e fim. 

De par com isso, para que um ato seja considerado adequado, os meios utilizados 

deverão ser aptos a alcançar os fins almejados. 

No tocante a necessidade, caberá ao intérprete aplicador refletir entre os 

vários meios que podem ser aptos para atingir determinado fim, devendo concluir por 

aquele de menor gravame (menos gravoso possível). 

Quanto à proporcionalidade em sentido estrito, esta corresponde a aferição 

da correta medida entre e os benefícios despendidos. 

Retornando para a reflexão da norma administrativa sancionadora em razão 

do tratamento de dados, no âmbito internacional, é possível identificar um conjunto 

normativo sobre a temática, a exemplo do Regulamento da União Europeia 2016/679 

do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016 (chamado de 

 
89 Miguel Reale aponta que “Na prática, a questão se resolve, ou se ameniza, através de processos 
interpretativos, graças aos quais a regra jurídica ‘injusta’ vai perdendo as suas arestas agressivas, por 
sua correlação com as demais normas, no sentido global do ordenamento” (REALE, Miguel. Lições 
preliminares de direito. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 317-318) 
90 GUERRA FILHO, Willis Santiago. Processo Constitucional e Direitos Fundamentais. Celso Bastos 
Editor, p. 67-68. 
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Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados – RGPD)91. As sanções 

administrativas estão previstas nos artigos 83 e 84.92 

Os referidos artigos da RGPD estabelecem punições de até 20 milhões de 

euros ou 4% do seu volume de negócios anual mundialmente considerado 

correspondente ao exercício financeiro anterior (o que for maior). 

Estes valores, no âmbito de percepção de proporcionalidade se mostram mais 

adequados que os parâmetros das normas brasileiras. A título de exemplo, o órgão 

fiscalizador francês (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés – CNIL)93, 

em janeiro de 2019, impôs uma multa de cinquenta milhões de euros ao GOOGLE 

tomando por base as diretivas normativas da União Europeia. 

A multa fora aplicada pelo órgão, segundo o relatório, diante de uma série de 

irregularidades perpetradas pela Google para ter acesso aos dados pessoais no 

território francês. 9.974 pessoas fizeram reclamações, apontando que os usuários de 

dispositivos móveis Android são obrigados a aceitar a política de privacidade e os 

termos e condições gerais de serviço do Google e que, sem essa aceitação, eles não 

poderiam usar seu terminal, além de que, independentemente do terminal usado, o 

Google não tem bases legais válidas para implementar o processamento de dados 

pessoais para fins de análise de comportamento e segmentação de publicidade. 

Este montante seria inviável ao direito brasileiro. Considerando 1 euro variável 

entre 4 e 5 reais94, o montante total da sanção imposta pela CNIL varia entre 200 

milhões e 250 milhões de reais, entretanto no direito brasileiro há o limite máximo de 

50 milhões de reais. 

Ainda não há, nos Estados Unidos da América uma normativa única, como é 

o caso da União Europeia, entretanto há diversos atos normativos que disciplinam, 

em âmbitos específicos, quais os comportamentos a serem adotados pelas entidades 

 
91 UNIÃO EUROPÉIA. Regulamento 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril 
de 2016 relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados 
pessoais e à livre circulação desses dados e que revoga a Diretiva 95/46/CE (Regulamento Geral sobre 
a Proteção de Dados). Disponível em: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016R0679-20160504&from=PT. Aceso em 20 abr. 2019. 
92 O artigo 83 estabelece as condições gerais para a aplicação de coimas [penalidade] e o artigo 84 
estabelece as sanções. 
93 CNIL - Commission nationale de l'informatique et des libertés. Délibération de la formation restreinte 
n° SAN – 2019-001 du 21 janvier 2019 prononçant une sanction pécuniaire à l'encontre de la société 
GOOGLE LLC. Disponível em: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCnil.do?oldAction=rechExpCnil&id=CNILTEXT000038032552&fas
tReqId=2103387945&fastPos=1. Acesso em: 20 abr. 2019. 
94 A cotação do euro, para se ter uma referência, no período compreendido entre 15/04/2018 e 
15/04/2019 chegou ao patamar mais baixo de R$ 4.15 e mais elevado de R$ 4.49. 
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que estão ligadas de alguma forma com dados. A exemplo disso há: a Lei de 

Privacidade de Comunicação Eletrônica (Electronic Communications Privacy Act of 

1986 – ECPA); a Lei de Proteção da Privacidade de Crianças no ambiente on-line 

(Children's Online Privacy Protection Act of 1998 – COPPA); a Lei de portabilidade e 

transparência de seguro de saúde (The Health Insurance Portability and Accountability 

Act of 1996 – HIPAA); a Lei de Privacidade (Privacy Act of 1974). Todas estas normas, 

além de dar diretrizes comportamentais às empresas e pessoas que possuam dados 

particulares que possam afetar a privacidade dos indivíduos, tem também a finalidade 

de estabelecer as diretrizes de sanções e penalidades a serem impostas àqueles que 

violarem estas regras. 

Há que se observar, também, que o artigo 50 da Lei Geral de Proteção de 

Dados estabelece regras de boas praticas e de governanças que estão em 

consonância com aqueles elementos que reduzem o custo pelo vazamento de dados, 

tal qual previsão específica do § 2º,inciso I, alíneas: a) adoção de processo e políticas 

internas que assegurem o cumprimento das normas e boas praticas relativas a 

proteção dos dados pessoais; d) avaliação sistêmica de impactos e riscos à 

privacidade; e) atuação transparente; f) supervisão interna; g) planos de resposta a 

incidentes e remediação e; h) monitoramento contínuo e avaliação periódica. 

Estas obrigações impostas pelo Estado às pessoas que operam com dados, 

sejam eles sensíveis ou não, afetam diretamente o custo operacional da atividade, 

impondo, ao mesmo tempo, a relevância da responsabilidade daqueles que lidam com 

esses dados. Entretanto, ressalta-se que a pretensa norma brasileira é um tanto 

leniente quando se trata de imposição de multas àqueles que não lhe dão a devida 

atenção, questão que pode afetar diretamente a sua eficácia normativa. 
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3 PRIVACIDADE BRASILEIRA: UMA ANÁLISE DA PRIVACIDADE SUAS 
NUANCES JURÍDICAS E ECONÔMICAS.  

 

Iniciaremos este capítulo com as preocupações que circundam a questão da 

privacidade, seus reflexos jurídicos e econômicos a partir de uma estrutura de 

construção social destes elementos. Dizer o que é privacidade transcende 

estruturalmente o que poucas linhas poderiam definir a partir de um conceito amplo e 

genérico, ou seja, é necessário compreender toda uma questão estrutural, social, 

jurídica e econômica que pode impactar a definição destes elementos. 

Assim, passaremos a análise de questões que circundam a privacidade por 

diversas literaturas, com a finalidade de compreender melhor o processo de formação 

dos ideais de privacidade e intimidade em conformidade com a legislação e valores 

da sociedade brasileira. 

Neste capítulo, buscando se aprofundar nas temáticas apresentadas nos 

parágrafos anteriores, traçaremos uma estratégia didática: i) iniciaremos identificando, 

na perspectiva coletiva, como se dá a formação do indivíduo, como se amoldam as 

perspectivas de formação do pensamento individual e coletivo – como se dá a 

formação biopsicossocial do ser humano; ii) na sequência, analisaremos a formação 

da privacidade no aspecto filosófico; iii) quando se dá início a tutela jurídica da 

privacidade e suas demandas axiológicas para essa proteção e; iv) por fim, 

apresentação destes elementos na atualidade e na realidade da sociedade brasileira. 

 

3.1 Formação biopsicossocial do ser humano 
 

Quando se pensa na formação do ser humano, muitas foram as teorias 

desenvolvidas ao longo da história do conhecimento, muitas respostas se mostraram 

insuficientes, fantasiosas e às vezes soavam como a própria mitologia (como é o caso 

da construção narrativa do Édipo Rei, peça de teatro antigo escrita por Sófocles, por 

volta de 427 a.C., que posteriormente serviu de inspiração para Freud para explicar o 

Complexo de Édipo95). 

 
95 FREUD, Sigmund. A Interpretação de Sonhos. Rio de Janeiro: Imago, 2001. 
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Já em Aristóteles, tomando por compreendidos os devidos cortes temporais, 

se encontra a leitura de estruturas para identificação do ser humano como um animal 

social. Dizia ele: 
Fica evidente, portanto, que a cidade participa das coisas da natureza, que o 
homem é um animal político, por natureza, que deve viver em sociedade, e 
que aquele que, por instinto e não por inibição de qualquer circunstância, 
deixa de participar de uma cidade, é um ser vil ou superior ao homem. Esse 
indivíduo é merecedor, segundo Homero, da cruel censura de um sem-
família, sem leis, sem lar. Pois ele tem sede de combates e, como as aves 
rapinantes, não é capaz de se submeter a nenhuma obediência. 
De modo muito claro entende-se a razão de ser o homem um animal sociável 
em grau mais alto do que as abelhas e outros animais que vivem reunidos.96 
 

Na visão filosófica aristotélica o ser humano97 é identificado como um ser 

sociável, político (para o seu pleno desenvolvimento das suas próprias virtudes é 

necessário participar ativamente da polis). 

Entretanto, essa condição natural do homo sapiens, não surge ao mesmo 

instante que o neonato, portanto é uma habilidade ou aptidão adquirida. Entende-se 

que “nós seres humanos não nascemos nem éticos e nem competentes para as 

nossas funções sociais, pois tanto uma como outra serão incorporadas no processo 

de humanização por meio da elaboração do pacto edípico”.98  

O ser humano corresponde a um enlaçamento entre os elementos que 

compõem o tecido social e as relações que dele decorrem. É no convívio com outros 

indivíduos que fazem parte de sua realidade social que darão os liames cognitivos 

éticos e de nossa função social. 
Seguramente, a ética é anterior aos gregos, mas devemos a este povo a sua 
denominação enquanto uma filosofia do bem e do mal. Acreditamos, porém, 
que, desde os primeiros ancestrais humanos, já existia uma ética para as 
relações humanas, assim como já existiam leis para regulamentar o 
comportamento humano antes da criação de códigos. 
Nós, seres humanos, criamos os problemas éticos, pois eles emergem 
justamente das relações psicossociais, ou seja, da percepção dos conflitos 
causados pela inserção do indivíduo na cultura.99  

 
96 ARISTÓTELES. Política. Tradução de Torrieri Guimarães. São Paulo: Martin Claret, 2004, p. 14. 
97 Aristóteles, na obra referenciada, fara uma grande distinção entre o papel dos indivíduos para a 
composição natural e cosmológica de um conjunto ordenado. Prevendo relações e implicações 
diferentes para o homem, a mulher e o escravo. Entretanto, com a finalidade de adequar o discurso a 
contemporaneidade e as necessidades do trabalho, se identifica a necessidade de incorporar ao 
“homem” todos os “homines sapiens”. 
98 COHEN, Claudio; GOBBETTI, Gisele. Bioética da vida cotidiana. Cienc. Cult., São Paulo, v. 56, n. 
4, p. 47-49, Dec.  2004.   Disponível em: 
http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0009-
67252004000400020&lng=en&nrm=iso. Acesso em 24 Mar.  2019. 
99 COHEN, Claudio; GOBBETTI, Gisele. Bioética da vida cotidiana. Cienc. Cult., São Paulo, v. 56, n. 
4, p. 47-49, Dec.  2004.   Disponível em: 
http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0009-
67252004000400020&lng=en&nrm=iso. Acesso em 24 Mar.  2019. 
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Nota-se que Aristóteles compara a sociabilidade humana com a forma 

organizacional de uma colmeia de abelhas. Evidentemente que o ser humano não é 

o único ser vivo neste planeta capaz de estabelecer parâmetros coletivos buscando a 

sobrevivência e manutenção das intenções da espécie. Diversos outros seres, a 

exemplo das abelhas, se organizam em um corpo coletivo buscando a satisfação do 

conjunto. 

Yuval Noah Harari100 aponta que: 
No decorrer desses 20 mil anos [desde a idade da pedra até a atualidade], o 
gênero humano passou da caça a mamutes usando lanças com pontas de 
pedra à exploração do sistema solar com espaçonaves em virtude não da 
evolução de mãos mais ágeis ou de cérebros maiores (na verdade, 
atualmente nossos cérebros parecem ser menores). Em vez disso, o fator 
crucial de nossa conquista do mundo foi nossa capacidade de conectar 
muitos humanos uns com os outros. Hoje dominamos completamente o 
planeta não porque um indivíduo humano seja muito mais esperto e ágil que 
um indivíduo chimpanzé ou um lobo, e sim porque o homo sapiens é a única 
espécia na Terra capaz de uma cooperação flexível e em grande escala. 
Inteligência e fabricação de ferramentas foram, obviamente, muito 
importantes. Porém, se os humanos não tivessem aprendido a cooperar com 
flexibilidade e em grande escala, nossos cérebros astutos e nossas mãos 
ágeis ainda estariam quebrando lascas de pedra, e não átomos de urânio. 
 

Ora, mas se a cooperação, segundo Harari e, se a sociabilidade, segundo 

Aristóteles, são os elementos que fizeram com que a humanidade chegasse ao ponto 

que chegamos, por que outras sociedades coletivas não fizeram o mesmo? 

Ocorre que, assim como outros animais no universo biológico, o humano tem 

características de cooperação e sociabilidade, entretanto há outro fator preponderante 

que nos permite descolar das características biológicas pura. O humano é sociável 

por uma característica biológica, assim como abelhas, macacos, formigas, entretanto 

há nas relações sociais humanas uma certa proporção de flexibilidade para a 

cooperação. 
Mamíferos sociais como elefantes e chimpanzés cooperam de maneira muito 
mais flexível do que abelhas, porém só o fazem com um número pequeno de 
amigos e membros da família. Sua cooperação se baseia em conhecimento 
pessoal. Se eu sou um chimpanzé e você um chimpanzé e eu quero cooperar 
com você, preciso conhece-lo pessoalmente:  que tipo de chimpanzé você é? 
É um chimpanzé malvado? Como posso cooperar com você se não o 
conheço? Por tudo o que sabemos, somente os Sapiens são capazes de 
cooperar de modos muito flexíveis com um grande número de estranhos. 

 
 
100 HARARI, Yuval Noah. Homo Deus: Uma breve história do amanhã. Tradução de Paulo Geiger. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2016. E-book. 
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Essa capacidade concreta [...] explica nosso domínio sobre o planeta 
Terra.101 
 

Ou seja, quando o quesito é sociabilidade e cooperação o humano tem uma 

alta capacidade de flexibilização das relações que podem acontecer por diversos 

fatores de reconhecimento. A filosofia passou a considerar os elementares da relação 

com o outro como elemento constitutivo do eu a partir das ideias de Hegel. Dizia ele: 
306 - [Das Gesetz dieses] A lei dessas relações entre os dois lados deveria 
agora conter o tipo de efeito e de influência que essas circunstâncias 
determinadas exercem sobre a individualidade. Essa individualidade consiste 
justamente nisto: [1] em ser o universal e portanto em confluir de uma maneira 
tranqüila imediata com esse universal que está presente como costumes, 
hábitos, etc; [2] e, [ao mesmo tempo], em comportar-se como oposta a eles, 
e portanto em subvertê-los; [3] como também em comportar-se, em sua 
singularidade, com total indiferença a seu respeito; não os deixando agir 
sobre ela, nem sendo ativa contra eles.102 
 

A formação do ser humano enquanto indivíduo passa pela percepção que ele 

tem do todo. Para Hegel, o humano não está estagnado na sua formação (não 

podendo dela discordar), mas inevitavelmente ele terá de convergir, divergir, ou até 

mesmo agir com indiferença com os costumes sociais, hábitos, etc. externos a ele. Ou 

seja, invariavelmente estará o indivíduo atrelado ao seu meio. 
Vejo-os como me vejo, e me vejo como os vejo. 
352 - [In einem freien Volke] Por conseguinte, em um povo livre, a razão em 
verdade está efetivada: é o espírito vivo presente.  
Nela, o indivíduo não apenas encontra seu destino, isto é, sua essência 
universal e singular expressa e dada como coisidade, senão que ele mesmo 
é tal essência e alcançou também seu destino. Por isso os homens mais 
sábios da Antigüidade fizeram esta máxima: que a sabedoria e a virtude 
consistem em viver de acordo com os costumes de seu povo.103 
 

A concepção hegeliana já partia de uma noção de reciprocidade, de 

pertencimento, de identificação com a coletividade, enquanto elemento basilar na 

formação do ser humano. “vejo-os como me vejo, e me vejo como os vejo”, talvez esta 

seja a frase que melhor resumiria a noção coletiva capaz de estabelecer a flexibilidade 

nas sociedades para cooperação e sociabilização. 

Enquanto a cooperação social entre a maioria dos mamíferos sociais se 

baseia no conhecimento íntimo104 o homo sapiens pode estabelecer relações por 

 
101 HARARI, Yuval Noah. Homo Deus: Uma breve história do amanhã. Tradução de Paulo Geiger. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2016. E-book. 
102 HEGUEL, Georg Wilhelm Friedrich. Fenomenologia do Espirito: Parte I. Tradução de Paulo 
Meneses. Petrópolis: Vozes, 1992, p. 195. 
103 HEGUEL, Georg Wilhelm Friedrich. Fenomenologia do Espirito: Parte I. Tradução de Paulo 
Meneses. Petrópolis: Vozes, 1992, p. 223-224. 
104 HARARI, Yuval Noah. Homo Deus: Uma breve história do amanhã. Tradução de Paulo Geiger. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2016. E-book. 
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simetria e afinidade de elementos culturais, habituais, de costumes e de interesses. 

Em última análise, verifica-se no comportamento humano uma certa alteridade com o 

desconhecido, mas que reconheço em mim, percebo o outro e logo o reconheço. 

Basta notar situações catastróficas que acontecem do outro lado do mundo e logo há 

pessoas se habilitando para prestar ajuda e auxílio. 

Acontece que o “ser humano é biopsicossocial, ou seja, possui influências de 

aspectos biológicos, psicológicos, que estão ligados à convivência familiar e por fim 

sociais, referindo-se as relações existentes entre indivíduos de diferentes culturas e 

visões.”105 

Apesar de biopsicossocial (junção dos aspectos biológicos e psicológicos 

atrelados ao âmbito familiar e social) ser uma terminologia recente. Hegel apontava 

para a formação do indivíduo em duas esferas: familiar e Estatal. Dizia ele: 
Em segundo lugar, há uma outra teoria que faz objeção ao desenvolvimento 
da moral em forma jurídica. O Estado patriarcal é visto, seja em relação a 
toda a sociedade ou a alguns de seus ramos (a família do ser humano), como 
a condição em que, junto com o elemento jurídico, o moral e o emocional se 
realizam. Por isso se acredita que a justiça pode ser realmente levada adiante 
apenas com a união de seu conteúdo com os elementos morais e emocionais. 
A base da condição patriarcal é a relação de família. Esta se desenvolve 
como primeira etapa da moral consciente, acompanhada pela do Estado, que 
é a segunda etapa. A condição patriarcal é de transição, em que a família já 
chegou a ser uma raça ou um povo. Portanto, a união já deixou de ser apenas 
um laço de amor e confiança, tornando-se um laço de serviço. Para 
compreender essa transição devemos examinar primeiro o princípio ético da 
família. A família é uma única pessoa; Seus membros, como parentes, 
renunciaram em comum à sua individualidade– e, conseqüentemente, a suas 
relações legais uns para com os outros, bem como a seus interesses e 
desejos particulares–ou ainda não chegaram à individualidade, como as 
crianças, que inicialmente estão na simples condição natural já mencionada. 
Eles vivem, portanto, em uma unidade de sentimento, amor, confiança e fé 
uns para com os outros. No amor, um indivíduo tem a consciência de si na 
consciência do outro, ele vive de maneira altruísta. Nesta renúncia cada um 
ganha a vida do outro e também a sua, que é uma só, com o outro. Todos os 
outros interesses da vida, suas necessidades e preocupações exteriores 
como a educação das crianças, por exemplo, constituem um objetivo comum 
para os membros da família. O espírito da família – o penates – é um ser 
material, como o espírito de um povo no Estado. Nos dois casos a moral é 
um sentimento, uma consciência e uma vontade, não da personalidade e dos 
interesses do indivíduo, mas da personalidade comum, do interesse de todos 
os membros.106 
 

 
105 RAUBER, Mariane; OLIVEIRA, Valdenor Santos. Aprendizagem e família: a visão do grupo familiar 
sobre o aprender e sua relação com o processo de aquisição de conhecimento da criança. Nativa – 
Revista de Ciências Sociais do Norte de Mato Grosso, Guarantã do Norte, v.4, n. 2, 2015. Disponível 
em: http://revistanativa.com/index.php/revistanativa/article/view/209. Acesso em: 24 mar. 2019. 
106 HEGUEL, Georg Wilhelm Friedrich. A Razão da História: uma introdução geral da história. 
Tradução de Beatriz Sidou. 2. ed. São Paulo: Centauro, 2001, p. 93. 
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Aponta Hegel que na relação familiar os laços são de amor e de confiança – 

que estabelecem a interação e cooperação entre os indivíduos deste determinado 

grupo – enquanto que os laços relacionais sociais ou do Estado são laços de serviço 

– ou seja, agrupa-se com uma finalidade pura e simples de cooperação entre os 

indivíduos/clãs. 

Sobre a condição biopsicossocial humana, pode-se dizer: 
O ser humano é biopsicossocial, ou seja, um ser dialogal, um ser-relação que 
precisa da reciprocidade da experiência dialogal: Na experiência do diálogo, 
constitui-se um terreno comum entre outrem e mim, meu pensamento e o seu 
formam um só tecido, meus ditos e aqueles do interlocutor são reclamados 
pelo estado da discussão, eles se inserem em uma operação comum da qual 
nenhum de nós é o criador. [...] nós somos, um para o outro, colaboradores 
em uma reciprocidade perfeita.107 
 

O ser humano é resultado de uma relação complexa entre os indivíduos de 

um grupo menor, em relação com um grupo maior que será o limitador das suas 

liberdades ao passo que também busca alavancar sua autonomia. Os parâmetros de 

liberdade no ambiente coletivo é um ponto central da filosofia iluminista, após os 

parâmetros estabelecidos na complexidade da idade moderna (entre o absolutismo e 

a formação do estado contemporâneo). 

Thomas Hobbes fará alguns apontamentos sobre essa questão do qual 

selecionamos quatro que mais se ligam às estruturas narrativas: 
É certo que há algumas criaturas vivas, como as abelhas e as formigas, que 
vivem sociavelmente umas com as outras (e por isso são contadas por 
Aristóteles entre as criaturas políticas), sem outra direção senão seus juízos 
e apetites particulares, nem linguagem através da qual possam indicar umas 
às outras o que consideram adequado para o beneficio comum. Assim, talvez 
haja alguém interessado em saber por que a humanidade não pode fazer o 
mesmo. Ao que tenho a responder o seguinte. 
Primeiro, que os homens estão constantemente envolvidos numa competição 
pela honra e pela dignidade, o que não ocorre no caso dessas criaturas. E é 
devido a isso que surgem entre os homens a inveja e o ódio, e finalmente a 
guerra, ao passo que entre aquelas criaturas tal não acontece. 
Segundo, que entre essas criaturas não há diferença entre o bem comum e 
o bem individual e, dado que por natureza tendem para o bem individual, 
acabam por promover o bem comum. Mas o homem só encontra felicidade 
na comparação com os outros homens, e só pode tirar prazer do que é 
eminente. 
Terceiro, que, como essas criaturas não possuem (ao contrário do homem) o 
uso da razão, elas não vêem nem julgam ver qualquer erro na administração 
de sua existência comum. Ao passo que entre os homens são em grande 
número os que se julgam mais sábios, e mais capacitados que os outros para 
o exercício do poder público. E esses esforçam-se por empreender reformas 
e inovações, uns de uma maneira e outros doutra, acabando assim por levar 
o país à desordem e à guerra civil. 

 
107 MERLEAU-PONTY, Maurice. Fenomenologia da percepção. 2 ed. São Paulo: Martins 
Fontes,1999, p. 475. 
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Por último, o acordo vigente entre essas criaturas é natural, ao passo que o 
dos homens surge apenas através de um pacto, isto é, artificialmente. 
Portanto não é de admirar que seja necessária alguma coisa mais, além de 
um pacto, para tornar constante e duradouro seu acordo: ou seja, um poder 
comum que os mantenha em respeito, e que dirija suas ações no sentido do 
benefício comum.108 
 

De uma outra ótica, Yuval Harari aponta para uma rede de significados que 

vão amoldando as realidades valorativas dos seres humanos. Aponta ele que há uma 

dificuldade na compreensão do que ele chama de “ordens imaginadas”. Isto acontece 

porque há uma presunção de que só há dois tipos de realidades: i) objetivas – onde 

as coisas existem independente de nossas vontades, crenças e sentimentos (a 

gravidade por exemplo); ii) subjetivas – que dependeram das crenças e sentimentos 

individuais e pessoais.109 
A maioria das pessoas presume que a realidade ou é objetiva ou é subjetiva 
e que não existe uma terceira opção. Daí que, uma vez afeitas à ideia de que 
algo não é apenas um sentimento subjetivo, chegam à conclusão de que ele 
tem de ser objetivo. Se muitas pessoas acreditam em Deus, se o dinheiro faz 
o mundo girar, se o nacionalismo desencadeia guerras e constrói impérios – 
então isso não é apenas uma crença subjetiva. Deus, o dinheiro e as nações 
devem ser realidades objetivas. 
Contudo, existe um terceiro nível de realidade: o nível intersubjetivo. As 
entidades intersubjetivas dependem da comunicação entre humanos, e não 
das crenças e dos sentimentos de humanos individualmente. Muitos dos mais 
importantes agentes da história são intersubjetivos. O dinheiro, por exemplo, 
não tem valor objetivo. Não se pode comer, beber ou vestir uma nota de um 
dólar. Porém, como bilhões de pessoas acreditam que ele tem valor, pode-se 
usá-lo para comprar alimento, bebidas e roupas. Se o padeiro perder 
subitamente sua fé na nota de dólar e se recusar a me dar um pão em troca 
desse pedaço de papel verde, isso não tem muita importância. Basta 
atravessar alguns quarteirões e ir até o supermercado mais próximo. No 
entanto, se os caixas do supermercado também se recusarem a aceitar esse 
pedaço de papel, assim como os feirantes e os vendedores no centro 
comercial, então o dólar terá perdido seu valor. Os pedaços de papel verde 
continuarão a existir, é claro, mas sem nenhum valor. 
[...] 
O valor da moeda não é a única coisa que pode evaporar quando as pessoas 
deixam de acreditar nela. O mesmo pode acontecer com leis, deuses e até 
impérios inteiros. Em determinado momento eles estão ocupados moldando 
o mundo e, no momento seguinte, não existem mais.110 
 

O fim da idade moderna, que se deu por volta dos anos de 1789, é um 

momento de grandes rupturas destas realidades intersubjetivas, a exemplo do Estado 

 
108 HOBBES, Thomas. Leviatã: Matéria, forma e poder de um Estado eclesiástico e civil. Tradução 
de João Paulo Monteiro e Maria Beatriz Nizza da Silva. São Paulo: Le Livros, 2017. E-book. Disponível 
em http://www.dhnet.org.br/direitos/anthist/marcos/hdh_thomas_hobbes_leviatan.pdf. Acesso em: 25 
mar. 2019  
109 HARARI, Yuval Noah. Homo Deus: Uma breve história do amanhã. Tradução de Paulo Geiger. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2016. E-book. 
110 HARARI, Yuval Noah. Homo Deus: Uma breve história do amanhã. Tradução de Paulo Geiger. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2016. E-book. 
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e de todo um conjunto social, econômico e jurídico que o circunda. O início da 

revolução francesa é o elemento que marcaria, na história da humanidade, o começo 

de uma nova era (idade contemporânea). E será sob este novo manto intersubjetivo 

que passaremos a analisar os elementos construtivos da personalidade e da 

privacidade filosófica. 

 

3.2 Formação filosófica da privacidade 
 

O pensamento contemporâneo começou a ser desenvolvido a partir dos ideais 

iluministas que propunham uma queda dos regimes estatais autoritários. Tinha-se, até 

então, um Estado fortemente relacionado a pessoa do regente (a exemplo dos dizeres 

do Rei “Sol” Luis XIV: “o Estado sou eu”). Este Estado absolutista, típico do final do 

período medieval e início do período moderno, não possuía muitas normas e 

regulamentos que pudessem limitar o que era público do que era privado. Ou seja, a 

formação do indivíduo a partir de uma relação consigo mesmo era quase impossível 

por circunstâncias alheias a vontade subjetiva do indivíduo, mas atrelada a vontade 

subjetiva do Rei. 

Como pudemos perceber no item anterior, há uma série de fatores que ligam 

o ser humano a toda uma cadeia relacional com elementos externos a ele. E, a 

princípio, essa foi a regra durante boa parte da história da humanidade, desde o 

pensamento grego (que não conseguia separar muito bem a esfera particular da 

esfera pública – ou o interesse particular do interesse coletivo) ao pensamento 

medieval. 

Ocorre que, esse ideal começa a apresentar modificações a partir dos 

pensadores do final do período medieval (para inserir Thomas Hobbes neste grupo) 

que começam a identificar uma esfera privada. Que posteriormente seria lida como a 

necessidade da privacidade para a formação do homo sapiens. 
O Estado é visto aqui a partir da importância que o pacto político recebe na 
transição entre dois modelos sociais, quais sejam o estado de natureza e o 
Estado civil. Assim, o estado de natureza, considerado como uma negação 
teórica da própria instituição estatal caracterizase pela existência de uma 
igualdade entre os indivíduos, no que diz respeito aos direitos e liberdades, 
isto é, todos podem fazer tudo e todos tem direito a tudo.111 

 
111 CASTRO, Vinícius Leão de. HOBBES: UM ESTUDO DOS CONCEITOS DE ESTADO, PODER E 
LIBERDADE. In: GUERRA, Gustavo Rabay. ROBL FILHO Ilton Norberto. MORAES FILHO, José 
Filomeno de. Teoria do estado e da constituição. Florianópolis: CONPEDI, 2014. Disponível em: 
http://publicadireito.com.br/artigos/?cod=9a22f904bc902481. Acesso em: 25 mar. 2019. 
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Thomas Hobbes, por seu momento histórico não se refere propriamente a 

ideia de privacidade como a conhecemos hoje, até porque, de certa forma, há uma 

negação da esfera privada ao cidadão diante de uma comunhão entre o indivíduo e o 

Estado. Entretanto resta ao particular uma liberdade residual, ou seja, não havendo 

lei proibitiva ou diretiva de conduta ele estaria livre para agir em conformidade com os 

seus anseios. Dizia Hobbes: 
Quanto às outras liberdades, dependem do silêncio da lei. Nos casos em que 
o soberano não tenha estabelecido uma regra, o súdito tem a liberdade de 
fazer ou de omitir, conforme a sua discrição. Portanto essa liberdade em 
alguns lugares é maior e noutros menor, e em algumas épocas maior e 
noutras menor, conforme os que detêm a soberania consideram mais 
conveniente. Por exemplo, houve um tempo na Inglaterra em que um homem 
podia entrar em suas próprias terras, desapossando pela força quem 
ilegitimamente delas se houvesse apossado. Mas posteriormente essa 
liberdade de entrada à força foi abolida por um estatuto que o rei promulgou 
no Parlamento. E em alguns lugares do mundo os homens têm a liberdade 
de possuir muitas esposas, sendo que em outros lugares tal liberdade não é 
permitida.112 
 

A leitura que se pode estabelecer partindo dessas diretrizes é: naqueles casos 

em que o soberano (entidade estabelecedora das regras sociais) deixar de atuar, 

poderia o súdito fazer ou deixar de fazer o que lhe fosse mais conveniente. Em última 

análise, caso não haja normas estatais que interfiram na vida privada, poderia o 

particular sobre ela dispor. 

John Locke, ao contrário do que pensa Hobbes, acredita que a liberdade 

deverá sempre ser a máxima perseguida. Sendo Locke um dos fundadores do 

movimento liberal e do que futuramente viria a ser chamado de iluminismo, aponta 

quando passa a tratar do início das sociedades civis que: 
95. Se todos os homens são, como se tem dito, livres, iguais e independentes 
por natureza, ninguém pode ser retirado deste estado e se sujeitar ao poder 
político de outro sem o seu próprio consentimento. A única maneira pela qual 
alguém se despoja de sua liberdade natural e se coloca dentro das limitações 
da sociedade civil é através de acordo com outros homens para se 
associarem e se unirem em uma comunidade para uma vida confortável, 
segura e pacífica uns com os outros, desfrutando com segurança de suas 
propriedades e melhor protegidos contra aqueles que não são daquela 
comunidade. Esses homens podem agir desta forma porque isso não 
prejudica a liberdade dos outros, que permanecem como antes, na liberdade 
do estado de natureza. Quando qualquer número de homens decide constituir 
uma comunidade ou um governo, isto os associa e eles formam um corpo 
político em que a maioria tem o direito de agir e decidir pelo restante. 

 
112 HOBBES, Thomas. Leviatã: Matéria, forma e poder de um Estado eclesiástico e civil. Tradução 
de João Paulo Monteiro e Maria Beatriz Nizza da Silva. São Paulo: Le Livros, 2017. E-book. Disponível 
em http://www.dhnet.org.br/direitos/anthist/marcos/hdh_thomas_hobbes_leviatan.pdf. Acesso em: 25 
mar. 2019. 
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96. Quando qualquer número de homens, através do consentimento de cada 
indivíduo, forma uma comunidade, dão a esta comunidade uma característica 
de um corpo único, com o poder de agir como um corpo único, o que significa 
agir somente segundo a vontade e a determinação da maioria. Pois o que 
move uma comunidade é sempre o consentimento dos indivíduos que a 
compõem, [...]113 
 

Quando o homem opta por sair do seu estado de natureza, ele poderá fazer 

conscientemente a opção pela sociedade civil, devendo para tanto estabelecer o 

acordo com os demais indivíduos pertencentes a esta coletividade. Toda mitigação de 

qualquer liberdade deverá ser pactuada com os outros indivíduos, razão pela qual se 

percebe com maior clareza que a noção de privacidade é maior e mais abrangente do 

que a visão de Thomas Hobbes. Apesar de ambos não se preocuparem 

especificamente com a perspectiva de privacidade/individualidade na dimensão que 

buscamos alcançar no presente trabalho, mas que na formação histórica da sociedade 

contemporânea serve de parâmetros. 

A privacidade, para a filosofia clássica não era tratada da perspectiva de 

formação do indivíduo, entretanto, como o conto do anel de Giges114, era condição de 

verificação de condição moral. A invisibilidade não era tratada como elemento 

necessariamente de liberdade, mas como verificação de comportamentos do justo.  

Com o passar dos tempos a ideia de liberdade foi se apropriando de diversos 

conteúdos relacionados a ideia do estar só (enquanto teoria de isolamento) e de não 

haver intromissão (ou não invasão), ao mesmo passo que foram também se pautando 

 
113 LOCKE, John. Segundo Tratado Sobre o Governo Civil. 2. ed. Tradução de Magda Lopes e Marisa 
Lobo da Costa. Petrópolis: Vozes, 1999. E-book. 
114 Conto narrado por Glauco, na República de Platão: “E o poder a que me refiro seria mais ou menos 
como o seguinte: terem a faculdade que se diz ter sido concedida ao antepassado de Lídio [Giges]. Era 
ele um pastor que servia em casa do que era então soberano da Lídia. Devido a uma grande 
tempestade e tremor de terra, rasgou-se o solo e abriu-se uma fenda no local onde ele apascentava o 
rebanho. Admirado ao ver tal coisa, desceu por lá e contemplou, entre outras maravilhas que para aí 
fantasiam, um cavalo de bronze, oco, com umas aberturas, espreitando através das quais viu lá dentro 
um cadáver, aparentemente maior do que um homem, e que não tinha mais nada senão um anel de 
ouro na mão. Arrancou-lho e saiu. Ora, como os pastores se tivessem reunido, da maneira habitual, a 
fim de comunicarem ao rei todos os meses, o que dizia respeito aos rebanhos, Giges foi lá também, 
com o seu anel. Estando ele, pois, sentado no meio dos outros, deu por acaso uma volta ao engaste 
do anel para dentro, em direcção “a parte interna da mão, e, ao fazer isso, tornou-se invisível para os 
que estavam ao lado, os quais falavam dele como se se tivesse ido embora. Admirado, passou de novo 
a mão pelo anel e virou para fora o engaste. Assim que o fez, tornou-se visível. Tendo observado estes 
factos, experimentou, a ver se o anel tinha aquele poder, e verificou que, se voltasse o engaste para 
dentro, se tornava invisível; se o volta-se para fora, ficava visível. Assim senhor de si, logo o fez com 
que fosse um dos delegados que iam junto do rei. Uma vez lá chegando, seduziu a mulher do soberano, 
e com o auxílio dela, atacou-o e matou-o, e assim se assenhoreou do poder.” (PLATÃO. A República. 
Tradução de Maria Helena da Rocha Pereira. 8. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1996. p. 
56-57) 
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com uma estrutura jurídica. Lembrando que as estruturas normativas consistem em 

uma das principais características do Estado contemporâneo.  

John Mill, fará essa relação entre a lei e a intimidade, apontando que:  
É verdade que a humanidade considera a ideia de justiça e suas obrigações 
como aplicáveis a muitas coisas que não são, nem é desejado que sejam, 
reguladas por lei. Ninguém deseja que as leis interfiram em todos os detalhes 
da vida privada; todavia, cada um permite que, em toda conduta cotidiana, 
uma pessoa possa e se mostre justa ou injusta. (t.n.)115 116 
 

Percebe-se então que, no decorrer do tempo, do rompimento com os Estados 

absolutistas e fundação de um novo modelo de Estado contemporâneo, filósofos se 

preocupavam estritamente com a estruturação da liberdade, sem uma preocupação 

aparente com a ideia de vida íntima, apesar do surgimento de ideias que se 

consubstanciavam em terminologias que ligariam a vida intima, esfera privada e 

privacidade.  

Não há como dividir esta questão da própria concepção de vida boa.117 

Segundo Ronald Dworkin cabe a cada um a formação de seus próprios ideais, este 

seria um elemento importante na concepção de formação do indivíduo, assim como 

da performance que cada indivíduo daria à sua própria vida. Diz ele “viver bem 

significa lutar para criar uma vida boa, mas apenas sujeito a certos limites essenciais 

à dignidade humana”118. 

Em outra obra, diz o autor que:  
[...] cada um de nós possui responsabilidade de fazer o tanto de sucesso de 
nossas vidas o quanto pudermos, e [...] esta responsabilidade é pessoal, no 
sentido de que cada um de nós deve formular sua própria ideia, enquanto 
questão de convicção pessoal, o que se trata uma boa vida.119 
 

 
115 MILL, John Stuart. Utilitarianism. Kitchener: Batoche Books. E-book. Disponível em: 
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/mc000211.pdf. Acesso em: 28 mar. 2019. 
116 Em seu texto original: It is true that mankind consider the idea of justice and its obligations as 
applicable to many things which neither are, nor is it desired that they should be, regulated by law. 
Nobody desires that laws should interfere with the whole detail of private life; yet every one allows that 
in all daily conduct a person may and does show himself to be either just or unjust. 
117 SOUZA, José Fernando Vidal de; LANNES, Yuri Nathan da Costa. VIDA BOA, IGUALDADE E 
SOLIDARIEDADE EM UM MUNDO GLOBALIZADO: REPERCUSSÕES NO DIREITO AMBIENTAL. In: 
SOUZA, José Fernando Vidal de; PADILHA, Norma Sueli; BORGES, Leonardo Estrela. Direito 
ambiental e socioambientalismo III. Florianópolis: CONPEDI, 2016. p. 427. Versão on-line. 
Disponível em: http://conpedi.danilolr.info/publicacoes/y0ii48h0/864z6gon/748r1MuA0q8TT58S.pdf. 
Acesso em: 08 abr. 2019. 
118 DWORKIN, Ronald. O Que é uma vida boa?. Tradução de Emilio Peluso Neder Meyer e Alonso Reis 
Freire. Revista de Direito GV, São Paulo, p. 607-616, jul. dez. 2011, p. 611-612. 
119 Dworkin, Ronald. Freedom’s Law, apud URASHIMA, Pedro Nobuyuki Carvalho. A vigilância no 
marco civil da internet: uma análise liberal-igualitária do armazenamento geral de dados. Res Severa 
Verum Gaudium. v.3, n. 2, p. 179 – 196. abr. 2018, p. 181. 
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Partindo de uma ideia de boa vida se pode chegar aos elementos formadores 

e transformadores das preferencias ideológicas de cada indivíduo, e também de sua 

forma de compreender o mundo, de maneira que seja direcionado a ter suas próprias 

convicções que podem ser mantidas confidenciais a partir de um desejo do sujeito. 

Kant, em sua filosofia moral, aponta que a compreensão do agir humano se 

dá pela exteriorização de suas vontades, momento em que seria possível 

compreender a moral interna do indivíduo. Aponta ele: 
Assim, diz-se na filosofia teórica: no espaço estão apensa os objeto dos 
sentidos externos, mas no tempo dados, tanto os objetos dos sentidos 
externos quanto os do sentido interno, porque as representações de ambos 
são sempre representações e pertencem nesta medida ao sentido interno, da 
mesma forma, seja a liberdade considerada no uso externo ou no uso interno 
do arbítrio livre em geral, têm de ser sempre ao mesmo tempo fundamentos 
internos de determinação dele, ainda que não devam ser sempre 
consideradas nessa relação.120 
 

Os desejos e valores de cada indivíduo, acontece em seu íntimo, entretanto é 

exteriorizado a partir de comportamentos que refletirão os valores e crenças internas, 

dai o grande problema que se mostra na filosofia moral.  

Ocorre que com o passar dos tempos e das questões tecnológicas que vão 

surgindo, a compreensão do íntimo de cada indivíduo é percebida com maior 

facilidade a partir comportamentos externalizados. 
“É justa toda ação segundo a qual ou segundo cuja máxima a liberdade do 
arbítrio de cada um pode coexistir com a liberdade de qualquer um segundo 
uma lei universal etc.” 
Se minha ação, portanto, ou em real meu estado, pode coexistir com a 
liberdade de qualquer um segundo uma lei universal, então aquele que me 
impede nisso é injusto para comigo, pois esse impedimento (essa resistência) 
não pode coexistir com a liberdade segundo leis universais. 
Segue-se disso também que não se pode existir que esse princípio de todas 
as máximas seja por sua vez também ele minha máxima, i.é, que eu faça dele 
a máxima de minha ação, pois cada um pode ser livre mesmo que sua 
liberdade me fosse inteiramente indiferente ou eu preferisse lá no fundo 
impedi-la, desde que eu não a prejudique por minha ação externa. A 
exigência de adotar como máxima o agir direito me é feita pela ética.121 
 

Em resumo Kant diz que a lei universal do direito é: “age exteriormente de tal 

maneira que o livre uso de teu arbítrio possa coexistir com a liberdade de qualquer um 

segundo uma lei universal”122. A liberdade é a lei universal, justamente porque não 

 
120 KANT, Immanuel. Princípios metafísicos da doutrina do direito. Tradução de Joãozinho 
Beckenkamp. São Paulo: Martins Fontes, 2014, p. 15 
121 KANT, Immanuel. Princípios metafísicos da doutrina do direito. Tradução de Joãozinho 
Beckenkamp. São Paulo: Martins Fontes, 2014, p. 231 
122 KANT, Immanuel. Princípios metafísicos da doutrina do direito. Tradução de Joãozinho 
Beckenkamp. São Paulo: Martins Fontes, 2014, p. 231 
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possível, segundo ele, limitar os anseios formadores da moralidade no intimo de cada 

um, razão pela qual a externalização das crenças, vontades, desejos, ideias de um 

indivíduo devem ser respeitados, desde que não haja uma ação externa capaz de 

limitar a liberdade dos demais indivíduos. Esses valores kantianos seriam formadores 

dos valores liberais da sociedade contemporânea. 

Ocorre que, por uma necessária estrutura normativa que limitaria o estado 

contemporâneo, o direito passou a tutelar a privacidade, razão pela qual passaremos 

a nos aprofundar a questão da tutela jurídica da privacidade. 

 

3.3 A tutela jurídica da privacidade e suas demandas axiológicas 
 

Quando se pensa em privacidade e suas tutelas jurídicas, inúmeras serão as 

reflexões imagináveis. Partindo deste pressuposto é possível identificar que teorias 

clássicas da tutela jurídica da privacidade se desaguam nas seguintes ideias: teoria 

não invasão; teoria isolamento; teoria limitação e; teoria do controle. Passaremos 

então a uma análise da construção histórica das teorias clássicas para melhor 

compreender as estruturas passiveis de consideração para os tempos atuais. 

No vigente Código Civil é possível identificar que, no direito de vizinhança, a 

privacidade guarda estritas relações com a propriedade quando a lei resguarda ao 

proprietário o direito de construir muros, cercas e tapumes, a exemplo do artigo 1.297: 

“O proprietário tem direito a cercar, murar, valar ou tapar de qualquer modo o seu 

prédio, urbano ou rural [...]”, bem como, no artigo 1.301 estabelece um proibitivo de 

construção de janelas, terraço, varanda e eirados a menos de um metro e meio do 

terreno do vizinho. 
A luta pelo direito à intimidade é uma aplicação constante do princípio l avie 
privée doit être murée, elevado não raramente a extremos quando se erguem 
verdadeiras muralhas de cimento e afeição. As concentrações urbanas, nas 
residências, nos ambientes de trabalho e demais lugares onde a pessoa 
exerça alguma atividade, constituem poderoso fator de massificação. Assim, 
o poder e a sensibilidade para a criação se atrofiam quando o sujeito de 
muitas habitações coletivas passa a ser também objeto de restrições que 
dilaceram a personalidade para converter os indivíduos em frações de um 
conjunto cinzento e neurótico. O retiro, em tais momentos, não é uma decisão 
para satisfação interior, porém um meio de fuga, na espécie de 
autoconfinamento que, embora protetor, aprisiona a essência e as tendências 
do ser humano. 123 
 

 
123 DOTTI, René Ariel. A Liberdade e o Direito a intimidade. Revista de Informação Legislativa, 
Brasília, ano 17, n. 66, p. 125-152, abr./jun. 1980. p. 129.  
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A casa é um referencial físico e emocional para indicação da vida privada, por 

isso a proteção dada pelo ordenamento jurídico civil quanto a não invasão desta 

privacidade com a proteção de barreiras físicas. Entretanto a intimidade não se 

resume ao suporte físico onde se constitui a máxima da liberdade, pelo contrário, “Nos 

dias presentes, o direito à intimidade se desprendeu dos limites que lhe eram postos 

pela antiga doutrina, para ser reconhecido em qualquer ambiente ou situação”124. 

René Dotti continua apontando que a intimidade é um estado da alma, um sentimento, 

“que existe nos ambientes interiores, mas se proteja também no exterior para ser 

possível viver a liberdade de amar, pensar, sorrir, chorar, rezar, enfim a liberdade de 

viver a própria vida e morrer a própria morte. É assim, umas das liberdades 

fundamentais do corpo, da mente e do espírito.”125 

Uma das principais reflexões sobre a privacidade como não intromissão, ou 

não invasão, é desenvolvida pelos autores Samuel D. Warren e Louis D. Brandeis, em 

um artigo de dezembro de 1890, publicado na Harvard Law Review, com o tema The 

Right to Privacy. Sob a ótica da liberdade de imprensa, os autores deliberariam que 

há um limite a essa liberdade, referenciando inclusive a Lei relativa a impressa 

francesa de 11 de maio de 1868 (Loi Relative à la Presse)126, apontam os autores “ 
Este desenvolvimento da lei foi inevitável. A intensa vida intelectual e 
emocional, e o aumento da sensação que acompanha o avanço da 
civilização, deixaram claro aos homens que apenas uma parte da dor, do 
prazer e do lucro da vida residia nas coisas físicas. Pensamentos, emoções 
e sensações exigiam reconhecimento legal, e a bela capacidade de 
crescimento que caracteriza o direito comum permitia aos juízes oferecer a 
proteção necessária, sem a interposição do legislativo. 
Invenções e métodos de negócio recentes chamam a atenção para o próximo 
passo que deve ser tomado para a proteção da pessoa, e para assegurar ao 
indivíduo o que o juiz Cooley chama de direito de “ser deixado sozinho”. (t.n.) 
127 128 

 
124 DOTTI, René Ariel. A Liberdade e o Direito a intimidade. Revista de Informação Legislativa 
Brasília, ano 17, n. 66, p. 125-152, abr./jun. 1980. p. 130. 
125 DOTTI, René Ariel. A Liberdade e o Direito a intimidade. Revista de Informação Legislativa, 
Brasília, ano 17, n. 66, p. 125-152, abr./jun. 1980. p. 130. 
126 “11. Toute publication dans un écrit periodique relative à un fait de la vie priveé constitue une 
contravention punie d’un amende de cinq cent francs.” Tradução nossa: “11. Toda publicação de uma 
periódico relativo a um fato da vida privada constitui uma contravenção punida com uma multa de 
quinhentos francos.” (t.n.) (Loi relative à la presse, 11 mai 1868) 
127 WARREN, Samuel D. Warren; BRANDEIS, Louis D.. The Right to privacy. Harvard Law Review. vol. 
4, n. 5, p. 193-220, 15 dez. 1890. p. 195  Disponível em: http://links.jstor.org/sici?sici=0017-
811X%2818901215%294%3A5%3C193%3ATRTP%3E2.0.CO%3B2-C. Acesso em: 30 mar. 2019. 
128 No original: 
This development of the law was inevitable. The intense intellectual and emotional life, and the 
heightening of sensation which came with the advance of civilization, made it clear to men that only a 
part of the pain, pleasure, and profit of life lay in physical things. Thoughts, emotional, and sensations 
demanded legal recognition, and the beautiful capacity for growth which characterizes the common law 
enabled the judges to afford the requisite protection, without the interposition of the legislature. 
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A privacidade é considerada hoje um aspecto imprescindível ao 

desenvolvimento da personalidade humana, como já pudemos apontar anteriormente, 

é considerada ainda um dos elementos fundamentais para o propício desenvolvimento 

das liberdades fundamentais em um Estado Democrático de Direito. 

A ideia de isolamento não se confunde necessariamente com as figuras dos 

monges cristãos ou eremitas (anacoretas) que viviam em completo isolamento, 

solitários, dedicando-se a alcançar um estado de pureza e graça. Ao contrário, o 

isolamento necessário ao desenvolvimento da vida humana restringe-se a um 

elemento da privacidade. Consubstancia, então, na “liberdade de se conduzir sem 

ingerências exteriores [que] é um direito que poderá ser fruído tanto individualmente 

como na companhia de outras pessoas; e justamente por constituir um estado do ser, 

esta liberdade não se confina a determinados espaços e nem exige a reclusão contra 

tudo e contra todos”129. 

Todas estas tutelas, tanto do espectro de não invasão ou de isolamento se 

constituem enquanto elementos característicos de autonomia do indivíduo para sua 

formação e caminhos que pretende dar a sua vida privada. Não havendo interferência 

do Estado ou de quaisquer outros indivíduos sobre as liberdades individuais. 

Do final da década de 1940 até a década de 1960, um forte movimento global 

pelo estabelecimento de direitos humanos tomou conta do mundo (principalmente 

ocidental) na busca de se estabelecer diretrizes internacionais, para além de outras 

garantias, estabelecer a vida privada como um direito humano globalmente protegido. 

No âmbito internacional, se inicia a formulação destes documentos com 

intenção de proteção da vida privada em Bogotá – Colômbia. No dia 30 de abril de 

1948, por ocasião da IX Conferência Internacional Americana, se aprovou a 

Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, que em seu artigo V dispõe: 

“Toda pessoa tem direito à proteção da lei contra os ataques abusivos à sua honra, à 

sua reputação e à sua vida particular e familiar.”130 

 
Recent inventions and business method call attention to the next step which must be taken for the 
protection of the person, and for securing to the individual what Judge Cooley calls the right ‘to be let 
alone’. 
129 DOTTI, René Ariel. A Liberdade e o Direito a intimidade. Revista de Informação Legislativa, 
Brasília, ano 17, n. 66, p. 125-152, abr./jun. 1980. p. 131. 
130 ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. Declaração Americana de Direitos, 30 abr. 
1948. Disponível em: https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/b.declaracao_americana.htm. 
Acesso em: 01 abr. 2019. 
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Em Paris – França, a Assembleia Geral das Nações Unidas, no dia 10 de 

dezembro de 1948 (alguns meses após a IX Conferência Internacional Americana), 

por meio da Resolução 217 A (III) da Assembleia Geral elaborou a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, que em seu artigo 12º diz: “Ninguém sofrerá 

intromissões arbitrárias na sua vida privada, na sua família, no seu domicílio ou na 

sua correspondência, nem ataques à sua honra e reputação. Contra tais intromissões 

ou ataques toda a pessoa tem direito a protecção da lei.”131 

Em Roma – Itália, os Governos de Estados Europeus, “animados no mesmo 

espírito”, no dia 04 de novembro de 1950, convencionaram pela Convenção para a 

Proteção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais, que no artigo 8º 

apresenta, ipsis litteris: 
ARTIGO 8° 
Direito ao respeito pela vida privada e familiar 
1. Qualquer pessoa tem direito ao respeito da sua vida privada e familiar, do 
seu domicílio e da sua correspondência. 
2. Não pode haver ingerência da autoridade pública no exercício deste direito 
senão quando esta ingerência estiver prevista na lei e constituir uma 
providência que, numa sociedade democrática, seja necessária para a 
segurança nacional, para a segurança pública, para o bem-estar económico 
do país, a defesa da ordem e a prevenção das infracções penais, a protecção 
da saúde ou da moral, ou a protecção dos direitos e das liberdades de 
terceiros.132 
 

A Convenção para a Proteção dos Direitos do Homem e das Liberdades 

Fundamentais é o primeiro documento internacional que apresentaria uma clara 

ressalva a privacidade, dispondo que não poderia haver ingerência por parte do 

estado, exceto quando estiverem previstas em lei e respeitados alguns interesses, 

que podem ser resumidos, como de ordem social, democrática, e econômica. 

O Pacto Internacional Sobre Direitos Civis e Políticos, assinado em Nova York 

– Estados Unidos da América, no dia 19 de dezembro de 1966, em seu artigo 14: 
ARTIGO 14 
1. Todas as pessoas são iguais perante os tribunais e as cortes de justiça. 
Toda pessoa terá o direito de ser ouvida publicamente e com devidas 
garantias por um tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido 
por lei, na apuração de qualquer acusação de caráter penal formulada contra 
ela ou na determinação de seus direitos e obrigações de caráter civil. A 
imprensa e o público poderão ser excluídos de parte da totalidade de 
um julgamento, quer por motivo de moral pública, de ordem pública ou de 

 
131 ORGANIZAÇÂO DAS NAÇOES UNIDAS. Declaração Universal dos Direitos Humanos, 10 dez. 
1948. Disponível em: https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/por.pdf. 
Acesso em: 01 abr. 2019. 
132 CORTE EUROPÉIA DE DIREITOS HUMANOS. Convenção para a Proteção dos Direitos do 
Homem e das Liberdades Fundamentais, 04 nov. 1950. Disponível em: 
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_POR.pdf. Acesso em: 01 abr. 2019. 
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segurança nacional em uma sociedade democrática, quer quando o 
interesse da vida privada das Partes o exija, que na medida em que isso 
seja estritamente necessário na opinião da justiça, em circunstâncias 
específicas, nas quais a publicidade venha a prejudicar os interesses da 
justiça; entretanto, qualquer sentença proferida em matéria penal ou civil 
deverá torna-se pública, a menos que o interesse de menores exija 
procedimento oposto, ou processo diga respeito à controvérsia matrimoniais 
ou à tutela de menores. (g.n.)133 
 

E em São José – Costa Rica, a Convenção Americana Sobre Direitos 

Humanos foi assinada na Conferência Especializada Interamericana sobre Direitos 

Humanos, no dia 22 de novembro de 1969, e em seu artigo 11 trata do seguinte: 
Artigo 11.  Proteção da honra e da dignidade 
1.     Toda pessoa tem direito ao respeito de sua honra e ao reconhecimento 
de sua dignidade. 
2.     Ninguém pode ser objeto de ingerências arbitrárias ou abusivas em sua 
vida privada, na de sua família, em seu domicílio ou em sua correspondência, 
nem de ofensas ilegais à sua honra ou reputação.134 
 

Percebe-se que há uma certa dificuldade na escolha da terminologia a ser 

adotada para proteção intimidade dos indivíduos na esfera de sua privacidade. Em 

alguns momentos se identifica como proteção da honra, da intimidade, entretanto 

todos eles se direcionam para a proteção da vida privada como elemento substancial 

de proteção da intimidade privada. 

A atual legislação brasileira, especialmente o Código Civil e a Constituição 

Federal, tratam da esfera privada com uma cautela que se mostra inteiramente 

necessária. 

O artigo 21 do Código Civil estabelece a esfera privada como um direito 

relacionado aos direitos de personalidade,135 enquanto que a Constituição Federal em 

seu artigo 5º, inciso X, na mesma direção diz que: “X - são invioláveis a intimidade, a 

vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização 

pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;”136 

 
133 ORGANIZAÇÂO DAS NAÇOES UNIDAS. Pacto Internacional Sobre Direitos Civis e Políticos, 
19 dez. 1966. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0592.htm. 
Acesso em: 01 abr. 2019. 
134 ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. Convenção Americana Sobre Direitos 
Humanos, 22 nov. 1969. Disponível em: 
https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm. Acesso em: 01 abr. 2019.  
135 “Art. 21. A vida privada da pessoa natural é inviolável, e o juiz, a requerimento do interessado, 
adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma.” 
136 Não podemos deixar de observar que o STF, no ano de 2012, decidiu em uma Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADI) sobre temática que resvalava na esfera privada da vida, ao analisar a 
situação das obras biográficas não autorizadas. 
Vide ementa da ADI 4815: “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 20 E 21 DA LEI 
N. 10.406/2002 (CÓDIGO CIVIL). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. 
REQUISITOS LEGAIS OBSERVADOS. MÉRITO: APARENTE CONFLITO ENTRE PRINCÍPIOS 
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 A intimidade e a vida privada, como se pode perceber das diretrizes 

normativas nacionais e internacionais, a partir da década de 1940, passou por uma 

forte onda de estruturação jurídica para a sua proteção. Isso não acontece somente 

porque a vida privada é item importante para a estrutura de uma sociedade que busca 

a formação do indivíduo a partir das diretrizes de liberdade, com o rompimento do 

Estado absolutista e instauração de um Estado liberal, mas também porque se 

 
CONSTITUCIONAIS: LIBERDADE DE EXPRESSÃO, DE INFORMAÇÃO, ARTÍSTICA E CULTURAL, 
INDEPENDENTE DE CENSURA OU AUTORIZAÇÃO PRÉVIA (ART. 5º INCS. IV, IX, XIV; 220, §§ 1º 
E 2º) E INVIOLABILIDADE DA INTIMIDADE, VIDA PRIVADA, HONRA E IMAGEM DAS PESSOAS 
(ART. 5º, INC. X). ADOÇÃO DE CRITÉRIO DA PONDERAÇÃO PARA INTERPRETAÇÃO DE 
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. PROIBIÇÃO DE CENSURA (ESTATAL OU PARTICULAR). 
GARANTIA CONSTITUCIONAL DE INDENIZAÇÃO E DE DIREITO DE RESPOSTA. AÇÃO DIRETA 
JULGADA PROCEDENTE PARA DAR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AOS 
ARTS. 20 E 21 DO CÓDIGO CIVIL, SEM REDUÇÃO DE TEXTO. 
1. A Associação Nacional dos Editores de Livros - Anel congrega a classe dos editores, considerados, 
para fins estatutários, a pessoa natural ou jurídica à qual se atribui o direito de reprodução de obra 
literária, artística ou científica, podendo publicá-la e divulgá-la. A correlação entre o conteúdo da norma 
impugnada e os objetivos da Autora preenche o requisito de pertinência temática e a presença de seus 
associados em nove Estados da Federação comprova sua representação nacional, nos termos da 
jurisprudência deste Supremo Tribunal. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. 
2. O objeto da presente ação restringe-se à interpretação dos arts. 20 e 21 do Código Civil relativas à 
divulgação de escritos, à transmissão da palavra, à produção, publicação, exposição ou utilização da 
imagem de pessoa biografada. 
3. A Constituição do Brasil proíbe qualquer censura. O exercício do direito à liberdade de expressão 
não pode ser cerceada pelo Estado ou por particular. 
4. O direito de informação, constitucionalmente garantido, contém a liberdade de informar, de se 
informar e de ser informado. O primeiro refere-se à formação da opinião pública, considerado cada qual 
dos cidadãos que pode receber livremente dados sobre assuntos de interesse da coletividade e sobre 
as pessoas cujas ações, público-estatais ou público-sociais, interferem em sua esfera do acervo do 
direito de saber, de aprender sobre temas relacionados a suas legítimas cogitações. 
5. Biografia é história. A vida não se desenvolve apenas a partir da soleira da porta de casa. 
6. Autorização prévia para biografia constitui censura prévia particular. O recolhimento de obras é 
censura judicial, a substituir a administrativa. O risco é próprio do viver. Erros corrigem-se segundo o 
direito, não se coartando liberdades conquistadas. A reparação de danos e o direito de resposta devem 
ser exercidos nos termos da lei. 
7. A liberdade é constitucionalmente garantida, não se podendo anular por outra norma constitucional 
(inc. IV do art. 60), menos ainda por norma de hierarquia inferior (lei civil), ainda que sob o argumento 
de se estar a resguardar e proteger outro direito constitucionalmente assegurado, qual seja, o da 
inviolabilidade do direito à intimidade, à privacidade, à honra e à imagem. 
8. Para a coexistência das normas constitucionais dos incs. IV, IX e X do art. 5º, há de se acolher o 
balanceamento de direitos, conjugando-se o direito às liberdades com a inviolabilidade da intimidade, 
da privacidade, da honra e da imagem da pessoa biografada e daqueles que pretendem elaborar as 
biografias. 
9. Ação direta julgada procedente para dar interpretação conforme à Constituição aos arts. 20 e 21 do 
Código Civil, sem redução de texto, para, em consonância com os direitos fundamentais à liberdade de 
pensamento e de sua expressão, de criação artística, produção científica, declarar inexigível 
autorização de pessoa biografada relativamente a obras biográficas literárias ou audiovisuais, sendo 
também desnecessária autorização de pessoas retratadas como coadjuvantes (ou de seus familiares, 
em caso de pessoas falecidas ou ausentes).” (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de 
Inconstitucionalidade 4815/DF. Lei 10.406/02. Aparente Conflito entre Princípios Constitucionais. 
Requerente: Associação Nacional dos Editores de Livros – ANEL. Requerido : Presidente da República, 
Presidente do Congresso Nacional. Relatora: Min. Cármen Lúcia, 05 de junho de 2012. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADIN&s1=4815&processo=4815. 
Acesso em: 01 abr. 2019. 
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percebeu que para o pleno exercício das liberdades individuais seria crucial a proteção 

da intimidade dos indivíduos. 

A proteção das liberdades individuais, na esfera da vida intima, passa por uma 

série de transformações, como vimos nos itens anteriores, que passa desde a 

organização social, a ordem estatal, e desencadeia inclusive nas relações de 

mercancia, educacional e jurídica. 

A sociedade contemporânea passou a se preocupar com as ingerências 

advindas por meio dos aparelhos estatais de postura absolutista uma vez que haveria 

potencial violação a quaisquer relações interpessoais que se planejasse postular. 

Caso não se vissem respeitados os parâmetros íntimos formuladores dos valores 

estruturantes do modelo capitalista, a própria estrutura do mercado capitalista global 

estaria em risco. 

Os acontecimentos que desencadearam na segunda guerra mundial, e uma 

boa parte das ditaduras que se instauraram no pós-guerra, tiveram como fortes fatores 

a violação intrínseca a intimidade e vida privada dos indivíduos. 

O Estado era até então o grande detentor de dados e informações a respeito 

dos indivíduos, e por isso deveria ser ele o alvo principal das normas jurídicas 

limitadoras de acesso às informações dos particulares. 
Assim aquela ideia apresentada por Montesquieu, no século XVIII, em sua 
obra o Espírito das Leis (1996), no sentido de que somente o poder seria 
capaz de limitar o próprio poder – se referindo ao poder Estatal – 
apresentando a divisão dos poderes estatais em Legislativo, Executivo e 
Judiciário, como um verdadeiro sistema de freios e contrapesos, parece estar 
se esvaindo atualmente e, alguns Estados, padecendo em seus 
fundamentos.  
De fato, o poder estatal, segundo prelecionam alguns autores se vê cada vez 
mais enfraquecido diante do fenômeno chamado de globalização. Insta, pois, 
esclarecer que o enfraquecimento não é necessariamente das instituições 
individualizadas do Estado (o Legislativo, o Executivo e o Judiciário), mas do 
Estado como um todo.  
As frentes políticas e financeiras da globalização são responsáveis pela 
consolidação da universalização do pensamento econômico da sociedade na 
dinâmica da vida dos indivíduos, além dos reflexos causados ao próprio 
direito, como um instrumento de regulamentação da vida.137 

Ocorre que, em tempos mais atuais, o estado com toda a limitação normativa 

e sistema de freios e contrapesos institucionalizados não é o único detentor, na 

 
137 SOUZA, José Fernando Vidal de; LANNES, Yuri Nathan da Costa. VIDA BOA, IGUALDADE E 
SOLIDARIEDADE EM UM MUNDO GLOBALIZADO: REPERCUSSÕES NO DIREITO AMBIENTAL. In: 
SOUZA, José Fernando Vidal de; PADILHA, Norma Sueli; BORGES, Leonardo Estrela. Direito 
ambiental e socioambientalismo III. Florianópolis: CONPEDI, 2016. p. 427. Versão on-line. 
Disponível em: http://conpedi.danilolr.info/publicacoes/y0ii48h0/864z6gon/748r1MuA0q8TT58S.pdf. 
Acesso em: 08 abr. 2019. 
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contemporaneidade, de informações dos indivíduos capazes de amoldar os anseios e 

desejos desta sociedade. 

Em 20 de novembro de 1977, foi vinculada no jornal O Estado de São Paulo, 

uma matéria com a seguinte chamada: “O Computador e a Erosão da Privacidade” e 

nela o autor faz um relato dos problemas enfrentados pelos Estados Unidos da 

América, com esta nova tecnologia e com o compartilhamento de dados entre as 

instituições, diz ele: 
Não temos segredos. A maior parte dos detalhes de nossas vidas estão em 
arquivos, e estes arquivos estão abertos a quem desejar informações: 
empregadores e colegas, consumidores e concorrentes, bancos e lojas de 
crediário, companhias de seguro e cartões de crédito, agências legais, 
senhorios, ex-esposas e amantes presentes, passados ou futuros. Qualquer 
pessoa que disponha do dinheiro necessário, e do respectivo interesse, seja 
qual for a razão, pode conhecer os detalhes de nossa vida particular. 
Nosso dossiê nasce junto conosco, com certidões de nascimento que regista 
quando e onde nascemos, quem são nossos pais, e onde viviam à época. 
Assim, o registro de nascimento é uma excelente fonte de informação sobre 
a origem e sobre o local de onde viemos. Ele é, na maior parte dos casos, um 
documento público. 
Por volta dos dez anos, já se tem um registo médico, outro escolar, e se os 
pais ou algum Bom Samaritano se lembraram de abrir uma conta temos 
também um número de seguro social e uma ficha bancária. O adulto tem um 
histórico profissional, mais fichas bancárias e um registro médico mais 
extenso e detalhado. Se tem cartão de crédito ou faz comprar em crediário, 
há não apenas na companhia em que abriu o crédito, mas em bancos de 
dados que centralizam informações. Se a pessoa foi casada, divorciada ou 
teve filhos, a informação consta, detalhadamente, de um dossiê. 
Se já esteve preso, teve um aborto, foi tratado de doença venérea ou 
alcoolismo, submeteu-se a cirurgia ou tratamento psiquiátrico, tudo está 
registrado. Se pensa que conseguiu manter alguma dessas coisas em 
segredo, está enganado.138 
  

Essas preocupações apresentadas em 1977 pelo jornalista freelancer 

americano representam um dos grandes problemas contemporâneos: o que é 

privacidade? quais as tutelas jurídicas necessárias as sociedades atuais? Qual é a 

privacidade que importa a sociedade brasileira? 

 
138 GROSSWIRTH, Marvin. O Computador e a Erosão da Privacidade. O Estado de São Paulo, São 
Paulo, ano 98, n. 31496, 20 nov. 1977, p. 204. Disponível em: 
https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19771120-31496-nac-0204-999-204-not. Acesso em 01 abr. 
2019. 
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(Fig. 20 – “O Computador e a Erosão da Privacidade”)139 
 

A imagem da figura 1 bem representa a ideia passada no artigo jornalístico de 

que a manutenção dos dados poderia representar um grave constrangimento a 

privacidade dos indivíduos. Não atoa o referido autor aponta para uma necessidade 

de se estabelecer diretrizes normativas visando a proteção dos indivíduos. “[...] na 

próxima década, deverão ser colocados na lei norte-americana dois princípios 

fundamentais: a não revelação de informações fornecidas em caráter particular, sem 

o consentimento do interessado, e o acesso deste aos dados que lhe dizem respeito, 

para retificá-los ou contestá-los”.140 

O Brasil chegaria nestas regulamentações em meados de 2014, com a 

aprovação pelo Congresso Nacional do Marco Civil da Internet (Lei n. 12.965, de 23 

 
139 GROSSWIRTH, Marvin. O Computador e a Erosão da Privacidade. O Estado de São Paulo, São 
Paulo, ano 98, n. 31496, 20 nov. 1977, p. 204. Disponível em: 
https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19771120-31496-nac-0204-999-204-not. Acesso em 01 abr. 
2019. 
140 GROSSWIRTH, Marvin. O Computador e a Erosão da Privacidade. O Estado de São Paulo, São 
Paulo, ano 98, n. 31496, 20 nov. 1977, p. 204. Disponível em: 
https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19771120-31496-nac-0204-999-204-not. Acesso em 01 abr. 
2019. 



85 

de abril de 2014) e da Lei de Proteção dos Dados Pessoais (Lei n. 13.709, de 14 de 

agosto de 2018) que altera em partes o Marco Civil da Internet. Entretanto, as 

discussões parecem estar longe de se findar no Brasil e também no mundo.141  

 

3.4 Elementos de privacidade na realidade da sociedade brasileira 
 

Buscaremos ao longo deste item analisar, partindo de comportamentos 

sociais vislumbrados na sociedade brasileira, quais são os valores e fundamentos de 

privacidade e intimidade contemporânea que inspiram cuidados e importância ao 

brasileiro. Partindo daí, buscar traçar um paralelo entre as normas jurídicas e as 

perspectivas do povo na delimitação desta nova realidade tecnológica que se impõe. 

Ao longo do presente trabalho se busca estabelecer um plexo valorativo capaz 

de apresentar determinantes filosóficas e jurídicas capazes de nortear o conjunto 

normativo em um campo seguro para proteção da privacidade de acordo com os 

interesses individuais e coletivos de uma sociedade. 

Sendo nossa atual Constituição Federal uma epístola diretiva de normas que 

revelam parte dos anseios da sociedade brasileira e, sendo ela também uma 

constituição que absorve os valores do Estado do bem-estar social, é possível 

identificar valores e teorias que poderiam se estender as práticas individuais que 

merecem proteção e qual é a abrangência desta proteção (principalmente se falando 

de privacidade). 

Há que se iniciar esta discussão estabelecendo algumas diretrizes básicas a 

respeito do que se considera dados e quais dados estão sujeitos a proteção. 

Para fins jurídicos, aponta Tercio Sampaio Ferraz Junior142 que os dados 

pessoais não estão necessariamente sob sigilo, sendo eles necessários para as 

interações sociais: 
[...] a possibilidade de se exigirem informações cadastrais relativas a nome, 
filiação, endereço e número de inscrição no CPF ou CGC. Este tipo de dado 
(que, por sinal, acrescido de outras informações de duvidosa 
constitucionalidade chega a ser comercializado no negócio chamado mala 

 
141 Sobre o assunto, o fundador e presidente do Facebook, Mark Zuckerberg, pede mais regulação para 
a internet. (ALTRAN, Felipe. Mark Zuckerberg pede por mais regulação governamental na internet. 
Tecmundo. 01 abr. 2019. Disponível em: https://www.tecmundo.com.br/redes-sociais/140023-
zuckerberg-pede-regulacao-governamental-internet.htm. Acesso em: 01 abr. 2019. 
142 FERRAZ JÚNIOR, T. S. Sigilo de dados: o direito à privacidade e os limites à função fiscalizadora 
do Estado. Revista da Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, v. 88, p. 439-459, 1 jan. 
1993, p. 453-454 
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direta), conforme fizemos ver anteriormente, embora privativo do sujeito, é 
condição de sua identificação para efeito dos intercâmbios sociais que 
ocorrem inclusive na vida privada. Destacados dos intercâmbios privados, 
eles não estão protegidos pela privacidade. Isto vem sendo reconhecido pela 
jurisprudência, no caso até mais estrito do sigilo bancário, como se observa 
em diversos julgados, nos quais cadastros de que constem apenas os 
chamados dados pessoais (nome, endereço, filiação, número de registro) não 
são considerados objeto de sigilo. 
 

Isso é perceptível justamente porque as interações sociais, principalmente 

quando se fala de relações jurídicas, só serão possíveis de se estabelecer a partir da 

identificação do sujeito. Inclusive quando se fala de direito constitucional, a liberdade 

de manifestação do pensamento está justamente vinculada a uma proibição de 

anonimato (conforme estabelece o artigo 5º, IV da Constituição Federal). 

Evidentemente que o vazamento destes dados pode acarretar diversos 

transtornos àquele que teve seu dado vazado, como realização de compras, abertura 

de conta em bancos, entre tantos outros produtos e serviços. Ocorre que esse tipo de 

transtorno está mais vinculado a incapacidade, destes fornecedores de serviços e 

produtos, de apuração de veracidade dos dados, do que a violação a um direito de 

privacidade. 

Mas não sendo os dados pessoais de identificação da pessoa objeto de sigilo, 

ou proteção específica na dinâmica da proteção dos dados, quais seriam? 

Poderíamos elencar, no próprio artigo 5º da Constituição Federal, o inciso XII, 

que estabelece o “sigilo da correspondência, das comunicações telegráficas, de dados 

e das comunicações telefônicas”, bem como os incisos X, XI e XIV. 

Na norma infraconstitucional é possível verificar a redação do artigo 21 do 

Código Civil, como visto anteriormente, que estabelecerá a proteção a vida privada da 

pessoa natural, a intimidade e todos os direitos relacionados a esta premissa básica 

de composição do indivíduo. 

O Marco Civil da Internet (Lei 12.965) em seu artigo 7º, estabelece o acesso 

a internet como condição para o exercício da cidadania, garantindo ao usuário a 

inviolabilidade da intimidade e da vida privada, além do fluxo de suas comunicações 

pela internet, de suas comunicações privadas armazenadas, o não fornecimento à 

terceiro de seus dados pessoais, incluindo os registros de conexão. 
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Temos a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709), que ainda não está em 

vigor em sua maior parte143, salvo os dispositivos que estabelece a criação e 

regulamentação da Autoridade Nacional de Proteção de dados, integrante da 

presidência da república. Entretanto, em seu artigo 5º, ela estabelece a diferenciação 

entre o que são dados pessoais e o que são dados pessoais sensíveis. O primeiro se 

relaciona aqueles dados que permitem a identificação da pessoa natural, enquanto o 

segundo se relaciona com o: 
dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião 
política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou 
político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou 
biométrico, quando vinculado a uma pessoa natura. 
 

Essa proteção, elencada pela constituição, pelo código civil, bem como as 

demais leis citadas, não tem o condão de estabelecer um direito absoluto que 

impediria de maneira integral o seu acesso. Há uma ressalva em todos estes 

dispositivos que acaba por delimitar, de certa maneira, um horizonte próximo de 

superação deste sigilo, qual seja, “na forma que a lei estabelecer, para fins de 

investigação criminal ou instrução penal’, nos moldes do artigo 5º inciso XII, e “salvo 

por ordem judicial” como determina a Lei 12.965. 

Neste sentido, Tercio Sampaio Ferraz Junior constrói o seguinte argumento: 
Esta proibição, porém, não significa que, no interesse público, não se possa 
ter acesso a posteriori à identificação dos sujeitos e ao relato das mensagens 
comunicadas. Por exemplo, o que se veda é uma autorização judicial para 
interceptar correspondência, mas não para requerer busca e apreensão de 
documentos. Esta observação nos coloca, pois, claramente, que a questão 
de saber quais elementos de uma mensagem podem ser fiscalizados não se 
confunde com a questão de saber se e quando uma autoridade pode entrar 
no processo comunicativo entre dois sujeitos. São coisas distintas que devem 
ser examinadas distintamente. Assim, por exemplo, solicitar ao juiz que 
permita à autoridade acesso à movimentação bancária de alguém não 
significa pedir para interceptar suas ordens ao banco (sigilo da comunicação) 
mas acesso a dados armazenados (sigilo da informação).144 
 

Fica claro, no pensamento do autor, que uma coisa é a necessidade de se 

preservar e se proteger a inviolabilidade dos dados, ao passo que, não sendo um 

direito absoluto, é possível ao Estado o resgate destes dados para fins probatórios e 

de interesse da coletividade. 

 
143 Data esta reagendada dia 1º de agosto de 2021, quanto aos arts. 52, 53 e 54; e 3 de maio de 2021, 
quanto aos demais artigos, conforme dispõe o artigo 65 da Lei 13.709. 
144 FERRAZ JÚNIOR, T. S. Sigilo de dados: o direito à privacidade e os limites à função fiscalizadora 
do Estado. Revista da Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, v. 88, p. 439-459, 1 jan. 
1993, p. 448. 
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Esta discussão não termina por aqui, sendo necessário o aprofundamento em 

outras questões que ainda refletirão na dinâmica jurídica de proteção dos dados e da 

privacidade. A qual passaremos a tratar no derradeiro capítulo. 
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4 PRIVACIDADE E RESPONSABILIDADE EMPRESARIAL 
 

Neste último capítulo cuidaremos de traçar alguns paralelos entre o que já foi 

abordado ao longo do presente trabalho e quais seriam as implicações da proteção 

dos dados no ambiente de responsabilidade empresarial. A nossa Lei Geral de 

Proteção de dados ainda não está em vigor, apesar de sua promulgação no ano de 

2018, mas o fato é que não só no Brasil, mas em outros países essa preocupação 

vem aumentando com o passar do tempo. 

Essa nova era tecnológica a qual nos vemos inseridos, agravada pela grave 

crise de saúde pública, em razão da pandemia do CONVID-19, transformou e está a 

transformar com demasiada velocidade a realidade das pessoas, a sua interação com 

o mundo virtual, o acesso a internet, bem como a quantidade de informações que 

formam um rastro da formação do indivíduo. Um mundo de superexposição, em que 

a informação trafega em ultra velocidade, que as pessoas se veem trabalhando em 

regime de home office, e que esta transição não ocorrera de forma natural, mas 

forçada pela referida pandemia, e que constituirá também uma nova realidade para o 

futuro. 

O Centro Nacional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da 

Informação (CETIC.br) é uma organização criada em 2005 que monitora, desde então, 

a adoção das tecnologias de informação e comunicação (TIC) no Brasil. Uma das 

pesquisas desenvolvidas é o TIC Domicílios, com relatórios anuais que apresentam 

um mapeamento do acesso às tecnologias de informação e comunicação nos 

domicílios brasileiros. Dentro desta pesquisa, o indicador A4 apresenta um relatório 

de domicílios brasileiros com acesso à internet. O qual apresentamos as seguintes 

tabelas, com dados desde 2015 até 2019: 

 

Domicílios com acesso à internet - percentual sobre o total de domicílios 
  2015 2016 2017 2018 2019 
com acesso 51 54 61 67 71 
sem acesso 49 46 39 33 28 

(Fig. 21 - Cetic.br “TIC Domicílios 2015 - 2019” “A4 - proporção de domicílios com acesso à 

internet”)145 

 
145 CETIR.br. TIC Domicílios – 2019: A4 – Domicílios com acesso à internet. São Paulo: Cetic.br, 
[s.d.]. Disponível em: https://www.cetic.br/pt/tics/domicilios/2019/domicilios/A4/ Acesso em: 07 jul. 
2020. 
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Percebe-se que a diferença nos números entre quem tem acesso e quem não 

tem acesso, ao longo dos últimos anos, vem aumentando. Em 2015 o número de 

domicílios com acesso e de domicílios sem acesso a internet era próximo (51% com 

acesso e 49% sem acesso). Já em 2019, antes da pandemia, a diferença cresceu, 

sendo que domicílios sem acesso totalizavam 28%, enquanto os domicílios com 

acesso era de 71%. 

Quando se analisa os dados do CETIC.br não por domicílios, mas por 

indivíduos, o quadro é ainda mais representativo: 

 

Proporção de indivíduos, por último aceso a internet 
  2015 2016 2017 2018 2019 
há menos de três meses 58 61 67 70 74 
entre três e doze meses 4 4 3 3 3 
mais de doze meses 3 3 3 3 3 
nunca usou 34 31 26 23 20 

(Fig. 22 - Cetic.br “TIC Domicílios 2015 - 2019” “C2 – Proporção de indivíduos, por último acesso a 
internet”)146 

 
Em 2015 verificou-se que 34% dos indivíduos nunca haviam usado a internet, 

e a cada ano que se passava, o percentual de indivíduos que nunca acessaram ia 

reduzindo, até chegar em 2019, onde 20% dos indivíduos nunca haviam usado. 

 
CETIR.br. TIC Domicílios – 2018: A4 – Domicílios com acesso à internet. São Paulo: Cetic.br, [s.d.]. 
Disponível em: https://www.cetic.br/pt/tics/domicilios/2018/domicilios/A4/ Acesso em: 07 jul. 2020. 
CETIR.br. TIC Domicílios – 2017: A4 – Domicílios com acesso à internet. São Paulo: Cetic.br, [s.d.]. 
Disponível em: https://www.cetic.br/pt/tics/domicilios/2017/domicilios/A4/ Acesso em: 07 jul. 2020. 
CETIR.br. TIC Domicílios – 2016: A4 – Domicílios com acesso à internet. São Paulo: Cetic.br, [s.d.]. 
Disponível em: https://www.cetic.br/pt/tics/domicilios/2016/domicilios/A4/ Acesso em: 07 jul. 2020. 
CETIR.br. TIC Domicílios – 2015: A4 – Domicílios com acesso à internet. São Paulo: Cetic.br, [s.d.]. 
Disponível em: https://www.cetic.br/pt/tics/domicilios/2015/domicilios/A4/ Acesso em: 07 jul. 2020. 
146 CETIR.br. TIC Domicílios – 2019: C2 – Proporção de indivíduos, por último acesso a internet. 
São Paulo: Cetic.br, [s.d.]. Disponível em: https://www.cetic.br/pt/tics/domicilios/2019/individuos/C2/ 
Acesso em: 07 jul. 2020. 
CETIR.br. TIC Domicílios – 2018: C2 – Proporção de indivíduos, por último acesso a internet. São 
Paulo: Cetic.br, [s.d.]. Disponível em: https://www.cetic.br/pt/tics/domicilios/2018/individuos/C2/ Acesso 
em: 07 jul. 2020. 
CETIR.br. TIC Domicílios – 2017: C2 – Proporção de indivíduos, por último acesso a internet. São 
Paulo: Cetic.br, [s.d.]. Disponível em: https://www.cetic.br/pt/tics/domicilios/2017/individuos/C2/ Acesso 
em: 07 jul. 2020. 
CETIR.br. TIC Domicílios – 2016: C2 – Proporção de indivíduos, por último acesso a internet. São 
Paulo: Cetic.br, [s.d.]. Disponível em: https://www.cetic.br/pt/tics/domicilios/2016/individuos/C2/ Acesso 
em: 07 jul. 2020. 
CETIR.br. TIC Domicílios – 2015: C2 – Proporção de indivíduos, por último acesso a internet. São 
Paulo: Cetic.br, [s.d.]. Disponível em: https://www.cetic.br/pt/tics/domicilios/2015/individuos/C2/ Acesso 
em: 07 jul. 2020. 
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É de se notar, também, que em 2015 58% dos indivíduos haviam acessado a 

menos de três meses, enquanto que em 2019 74% dos indivíduos estavam na mesma 

condição. 

Daqueles que são usuários da internet o estudo ainda faz uma divisão por 

frequência de uso, e nos anos tomados como referência temos a seguinte tabela: 

 

proporção de usuários de internet, por frequência de uso 
  2015 2016 2017 2018 2019 
todos os dias ou quase todos os dias 82 86 87 89 90 
pelo menos uma vez por semana 14 10 9 8 7 
pelo menos uma vez por mês 3 3 2 2 2 
menos do que uma vez por mês 1 1 1 1 1 

(Fig. 23 - Cetic.br “TIC Domicílios 2015 - 2019” “C3 - Usuário de Internet, por frequência de uso”)147 
 

De 2015 a 2019 o número de indivíduos com acesso a internet que acessam 

todos os dias ou quase todos os dias vem aumentando. Há 5 anos era 82% enquanto 

que em 2019 90% das pessoas com acesso a internet estavam nesta condição. Esses 

dados se justificam, ao passo que pessoas começam a se habituar com o acesso a 

internet para trabalho, estudo e entretenimento. 

Apesar de não estar finalizado o trabalho referente ao ano de 2020, é possível 

perceber que, em razão da pandemia e da necessidade das pessoas ficarem em casa, 

essas características apesar de não haver nenhum estudo específico ainda 

apresentado provavelmente se intensificaram. Pessoas que não acessavam com 

habitualidade a internet passaram a fazê-lo. 

Além de outras informações trazidas nos estudos, é possível ainda identificar 

quais dispositivos são utilizados pelos usuários de internet: 

 
147 CETIR.br. TIC Domicílios – 2019: C3 – Usuário de Internet, por frequência de uso. São Paulo: 
Cetic.br, [s.d.]. Disponível em: https://www.cetic.br/pt/tics/domicilios/2019/individuos/C3/ Acesso em: 07 
jul. 2020. 
CETIR.br. TIC Domicílios – 2018: C3 – Usuário de Internet, por frequência de uso. São Paulo: 
Cetic.br, [s.d.]. Disponível em: https://www.cetic.br/pt/tics/domicilios/2018/individuos/C2A/ Acesso em: 
07 jul. 2020. 
CETIR.br. TIC Domicílios – 2017: C3 – Usuário de Internet, por frequência de uso. São Paulo: 
Cetic.br, [s.d.]. Disponível em: https://www.cetic.br/pt/tics/domicilios/2017/individuos/C2A/ Acesso em: 
07 jul. 2020. 
CETIR.br. TIC Domicílios – 2016: C3 – Usuário de Internet, por frequência de uso. São Paulo: 
Cetic.br, [s.d.]. Disponível em: https://www.cetic.br/pt/tics/domicilios/2016/individuos/C2A/ Acesso em: 
07 jul. 2020. 
CETIR.br. TIC Domicílios – 2015: C3 – Usuário de Internet, por frequência de uso. São Paulo: 
Cetic.br, [s.d.]. Disponível em: https://www.cetic.br/pt/tics/domicilios/2015/individuos/C3/ Acesso em: 07 
jul. 2020. 
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Proporção de usuários de Internet, por dispositivo utilizado 
  2015 2016 2017 2018 2019 

total computador 65 57 51 43 42 

Ti
po

 d
e 

C
om

pu
ta

do
r computador de mesa 39 35 30 25 23 

notebook 39 35 33 28 28 

tablet 19 16 15 11 11 

telefone celular 89 93 96 97 99 
videogame 8 8 9 9 9 
 televisão  13 17 22 30 37 

(Fig. 24 - Cetic.br “TIC Domicílios 2015 - 2019” “C16 – Proporção de usuários de internet, por 
dispositivo utilizado”)148 

 
A tabela acima apresenta por dispositivo a proporção de usuários de internet. 

O número de indivíduos com acesso a internet que se utilizavam de computadores em 

geral correspondia a 65% em 2016 e esse número foi caindo até se chegar a 42% - 

observa-se uma queda mais acentuada para computadores de mesa 16 pontos 

percentuais enquanto notebooks caíram somente 11 pontos percentuais. 

Ao contrário da queda apresentada por computadores, o acesso por celulares 

e por televisores apresentaram um movimento ascendente. Em 2019, 99% dos 

indivíduos que acessavam a internet o faziam também pelo celular e com a 

popularização das chamadas smart TV o acesso a internet por elas é maior do que o 

acesso pelos tipos de computadores individualizados. 

 
148 CETIR.br. TIC Domicílios – 2019: C16 – Proporção de usuários de internet, por dispositivo 
utilizado. São Paulo: Cetic.br, [s.d.]. Disponível em: 
https://www.cetic.br/pt/tics/domicilios/2019/individuos/C16/ Acesso em: 07 jul. 2020. 
CETIR.br. TIC Domicílios – 2018: C16 – Proporção de usuários de internet, por dispositivo 
utilizado. São Paulo: Cetic.br, [s.d.]. Disponível em: 
https://www.cetic.br/pt/tics/domicilios/2018/individuos/C16/ Acesso em: 07 jul. 2020. 
CETIR.br. TIC Domicílios – 2017: C16 – Proporção de usuários de internet, por dispositivo 
utilizado. São Paulo: Cetic.br, [s.d.]. Disponível em: 
https://www.cetic.br/pt/tics/domicilios/2017/individuos/C16/ Acesso em: 07 jul. 2020. 
CETIR.br. TIC Domicílios – 2016: C16 – Proporção de usuários de internet, por dispositivo 
utilizado. São Paulo: Cetic.br, [s.d.]. Disponível em: 
https://www.cetic.br/pt/tics/domicilios/2016/individuos/C16/ Acesso em: 07 jul. 2020. 
CETIR.br. TIC Domicílios – 2015: C16 – Proporção de usuários de internet, por dispositivo 
utilizado. São Paulo: Cetic.br, [s.d.]. Disponível em: 
https://www.cetic.br/pt/tics/domicilios/2015/individuos/C16/ Acesso em: 07 jul. 2020. 
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Há um movimento interessante com relação ao acesso exclusivo pelo celular, 

o que levou o CETIC.br a coletar dados neste sentido a partir dos relatórios de 2015, 

vejamos a seguinte tabela: 

 

Usuários de internet, por dispositivo utilizado de forma exclusiva ou 
simultânea 

  2015 2016 2017 2018 2019 
apenas computador  11 6 4 3 1 
apenas telefone celular 35 43 49 56 58 
ambos 54 51 47 40 41 

(Fig. 25 - Cetic.br “TIC Domicílios 2015 - 2019” “C16A – Usuários de internet, por dispositivo utilizado 
de forma exclusiva ou simultânea”)149 

 
Usuários de internet que acessam exclusivamente pelo computador desde o 

início da pesquisa foi caindo até que em 2019 chegou a 1%, ao passo que usuários 

que acessam somente pelo telefone celular vêm aumentando consideravelmente, saiu 

de 35% na primeira pesquisa e chegou a 58% no ano de 2019. O número de acesso 

por anos os dispositivos, também segue um ritmo descendente, em 2015 eram 54% 

enquanto em 2019 chegou a 41%. 

Esses dados apresentados nos levam a algumas reflexões. Primeiro que o 

número de brasileiros com acesso à internet aumenta a cada ano que passa, ao passo 

que os dispositivos de acesso a rede mundial mudam com o passar dos anos. Vale 

um destaque para o celular e para a televisão, principalmente porque eles dizem muito 

sobre o futuro e também sobre a proteção de dados. 

A Deloitte 150 executa uma pesquisa anual, que tem como objetivo apurar qual 

é a interação das pessoas com seus smartphones, chamada Global Mobile Consumer 

 
149 CETIR.br. TIC Domicílios – 2019: C16A – Usuários de internet, por dispositivo utilizado de 
forma exclusiva ou simultânea. São Paulo: Cetic.br, [s.d.]. Disponível em: 
https://www.cetic.br/pt/tics/domicilios/2019/individuos/C16A/ Acesso em: 07 jul. 2020. 
CETIR.br. TIC Domicílios – 2018: C16A – Usuários de internet, por dispositivo utilizado de forma 
exclusiva ou simultânea. São Paulo: Cetic.br, [s.d.]. Disponível em: 
https://www.cetic.br/pt/tics/domicilios/2018/individuos/C16A/ Acesso em: 07 jul. 2020. 
CETIR.br. TIC Domicílios – 2017: C16A – Usuários de internet, por dispositivo utilizado de forma 
exclusiva ou simultânea. São Paulo: Cetic.br, [s.d.]. Disponível em: 
https://www.cetic.br/pt/tics/domicilios/2017/individuos/C16A/ Acesso em: 07 jul. 2020. 
CETIR.br. TIC Domicílios – 2016: C16A – Usuários de internet, por dispositivo utilizado de forma 
exclusiva ou simultânea. São Paulo: Cetic.br, [s.d.]. Disponível em: 
https://www.cetic.br/pt/tics/domicilios/2016/individuos/C16A/ Acesso em: 07 jul. 2020. 
CETIR.br. TIC Domicílios – 2015: C16A – Usuários de internet, por dispositivo utilizado de forma 
exclusiva ou simultânea. São Paulo: Cetic.br, [s.d.]. Disponível em: 
https://www.cetic.br/pt/tics/domicilios/2015/individuos/C16A/ Acesso em: 07 jul. 2020. 
150 DELOITE. Global Mobile Consumer Survey Brasil: Pesquisa 2019. São Paulo, São Paulo. 2019. 
Disponível em: http://images.e-
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Survey. Em 2019, o estudo concluiu que “o smart watch é o dispositivo mais utilizado 

por homens, enquanto a utilização do headset de realidade virtual é mais frequente 

entre os jovens de até 24 anos”. O estudo ainda conclui que dentre os equipamentos 

domésticos, a smart TV é aquele mais utilizado entre as 2 mil pessoas que 

responderam as perguntas, e que a atividade mais frequente neste dispositivo é a 

transmissão de vídeos, “por meio de sites ou aplicativos de smartphone. Esse 

resultado reforma o papel do smatphone como um hub de controle de outros 

dispositivos conectados” 

O estudo também mostrou como os participantes utilizam o celular para se 

conectar com outros dispositivos, e chegou-se, além de outros resultados, que: 47% 

utilizam para transmitir vídeos do celular para a TV; 22% controlar a música no alto-

falante; 21% controlar o sistema de entretenimento do carro; 16% monitorar o nível de 

atividade física; 15% administrar cuidados com a saúde; 9% monitorar a alimentação; 

9% monitorar o sistema de segurança doméstica;  
O sistema de carro conectado é utilizado por apenas 9% dos entrevistados. 
Apesar disso, o dispositivo é um dos quais a utilização é mais frequente: entre 
os que tem esse sistema, 71% disseram tê-lo utilizado nas últimas 24 horas. 
O veículo, aliás, é mais um ambiente no qual o celular atua como um 
dispositivo de conexão e convergência. O rastreamento de rodas 
(mapeamento e otimização de trajetos) e a capacidade de bloquear e rastrear 
remotamente o veículo são item os quais os respondentes mais vêm valor em 
um carro conectado.151 
 

O aparelho do celular, atualmente, é utilizado para assistir TV/filme, conversar 

com família/amigos, trabalhar, andar no transporte público, passar tempo com 

família/amigos, além de compras, atividades financeiras, pagamentos, 

entretenimento, etc.152 

 
mail.deloittecomunicacao.com.br/Web/DeloitteToucheTohmatsuAuditoresIndepende/%7B5ce7ce16-
0c2a-4863-ba75-ad664b388600%7D_Global_Mobile_Consumer_Survey_Brasil_2019-
Deloitte.pdf?utm_campaign=Global-Mobile-Consumer-Survey-2019-
download&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&idcmp=br:2em:3cc:4elqbr:5gen:6oth&elqTrackId
=f91a440cdbd8461d9ef5e397033ab6da&elq=1aa3ff8c0a9b48228305740f14991bb9&elqaid=1236&el
qat=1&elqCampaignId= Aceso em: 10 jul. 2020. 
151 DELOITE. Global Mobile Consumer Survey Brasil: Pesquisa 2019. São Paulo, São Paulo. 2019. 
Disponível em: http://images.e-
mail.deloittecomunicacao.com.br/Web/DeloitteToucheTohmatsuAuditoresIndepende/%7B5ce7ce16-
0c2a-4863-ba75-ad664b388600%7D_Global_Mobile_Consumer_Survey_Brasil_2019-
Deloitte.pdf?utm_campaign=Global-Mobile-Consumer-Survey-2019-
download&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&idcmp=br:2em:3cc:4elqbr:5gen:6oth&elqTrackId
=f91a440cdbd8461d9ef5e397033ab6da&elq=1aa3ff8c0a9b48228305740f14991bb9&elqaid=1236&el
qat=1&elqCampaignId= Aceso em: 10 jul. 2020. 
152 DELOITE. Global Mobile Consumer Survey Brasil: Pesquisa 2019. São Paulo, São Paulo. 2019. 
Disponível em: http://images.e-
mail.deloittecomunicacao.com.br/Web/DeloitteToucheTohmatsuAuditoresIndepende/%7B5ce7ce16-
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Segundo o estudo “há uma preocupação dos entrevistados com a utilização 

de seus dados pessoais, mas a comodidade dos aplicativos faz com que a maior parte 

dos usuários aceite, sempre (26%) ou quase sempre (28%), os termos e condições 

sem lê-los.”153 Aponta o estudo que somente 9% responderam que sempre leem os 

termos e condições antes de aceitar. 

Esses dois estudos apresentados, demonstram a importância dos 

smartphones na vida e cotidiano dos brasileiros, o que por um lado deixa clara a 

capacidade da sociedade brasileira de se inserir neste ambiente de novas tecnologias, 

e um lado um tanto quanto problemático que é a baixa quantidade de pessoas que 

leem os termos antes de aceitar um novo produto ou serviço, o que eleva os indivíduos 

a uma condição inicial de violabilidade de seus dados e privacidade. A privacidade 

dos usuários acaba, na maioria das vezes, ficando sob responsabilidade então 

daqueles que estão exigindo acesso aos usuários, no caso as empresas. 

A televisão é o eletrodoméstico mais utilizado, e também é o eletrodoméstico 

que mais condições tem de interação com o mundo das redes, dada a capacidade de 

tráfego de informações pela rede, bem como a potencialidade de integração ainda 

maior, com a implementação do 5G como falamos no subcapítulo sobre internet das 

coisas. 

Como também vimos anteriormente, não são todos os dados que podem ser 

colocados em um mesmo balaio de responsabilidade e de proteção. Os dados ao qual 

se refere o inciso I, do artigo 5º, da Lei Geral de Proteção de dados, são aqueles 

relacionados a informação para identificação da pessoa natural. Estes dados devem 

ser protegidos com o intuito de que quem os estão usando para se identificar de fato 

seja o seu titular. 

 
0c2a-4863-ba75-ad664b388600%7D_Global_Mobile_Consumer_Survey_Brasil_2019-
Deloitte.pdf?utm_campaign=Global-Mobile-Consumer-Survey-2019-
download&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&idcmp=br:2em:3cc:4elqbr:5gen:6oth&elqTrackId
=f91a440cdbd8461d9ef5e397033ab6da&elq=1aa3ff8c0a9b48228305740f14991bb9&elqaid=1236&el
qat=1&elqCampaignId= Aceso em: 10 jul. 2020. 
153 DELOITE. Global Mobile Consumer Survey Brasil: Pesquisa 2019. São Paulo, São Paulo. 2019. 
Disponível em: http://images.e-
mail.deloittecomunicacao.com.br/Web/DeloitteToucheTohmatsuAuditoresIndepende/%7B5ce7ce16-
0c2a-4863-ba75-ad664b388600%7D_Global_Mobile_Consumer_Survey_Brasil_2019-
Deloitte.pdf?utm_campaign=Global-Mobile-Consumer-Survey-2019-
download&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&idcmp=br:2em:3cc:4elqbr:5gen:6oth&elqTrackId
=f91a440cdbd8461d9ef5e397033ab6da&elq=1aa3ff8c0a9b48228305740f14991bb9&elqaid=1236&el
qat=1&elqCampaignId= Aceso em: 10 jul. 2020. 
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Inúmeras ferramentas, como assinatura digital, reconhecimento facial e 

documentos digitais, estão sendo aprimoradas para que seja mais segura a 

identificação pessoal na internet. O vazamento destes dados não faz com que o 

indivíduo tenha a sua intimidade ou privacidade revelada, um eventual prejuízo é 

percebido pelo sujeito quando terceiros se utilizam dos seus dados para abertura de 

contas, realização de compras, etc. sem que o prestador daquele produto ou serviço 

tenha tomado os devidos cuidados de checagem. 

Entretanto, há dados que o simples vazamento pode acarretar inúmeros 

prejuízos aos seus titulares. O inciso II, do Artigo 5º da Lei Geral de Proteção de 

dados, trata dos dados pessoais sensíveis, que são aqueles relacionados a sua 

“origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicado ou 

organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou a 

vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural” 

Para além do artigo 20, não é possível perceber nenhuma preocupação maior 

da LGPD com os dados relacionados ao interesse do titular dos dados, perfil pessoal, 

profissional, de consumo de crédito ou aspectos de sua personalidade. Mas como 

observado no início do trabalho, “mesmo as costas de uma pessoa podem ser 

reveladoras”154. 

Estas informações, apesar de não estarem elencadas como informações 

sensíveis, assim devem ser tomadas, pois revela muito sobre os interesses e 

privacidade de cada sujeito. A escolha na compra de um determinado produto pode 

revelar coisas sobre convicção religiosa, filosófica, política. A compra de 

medicamentos pode revelar sobre a condição de saúde de uma determinada pessoa. 

A compra de produtos e serviços pode revelar questões da vida sexual e sexualidade 

de um sujeito. Anteriormente, relatamos o caso Target que muito se relaciona com o 

que se está dizendo agora. Logo, se é possível a partir de determinados dados se 

chegar aos dados sensíveis, eles também devem ser considerados sensíveis. 

Ocorre que, a LGPD não se interessou tanto por abordar esta temática, assim 

como o próprio Código de Defesa do Consumidor, quando trata deste assunto, em 

seu artigo 43155, não faz com o devido zelo. 

 
154 ORWELL, George. 1984. 23. reimp. Tradução de Alexandre Hubner e Heloisa Jahn. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2009, p. 13. 
155 Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes 
em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre 
as suas respectivas fontes. 
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4.1 Responsabilidade sobre o quê? 
 

Partindo de pressupostos apresentados ao logo do trabalho, é possível e 

necessário refletir sobre algumas questões: 

Primeiro que a privacidade é um direito individual, condição formadora do ser 

humano e necessário a sua preservação e a sua liberdade de formação. De certa 

forma, não precisamos chegar ao ponto de liberdade de Kant, apresentado em sua 

Lei Universal do Direito, entretanto o fato é que os desejos e anseios individuais e 

internos à moralidade de cada indivíduo devem ser preservados como condição de 

liberdade. 

Como apontado anteriormente, ainda tomando as lições de Kant, só é 

possível conhecer o íntimo pelo externalizado, entretanto o que é externado pode ser 

compreendido a partir de algumas esferas de privacidade: 
a) a pública, referente aos dados tornados públicos pelo seu titular; 
b) a privada, alusiva aos dados não sensíveis da pessoa; e 
c) a íntima, sobre os dados sensíveis, isto é, as convicções pessoais em 
geral, que guardam estrita relação com o direito à liberdade de pensamento156 
 

Evidentemente que o que é e o que não é privado está sob a égide de um 

direito individual em que somente o próprio indivíduo pode exercer, ou seja, quem diz 

o que é ou não privado para si, é o próprio indivíduo, na maioria dos casos. 

Ao analisar o sistema constitucional brasileiro, é possível notar a distinção 

entre intimidade e privacidade, que segundo José Afonso da Silva: 

 
§ 1° Os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem 
de fácil compreensão, não podendo conter informações negativas referentes a período superior a cinco 
anos. 
§ 2° A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por 
escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele. 
§ 3° O consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos seus dados e cadastros, poderá exigir sua 
imediata correção, devendo o arquivista, no prazo de cinco dias úteis, comunicar a alteração aos 
eventuais destinatários das informações incorretas. 
§ 4° Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito e 
congêneres são considerados entidades de caráter público. 
§ 5° Consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos do consumidor, não serão fornecidas, 
pelos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, quaisquer informações que possam impedir ou 
dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores. 
§ 6º Todas as informações de que trata o caput deste artigo devem ser disponibilizadas em formatos 
acessíveis, inclusive para a pessoa com deficiência, mediante solicitação do consumidor.    
156 LISBOA, Roberto Senise. A inviolabilidade de correspondência na internet. In DE LUCCA, Newton; 
SIMÃO FILHO, Adalberto. Direito e Internet: Aspectos jurídicos relevantes. Bauru: Edipro, 2000, p. 
471. 
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O dispositivo põe logo uma questão: a intimidade foi considerada um direito 
diverso dos direitos à vida privada, à honra e à imagem das pessoas, quando 
a doutrina os reputava, com outros, manifestação daquela. De fato, a 
terminologia não é precisa. [...] Toma-se, pois, a privacidade como “o conjunto 
de informação acerca do indivíduo que ele pode decidir manter sob seu 
exclusivo controle, ou comunicar, decidindo a quem, quando, onde e em que 
condições, sem a isso poder ser legalmente sujeito”. A esfera de 
inviolabilidade, assim, é ampla, “abrange o modo de vida doméstico, nas 
relações familiares e afetivas em geral, fatos, hábitos, local, nome imagem, 
pensamentos, segredos, e, bem assim, as origens e planos futuros do 
indivíduo”.157 
 

A compreensão de privacidade se coloca ao lado oposto da ideia da 

publicidade, ou seja, é aquilo que por uma escolha do sujeito detentor dos direitos 

relacionados às suas informações e dados que, por deliberação de vontade, não 

deseja dar publicidade, mas manter na esfera do privado. 

Neste sentido, Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4815, que ficou 

conhecida por se relacionar com a bibliografia não autorizada de Roberto Carlos, mas 

tinha por objetivo analisar os artigos 20 e 21 do Código Civil, se debruçou fortemente 

sobre a questão da privacidade envolvendo personalidades famosas. 

Em seu voto, o Ministro Luiz Fux apontou que: 
Na medida em que cresce a notoriedade da pessoa, diminui-se a sua reserva 
de privacidade. Nós, juízes, temos que ter o notório saber e reputação ilibada 
na vida pública e privada. E assim, também aquele que se expõe a se tornar 
uma pessoa pública à mercê de não exercer um cago público. 
O que uma pessoa que participa de um reality show pode alegar em termo 
de privacidade se ela permite, inclusive, ser filmada dormindo, praticando 
atos absolutamente involuntários?158 
 

Os ministros do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do caso 

analisado, sintetizam a ideia de que há uma estrita relação entre privacidade e 

publicidade, ao passo que há um distanciamento entre privacidade e intimidade. O 

fato é que no tocante a privacidade e a intimidade, independentemente de suas 

 
157 SILVA, José Afonso. Comentário contextual à Constituição. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 2008, 
p. 100. 
158 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade 4815 – Distrito 
Federal. Arts 20 e 21 da Lei n. 10.406/2002 (Código Civil). Preliminar de Ilegitimidade ativa rejeitada. 
Requisitos legais observados. Mérito: aparente conflito entre princípios constitucionais: liberdade de 
expressão, de informação, artística e cultura, independente de censura ou autorização previa (art. 5º, 
incs. IV, IX, XIV; 220, §§ 1º e 2º) e inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra e imagem das 
pessoas (art. 5º, inc. X). adoção de critério da ponderação para interpretação de princípios 
constitucionais. Proibição de censura (Estatal ou particular). Garantia constitucional de indenização e 
de direito de resposta. Ação direta julgada procedente para dar interpretação conforme à Constituição 
aos arts. 20 e 21 do Código Civil, sem redução de texto. Relatora: Min. Cármen Lícia, 10 de junho de 
2015. Disponível em: http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=308558531&ext=.pdf. 
Acesso em: 14 jul. 2020. 
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diferenciações cabíveis estão sobre a égide do próprio indivíduo. Ele é o competente 

a escolher o que deseja ou não tornar público. Entretanto, a partir de determinadas 

escolhas, se pode perceber uma intenção do agente em dar publicidade à sua 

privacidade, entre elas, a escolha de uma profissão. 

Há indivíduos, que por sua condição profissional, pela escolha de exercício 

de cargos públicos, ou pela escolha de carreiras eminentemente públicas, fazem parte 

da história nacional, razão pela qual, fazendo parte da consciência coletiva acabam 

por se confundir com a própria coletividade, ou seja, perde-se a privacidade em prol 

da história. Enquanto há outras pessoas, que por mera deliberalidade, optam por 

tornar pública sua privacidade, e nestas duas esferas, não há que se falar de proteção 

a privacidade. 

Entretanto, a intimidade, componente da esfera da privacidade, aquela que 

releva o sujeito em suas preferências, desejos, vontades, crenças, etc. deve ser 

preservado, desde que o sujeito não opte conscientemente por tornar púbico. 

Aponta-se o ideal de consciência neste ponto, ao passo que, segundo 

observado nos estudos elencados no início deste capítulo, muitas pessoas 

provavelmente estão manifestando o desejo de tornar pública sua intimidade, sem que 

sequer tenha exata consciência disso, vez que aceitam os termos de uso de 

aplicativos, sem sequer lê-los. 

Uma outra ponderação que se deve fazer é: empresas de tecnologia tem o 

seu capital empresarial (ou seu valor de mercado) nos dados – brutos ou minerados 

– que possuem dos indivíduos que se utilizam das plataformas, sendo impossível, ou 

quase impossível que alguém consiga fazer uso dos aplicativos ou plataformas, sem 

abrir mão de sua privacidade, ou aceitar a captação de seus dados por aqueles. 

Assim, uma vez em posse destes dados sensíveis por essência, as empresas 

têm responsabilidades sobre eles, e é dessa responsabilidade que trataremos em 

breve, mas também há responsabilidade, por parte das empresas, em cuidar para que 

os dados não sensíveis, utilizados para identificação do usuário, também sejam 

utilizados corretamente. 

 

4.2 Responsabilidade empresarial sobre os dados. 
 

Como apontado anteriormente, há responsabilidade empresarial sobre dois 

tipos de dados distintos: dados sensíveis a qual as empresas por conta de suas 
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atividades os detenham e; dados não sensíveis os quais são exigidos pelas empresas 

para identificação do sujeito. 

 

4.2.1 Dados não sensíveis 
 

Iniciaremos pelos dados não sensíveis. Em novembro de 2019 “uma falha no 

site da empresa de telecomunicação claro expos as informações pessoais de pelo 

menos 8 milhões de pessoas, entre clientes e ex-clientes.”159 

Há um grupo de pesquisadores de segurança da WhiteHat Brasil160 que tenta 

identificar brechas em plataformas que possui grandes bases de dados, identificou 

não só essa falha da Claro, mas também um vazamento de dados envolvendo 24 

milhões de clientes da Vivo161. 

O grupo ainda conseguiu identificar também uma falha no portal eletrônico do 

Detran-RN. A falha de segurança expunha, segundo se noticiou: 
 dados pessoais de aproximadamente 70 milhões de pessoas. Era possível 
obter, apenas com o número de CPF, outros dados pessoais, como endereço 
residencial completo, telefone, operadora, dados da CNH (categoria, 
validade, emissão, restrição, registro), foto, RG, CPF, data de nascimento, 
sexo e idade.162 
 

Esses são alguns dos casos mais recentes de um vazamento em grande 

volume de dados. E o que esses vazamentos têm em comum? Todos os dados 

vazados estão ligados a dados não sensíveis.  

 
159 GOMES, Helton Simões. Brecha em site da claro deixou expostos os dados de 8 milhões de 
pessoas. Tilt: o canal sobre tecnologia do UOL, São Paulo, 18 nov. 2019, atualizada em 19 nov. 2019. 
Disponível em: https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2019/11/18/brecha-em-site-da-claro-deixa-
expostos-dados-de-8-milhoes-de-clientes.htm. Acesso em 14 jul. 2020. 

 
160 Para mais informações sobre o grupo: FILHO, Fabricio; SCHAEFFER, Cesar. [ESPECIAL] Conheça 
o whiteHat Brasil, o grupo por trás das denúncias de falhas de segurança em empresas e órgãos do 
país. Olhar Digital, São Paulo, 08 nov. 2019. Disponível em: 
https://olhardigital.com.br/fique_seguro/noticia/-especial-conheca-o-whitehat-brasil-o-grupo-por-tras-
das-denuncias-de-falhas-de-seguranca-em-empresas-e-orgaos-do-pais/92774. Acesso em: 14 jul. 
2020. 
161 GOMES, Helton Simões. CPF e endereço: Falha em site da Vivo expõe dados de 24 milhões de 
clientes. Tilt: o canal sobre tecnologia do UOL, São Paulo, 05 nov. 2019, atualizada em 06 nov. 2019. 
Disponível em: https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2019/11/05/cpf-e-endereco-falha-em-site-
da-vivo-expoe-dados-de-24-milhoes-de-clientes.htm. Acesso em 14 jul. 2020.  
162 NAKAGAWA, Liliane. [ESPECIAL] Detran vaza dados pessoais de quase 70 milhões de brasileiros. 
Olhar Digital, São Paulo, 08 out. 2019. Disponível em: https://olhardigital.com.br/noticia/-exclusivo-
detran-vaza-dados-pessoais-de-quase-70-milhoes-de-brasileiros/91308. Acesso em: 14 jul. 2020. 
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No caso do vazamento de dados da Claro, as informações dos clientes eram: 

Endereço, telefone e celular, data de nascimento, CPF, nome da mãe, número de 

dependentes.163 

No caso dos dados em poder da Vivo, os clientes tiveram as seguintes 

informações vazadas: endereço, telefone e celular, data de nascimento, CPF e nome 

da mãe.164 

Os dados em poder do Detran, os brasileiros tiveram os seguintes dados 

vazados: nome, endereço residencial, telefone, operadora, dados da Carteira 

Nacional de Habilitação, foto da CNH, RG, data de nascimento, sexo. 

Esses dados são, em regra, dados de identificação das pessoas, não recaindo 

sobre eles nenhum conteúdo específico de sigilo ou de proteção. Evidentemente que 

quando se fornece os dados para abertura de uma conta de telefonia móvel ou fixa, 

compra de um determinado produto, ou aquisição de um serviço, não se espera que 

este dado seja tornado público, ou disponibilizado para outras empresas, apesar de 

ser prática comum entre as empresas. Talvez haja uma preocupação maior quando 

sigilo recaia não sobre os dados em si, mas ao fato de terceiros conseguirem acesso 

a informação de que alguém possua algum tipo de veículo com aquela. 

Nesta leitura, apesar de não ser possível identificar uma violação à 

publicidade dada aos dados de identificação da pessoa, há dois reflexos possíveis de 

se verificar: o primeiro, a utilização por terceiros, dos dados vazados, para agirem 

como se portadores dos dados fossem e; a vinculação de indivíduos com aquela 

determinada empresa, que por conta do serviço ou do produto prestado, se colocou 

na posição de guardiã daquelas informações. 

No primeiro caso temos, na esfera penal, o tipo de falsa identidade, previsto 

no artigo 307 do código penal, que prevê a conduta de “atribuir-se ou atribuir a terceiro 

a falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar 

dano a outrem” 

 
163 GOMES, Helton Simões. Brecha em site da claro deixou expostos os dados de 8 milhões de 
pessoas. Tilt: o canal sobre tecnologia do UOL, São Paulo, 18 nov. 2019, atualizada em 19 nov. 2019. 
Disponível em: https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2019/11/18/brecha-em-site-da-claro-deixa-
expostos-dados-de-8-milhoes-de-clientes.htm. Acesso em 14 jul. 2020. 
164 GOMES, Helton Simões. CPF e endereço: Falha em site da Vivo expõe dados de 24 milhões de 
clientes. Tilt: o canal sobre tecnologia do UOL, São Paulo, 05 nov. 2019, atualizada em 06 nov. 2019. 
Disponível em: https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2019/11/05/cpf-e-endereco-falha-em-site-
da-vivo-expoe-dados-de-24-milhoes-de-clientes.htm. Acesso em 14 jul. 2020.  
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O crime descrito no mencionado artigo, estabelece como objeto jurídico a fé 

pública, isso porque é a coletividade que se coloca em risco quando alguém se passa 

por outra pessoa. 

O objeto material do delito é a identidade, sendo que:  

identidade é o conjunto de características peculiares de uma 
pessoa determinada, que permite reconhecê-la e individualizá-
la, envolvendo o nome, a idade, o estado civil, a filiação, o sexo, 
entre outros dados. Não se inclui no conceito de identidade o 
endereço ou telefone de alguém. Considerá-la falsa significa que 
não corresponde à realidade, isto é, não permite identificar ou 
reconhecer determinada pessoa tal como ela é.165 
 

O artigo 308 do Código Penal, também estabelece como crime o ato de uso 

de documentos de terceiro, entretanto entendemos não cabível essa reflexa aqui. Isto 

se justifica ao passo que o que é objeto do vazamento de dados não é o documento, 

mas tão pura e simplesmente os dados neles constantes. Assim, aquele que se 

apodera dos dados não necessariamente tem consigo os documentos alheios, mas 

sim os dados alheios. 

Assim sendo, há que se olhar para esta demanda como um problema que se 

constitui. O indivíduo que tendo os dados de terceiro, em alguma proporção poderia 

se utilizar destes dados para compras on-line, principalmente em se falando em 

tempos de tecnologia, que há ainda uma dificuldade (ou falta de interesse) por parte 

dos prestadores de produtos e serviços de estabelecer uma efetiva busca de 

confirmação da identificação da pessoa. 

Alguns dos casos se relacionam justamente com essas demandas.166 E a 

Resolução nº 477, de 7 de agosto de 2007, da Agencia Nacional de 

Telecomunicações, que aprovou o Regulamento do Serviço Móvel Pessoal, em seus 

artigos 42 (que estabelece os critérios do documento de adesão do usuário de planos 

pós-pagos) e 58 (que estabelece os critérios para a adesão de usuários aos planos 

 
165 NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado, 19ª edição. Rio de Janeiro: GEN, 2019. 
Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530985073/. Acesso em: 14 jul. 
2020. 
166 A título de exemplo, confira: 
MATSUURA, Lilian. Empresa de Celular deve indenizar vítima de fraude em R$ 40 mil.  Conjur. [s.l.] 
10 jun. 2006. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2006-jun-
10/empresa_indenizar_vitima_fraude_40_mil. Acesso em: 14 jul. 2020. 
ANATEL constata irregularidades em habilitação de linhas da Vivo. Migalhas. [s.l.] 12 nov. 2012. 
Disponível em: https://www.migalhas.com.br/quentes/167410/anatel-constata-irregularidades-em-
habilitacao-de-linhas-da-vivo. Acesso em: 14 jul. 2020. 



103 

pré-pagos), estabelecem que é necessário somente nome completo, número do 

documento de identidade e CPF ou CNPJ (caso seja pessoa jurídica) e endereço 

completo. Não há qualquer exigência no sentido de verificação das informações 

daqueles portadores deste documento. 

Em notícia dada pelo Núcleo de Comunicação Social do Ministério Público de 

São Paulo, foi apresentada nota que dava conta da seguinte informação: 
Apurou-se que, depois de adquirir a linha do celular em bancas de jornais, 
para iniciar a utilização do chip, bastava ao adquirente entrar em contato com 
o número de telefone informado na embalagem do chip e cadastrar somente 
um simples número de CPF, sem qualquer outra exigência. A empresa de 
telefonia não exigia a comprovação da titularidade do CPF, ou a informação 
de outros dados pessoais.167 
 

Embora não haja exigência expressa nas normas da ANATEL sobre a 

verificação da veracidade da identidade apresentada pelos usuários dos serviços de 

telefonia, há responsabilidade objetiva pelo dano eventualmente causado por fraudes 

ou delitos praticados por terceiros, uma vez que o risco decorre da própria atividade 

empreendida.168 

A identidade virtual seria uma maneira de se mitigar esses riscos atrelados às 

falsas identidades, mas a realidade da tecnologia e do poder estatal parecem estar 

caminhando a passos lentos nesta direção. O fato é que independentemente disso, a 

responsabilidade sobre a identificação dos seus consumidores, recai nas costas dos 

prestadores de serviços e produtos. Seja no emprego de tecnologia e cruzamento de 

dados para identificação de seus usuários, seja pelo dano causado pela falha na 

identificação, sem contar na responsabilidade de proteção que recai sobre o detentor 

deste banco de dados, principalmente quando se fala de obtenção dos dados em 

razão de uma relação empresarial ou de consumo.  

 
167 ANATEL confirma informações apuradas pelo MP e autua a VIVO. Ministério Público de São 
Paulo. São Paulo. [s.d.]. Disponível em: 
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/noticias/publicacao_noticias/2012/novembro_2012/2012%2
011%2009%20ANATEL%20confirma%20infra%C3%A7%C3%B5es%20apuradas%20pelo%20MP%2
0e%20autua%20a%20VIVO.pdf.  Acesso em: 14 jul. 2020. 
168 Neste Sentido: BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.096.735-ES. 
APELAÇÃO CÍVEL - CIVIL - UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS FALSOS - CONCESSIONÁRIA DE 
SERVIÇOS PÚBLICOS DE TELEFONIA - CAUTELA EXIGIDA - EQUIPARAÇÃO DO TERCEIRO A 
CONSUMIDOR - DANO MORAL - FATO COMPROVADO - DESNECESSIDADE DE PROVA DO 
DANO - QUANTUM ARBITRADO MODICAMENTE - MAJORAÇÃO - DANO MATERIAL - TEORIA DO 
DANO DIRETO - APELO PRINCIPAL PARCIALMENTE PROVIDO - APELO ADESIVO PROVIDO. 
Relator: Min. Aldir Passarinho Junior, 30 de março de 2011. Disponível em: 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=MON&sequencial=1463587
5&tipo_documento=documento&num_registro=200802207265&data=20110330&formato=PDF. 
Acesso em: 14 jul. 2020. 
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A Lei Geral de Proteção de dados considera tratamento, todas as operações 

realizadas com os dados pessoais169 e em seu artigo 6º estabelece um dever de boa-

fé no tratamento dos dados pessoais, orientando principiologicamente aqueles que 

operam esses dados um dever de transparência, segurança, prevenção, não 

discriminação e responsabilização,170 além de outros deveres. 

O dever de reparação, para além do disposto anteriormente em consonância 

com a legislação cível, penal e do código consumerista, está previsto no artigo 42 da 

Lei Geral de Proteção de Dados, que diz que “O controlador ou o operador que, em 

razão do exercício de atividade de tratamento de dados pessoais, causar a outrem 

dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, em violação à legislação de proteção 

de dados pessoais, é obrigado a repará-lo.” 

De tudo isso é possível extrair algumas conclusões a respeito desta dinâmica 

de proteção de dados não sensíveis. Primeiro que há uma clara distinção entre as 

esferas de danos e de reparação em decorrência deles. Segundo que a legislação 

brasileira não cuidou de especificar as responsabilidades e diferenciar o que 

efetivamente é tratamento de dados e o que é pura e simples coleta de dados. 

Terceiro, em razão dessa não diferenciação a responsabilidade dos agentes 

detentores dos dados são horizontalmente responsáveis, isto é, aquele que 

meramente detém os dados em razão de uma eventual relação cível de cobrança 

também estão sujeitos a responsabilização destes dados, e deverão estar atentos a 

LGPD quando ela entrar em vigor, inclusive informando qual é a finalidade daquele 

 
169 Conforme Artigo 5º, inciso X, da Lei 13.709: “tratamento: toda operação realizada com dados 
pessoais, como as que se referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, 
reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, 
avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração;” 
170 Conforme Artigo 6º, da Lei 13.709: 
“Art. 6º As atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e os seguintes 
princípios: 
[...] 
VI - transparência: garantia, aos titulares, de informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre 
a realização do tratamento e os respectivos agentes de tratamento, observados os segredos comercial 
e industrial; 
VII - segurança: utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais 
de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, 
comunicação ou difusão; 
VIII - prevenção: adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento de 
dados pessoais; 
IX - não discriminação: impossibilidade de realização do tratamento para fins discriminatórios ilícitos ou 
abusivos; 
X - responsabilização e prestação de contas: demonstração, pelo agente, da adoção de medidas 
eficazes e capazes de comprovar a observância e o cumprimento das normas de proteção de dados 
pessoais e, inclusive, da eficácia dessas medidas. 
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eventual cadastro, com cláusula destacada das demais, no caso de consentimento 

por escrito (Art. 8º, § 1º, LGPD), nas hipóteses previstas na própria Lei. 

 

 

4.2.2 Dados Sensíveis 
 

A questão dos dados sensíveis é ainda mais problemática, os dados sensíveis 

são aqueles que, segundo a Lei Geral de Proteção de Dados, em seu artigo 5º, inciso 

II, informam “a origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a 

sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à 

saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa 

natural”.  

O tratamento dos dados pessoais sensíveis está disciplinado pelo inciso I do 

artigo 11, da Lei 13.709, que aponta que só poderá ocorrer “quando o titular ou seu 

responsável legal consentir, de forma específica e destacada, para finalidade 

específicas”, ou sem consentimento do titular nas hipóteses previstas no inciso II. 

Os dados sensíveis podem ser obtidos por via direta, onde acontece a coleta 

diretamente com o titular, mas também pode ser coletada por via indireta, como 

apontamos quando abordamos a questão da mineração de dados e captura de dados 

sensíveis. Essa segunda opção é muito mais discreta e também muito mais perigosa 

aos titulares dos dados. 

Os casos de derramamento de dados que analisamos no subcapitulo anterior 

não necessariamente se colocou em risco dados sensíveis, mas um vazamento de 

dados apurado pelo portal The Hack, em outubro de 2019, constatou que 2,3 milhões 

de registros sensíveis da rede McDonald’s Brasil ficaram expostos, sendo que destes 

dados, mais de 1 milhão eram registros de informações pessoais de funcionários. Era 

possível visualizar dados como nome completo, faixa etária, tempo de experiência, 
cargo, seção, etnia, necessidades especiais, salário e até mesmo unidade de 
trabalho”.171 

O vazamento de dados pessoais já é um problema por si só, porém esses 

dados de funcionários da rede McDonald’s Brasil apontam para um problema um 

 
171 SOUZA, Ramon de. Exclusivo: empresa expões dados pessoas de funcionários do McDonald’s.  
The Hack, [s.l.], out. 2019. Disponível em: https://thehack.com.br/exclusivo-mcdonalds-deixa-vazar-
dados-de-mais-de-1-milhao-de-funcionarios-brasileiros/. Acesso em: 15 jul. 2020. 
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pouco mais grave. Se por um lado é interessante às empresas ter informações étnicas 

de seus funcionários, até para adoção de políticas afirmativas, por outro o vazamento 

destes dados coloca em risco não só a imagem da instituição, mas também seus 

funcionários, afinal de contas, a própria LGPD classifica esses dados como dados 

pessoais sensíveis. Esse é um exemplo de dado bruto coletado pela empresa que se 

constitui como dado pessoal sensível. 

Não retirando a importância do que se discute e do que se trava nesta batalha, 

com olhos fixos nos dados sensíveis, parece que a legislação brasileira ignora um 

fator preponderante nesta equação. Há uma grande dificuldade de se falar em 

consentimento quando se fala de dados sensíveis, e ainda mais complexo é falar de 

forma específica e destacada, uma vez que não é necessariamente possível que isso 

aconteça. Explico melhor: com o início da era do big data, o valor da informação não 

esta alojado no simples propósito primário, mas sim no uso secundário. 

Essa mudança de perspectiva acaba por prejudicar o papel de cada indivíduo, 

titular de seus dados pessoais. A partir do vigor da LGPD, caso alguém queira coletar 

dados pessoais sensíveis para fins econômicos, por exemplo, deverá solicitar ao seu 

titular. O titular dos dados, então, agora sabe que seus dados foram coletados e 

autorizou a coleta. Em poder da empresa, esses dados podem ser objeto de usos 

secundários, muito mais inovadores do que quando foram coletados, em razão da alta 

capacidade de processamento que a era do big data proporciona. 

Entretanto, como saber quais usos secundários seriam realizados, se esse 

objetivo, ao momento da coleta, sequer se poderia pensar? “você imagina a Google 

tentando contatar centenas de milhões de usuários para pedir aprovação para usar 

suas antigas buscas na internet a fim de prever um surto de gripe? Nenhuma empresa 

suportaria o custo, nem mesmo se fosse tecnicamente possível”.172 

Em 1980 a OCDE elaborou uma recomendação com Diretrizes Para a 

Proteção da Privacidade e dos Fluxos de Dados Pessoais Transfronteiriços,173 

revisado em 2013174, com a finalidade de estabelecer alguns princípios de privacidade 

 
172 MAYER-SCHONBERGER, Viktor; CUJIER, Kenneth. Big Data: Como extrair volume, variedade e 
valor da avalanche de informação cotidiana. Tradução de Paulo Polzonoff Junior. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2013. p. 107. 
173 Recommendation of the Council of 23rd September 1980: Guidelines Governing The Protection of 
Privacy and Transborder Flows of Personal Data 
174 OCDE. OECD Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal 
Data. 2013. Disponível em: 
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que deveriam refletir nas leis de proteção de dados e privacidade. Os princípios são: 

Princípio de limitação de coleta;175 Princípio da qualidade dos dados;176 Princípio da 

especificação de finalidade;177 Princípio da limitação de Uso;178 Princípio de proteção 

de segurança;179 Princípio da transparência;180 Princípio da participação do 

indivíduo;181 e Princípio de responsabilidade.182 

Fred H. Cate e Vicktor Mayer-Shónberger, fizeram algumas reflexões 

importantes sobre os princípios apresentados pela OCDE em um mundo do big data. 

Apontam os autores que aqueles valores já não refletem a realidade do mundo 

contemporâneo em que vivemos, um mundo em que no momento da coleta dos dados 

sequer podemos compreender as utilidades que os dados podem ter. sobre o princípio 

da limitação de coleta, dizem os autores: 
[...] o requisito do princípio original da OCDE de que os dados sejam 
coletados 'quando apropriado' com o 'conhecimento ou consentimento do 
titular dos dados' parece ignorar a realidade do extraordinário volume de 
dados que é gerado hoje por meio de atividades rotineiras e transações e 
sensores quase onipresentes (como câmeras de vigilância, monitoramento 
de localização por smartphones e computadores embutidos em carros e 
outros dispositivos). Frequentemente, o conhecimento ou o consentimento da 

 
http://www.oecd.org/internet/ieconomy/oecdguidelinesontheprotectionofprivacyandtransborderflowsofp
ersonaldata.htm#guidelines. Acesso em 16 jul. 2020. 
175 Collection Limitation Principle: Deverá haver limites para a coleta de dados pessoais e esses dados 
deverão ser obtidos por meios legais e justos e, quando apropriado, com o conhecimento ou 
consentimento do titular dos dados. 
176 Data Quality Principle: Os dados pessoais devem ser relevantes para os fins para os quais devem 
ser utilizados e, na medida do necessário para esses fins, devem ser precisos, completos e atualizados. 
177 Purpose Specification Principle: Os objetivos para os quais os dados pessoais são coletados devem 
ser especificados o mais tardar no momento da coleta de dados e o uso subsequente limitado ao 
cumprimento desses objetivos ou de outros que não sejam incompatíveis com esses objetivos e como 
são especificados em cada ocasião. de mudança de propósito. 
178 Use Limitation Principle: Os dados pessoais não devem ser divulgados, disponibilizados ou 
utilizados para outros fins que não os especificados, exceto com o consentimento do titular dos dados; 
ou pela autoridade da lei. 
179 Security Safeguards Principle: Os dados pessoais devem ser protegidos por garantias razoáveis de 
segurança contra riscos como perda ou acesso não autorizado, destruição, uso, modificação ou 
divulgação de dados. 
180 Openness Principle: Deve haver uma política geral de abertura sobre desenvolvimentos, práticas e 
políticas com relação aos dados pessoais. Devem estar prontamente disponíveis meios para 
estabelecer a existência e a natureza dos dados pessoais e os principais objetivos de seu uso, bem 
como a identidade e a residência habitual do controlador de dados. 
181 Individual Participation Principle: Um indivíduo deve ter o direito de: i) obter de um controlador de 
dados, ou não, a confirmação de se o controlador de dados possui ou não dados relacionados a ele; ii) 
ser comunicado de seus dados dentro de um prazo razoável; a um custo, se houver, que não seja 
excessivo; de uma maneira razoável; e em uma forma que seja prontamente inteligível; iii) 
Fundamentação da negativa de informação nas condições anteriores e possibilidade de contestar tal 
negação; iv) e contestar dados relacionados a ele e, na procedência de sua intenção, ter os dados 
apagados, retificados, concluídos ou alterados. 
182 Accountability Principle: Um controlador de dados deve ser responsável pelo cumprimento de 
medidas que efetivem os princípios anteriores. 
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coleta de dados nessas situações é inexistente ou é provável que seja tão 
vago que não faça sentido (tradução nossa)183 
 

No princípio de limitação de uso de dados, parece evidente que o uso 

discriminatório, ou para algum fim ilegal, seja proibido de início, entretanto há que se 

refletir sobre a possibilidade de ir além do obvio quando se trata de mineração de 

dados, para fins de saúde pública, por exemplo. Em razão da pandemia que assola o 

mundo, a mineração de dados de localização permitiu ao Estado de São Paulo, por 

exemplo, identificar qual é o percentual de pessoas que estavam respeitando o 

isolamento social e ficando em casa.184 Essa é uma clara utilização de dados para fins 

diversos do que foram coletados. 

Talvez a grande reflexão desta nova era da informação seja justamente como 

alinhar os interesses econômicos as perspectivas de proteção de privacidade em 

relação a respostas que precisam ser urgentes dada a dramática mudança 

tecnológica que assola a sociedade da informação. 

Apontamos para questões complexas, que precisam ser compreendidas 

urgentemente pelos Estados e pelos agentes públicos, um derramamento de dados, 

que atualmente não são considerados sensíveis pode revelar ao fim e ao cabo, após 

um processo de mineração dados considerados sensíveis. Esse é o caso do que 

ocorreu com o vazamento de informações constantes do sistema GINFES185, no final 

de 2019. Uma falha na plataforma GINFES expos um número incerto de dados, a falha 

do sistema permitia o acesso a nota fiscal eletrônica na íntegra, sendo possível 

identificar tanto o tomador quanto o prestador do serviço, bem como a descrição do 

serviço e o seu valor.186 

 
183 CATE, Fred H.; MAYER-SCHÖNBERGER, Viktor. Notice and consent in a world of Big Data. 
International Data Privacy Law, Volume 3, Issue 2, mai. 2013, p. 67–73, 
https://doi.org/10.1093/idpl/ipt005. p. 71 
No original: […] the requirement in the original OECD principle that data be collected, ‘when appropriate,’ 
with the ‘knowledge or consent of the data subject’, seems to ignore the reality of the extraordinary 
volume of data that is generated today through routine activities and transactions and near-ubiquitous 
sensors (such as surveillance cameras, location monitoring by smart phones, and embedded computers 
in cars and other devices). Often, knowledge or consent of data collection in these situations is either 
non-existent or likely to be so vague as to be meaningless. 
184 NOGUEIRA, Luiz. Covid-19: Vivo e governo de SP vão usar dados para rastrear doença. Olhar 
Digital, São Paulo, 02 abr. 2020. Disponível em: https://olhardigital.com.br/coronavirus/noticia/covid-
19-governo-de-sp-e-vivo-usarao-dados-para-rastrear-doenca/98900. Acesso em: 16 jul. 2020. 
185 Sistema de emissão de e-NFS (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica) utilizada por diversos municípios 
e estados no Brasil 
186 FILHO, Fabrício. [Exclusivo] Site da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica vaza dado de mais de 60 
municípios brasileiros. Olhar Digital, São Paulo, 15 out. 2019. Disponível em: 
https://olhardigital.com.br/noticia/-exclusivo-site-da-nota-fiscal-de-servico-eletronica-vaza-dados-de-
mais-de-60-municipios-brasileiros/91624. Acesso em: 16 jul. 2020. 
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Imagine a potencialidade de dano o vazamento de informações de cartão de 

crédito, de plataformas de compra, de informações GPS, entre tantos outros 

aplicativos e funcionalidade disponíveis nos equipamentos de telefonia móvel, sem 

falar na realidade que a Internet das Coisas poderá propiciar de informações e dados, 

realidade tecnológica que só se mostrará mais agressiva com o passar do tempo. 

O problema, como já estamos apontando ao longo deste trabalho, não está 

somente na capacidade de produção de dados, que cresce a cada minuto, mas 

também na capacidade de mineração. Essa questão foi levantada por Christopher 

Kuner, Dan Jerker B. Svantesson, Fred H. Cate, Orla Lynskey e Christopher Millard187 

quando escreveram em 2017 um artigo intitulado “Aprendizado de máquinas com 

dados pessoais: a lei de proteção de dados é inteligente o suficiente para enfrentar o 

desafio?”188 

O desafio apontado pelos autores está justamente sobre a dinâmica de 

funcionamento do sistema:  
Aprendizado de máquina é orientado por dados, tipicamente envolvendo 
dados existentes e corrente ativa de dados em um complexo treinamento e 
desenvolvimento de fluxo de trabalho. Pode ser difícil reconciliar esses 
processos dinâmicos com finalidades especificadas com antecedência. 
(tradução nossa)189 
 

O grande problema do machine learning é que muitas vezes ele se constitui 

verdadeiramente como uma “caixa preta”, ao passo que a velocidade de 

processamento não necessariamente é compreendida pela mente humana. Assim, 

pode não ser viável para um ser humano “conduzir uma revisão significativa de um 

processo que possa ter envolvido dados e algoritmos de terceiros (que podem conter 

segredos comerciais), modelos pré-aprendidos ou técnicas inerentemente opacas de 

aprendizagem de máquina.”190 

 
187 KUNER, Christopher; SVANTESSON, Dan Jerker B.;CATE, Fred H.; LYNSKEY, Orla; MILLARD, 
Christopher. Machine learning with personal data: is data protection law smart enough to meet the 
challenge?, International Data Privacy Law, Volume 7, Issue 1, fev. 2017. p. 1–
2. https://doi.org/10.1093/idpl/ipx003. 
188 Título na língua original: Machine learning with personal data: is data protection law smart enough 
to meet the challenge? 
189 KUNER, Christopher; SVANTESSON, Dan Jerker B.;CATE, Fred H.; LYNSKEY, Orla; MILLARD, 
Christopher. Machine learning with personal data: is data protection law smart enough to meet the 
challenge?, International Data Privacy Law, Volume 7, Issue 1, fev. 2017. p. 1–
2. https://doi.org/10.1093/idpl/ipx003, p. 1. 
No original: “Machine learning is data driven, typically involving both existing data sets and live data 
streams in complex training and deployment workflows. It may be difficult to reconcile such dynamic 
processes with purposes that are specified narrowly in advance.” 
190 KUNER, Christopher; SVANTESSON, Dan Jerker B.;CATE, Fred H.; LYNSKEY, Orla; MILLARD, 
Christopher. Machine learning with personal data: is data protection law smart enough to meet the 
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O artigo 20191 da LGPD é o único artigo na legislação brasileira que fala sobre 

o tratamento automatizado de dados pessoais, e ele informa que o “titular dos dados 

tem direito a solicitar a revisão de decisões tomadas unicamente com base em 

tratamento automatizado”. A legislação europeia prevê, nos artigos 13º, 2, “f”, e 14º, 

2, “g”, a necessidade dos responsáveis pelo tratamento automatizado de informar aos 

titulares dos dados, no momento da coleta, sobre “a existência de decisões 

automatizadas” e prestar “informações úteis relativas à lógica subjacente, bem como 

a importância e as consequências previstas de tal tratamento para o titular dos 

dado”.192 

A legislação brasileira apesar de pouco abordar esta questão, cai nas mesmas 

problemáticas. Primeiramente porque seria quase improvável a abertura do código 

completo de algoritmos e de descrições técnicas relativas ao processo de tratamento 

automatizado para que se pudesse explicar o resultado da decisão; pouco provável 

também seria explicar não genericamente como se chegou a determinado resultado 

sem a abertura de outros dados constantes do sistema. 

O fato é que a sociedade se encontra diante de um dilema complexo. Se por 

um lado os benefícios da tecnologia nos propiciam vivenciar experiências nunca antes 

experimentadas pela sociedade ao mesmo tempo nos coloca diante de um risco 

potencial. 

As normas atuais do sistema brasileiro (inclusive considerando a LGPD que 

ainda não está em vigor) não nos permitem solucionar os problemas que estamos 

 
challenge?, International Data Privacy Law, Volume 7, Issue 1, fev. 2017. p. 1–
2. https://doi.org/10.1093/idpl/ipx003, p. 2. 
No original: “As for ‘human intervention’, it may not be feasible for a human to conduct a meaningful 
review of a process that may have involved third-party data and algorithms (which may contain trade 
secrets), prelearned models, or inherently opaque machine learning techniques.” 
191 Art. 20. O titular dos dados tem direito a solicitar a revisão de decisões tomadas unicamente com 
base em tratamento automatizado de dados pessoais que afetem seus interesses, incluídas as 
decisões destinadas a definir o seu perfil pessoal, profissional, de consumo e de crédito ou os aspectos 
de sua personalidade. 
§ 1º O controlador deverá fornecer, sempre que solicitadas, informações claras e adequadas a respeito 
dos critérios e dos procedimentos utilizados para a decisão automatizada, observados os segredos 
comercial e industrial. 
§ 2º Em caso de não oferecimento de informações de que trata o § 1º deste artigo baseado na 
observância de segredo comercial e industrial, a autoridade nacional poderá realizar auditoria para 
verificação de aspectos discriminatórios em tratamento automatizado de dados pessoais. 
192 UNIÃO EUROPÉIA. Regulamento 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de 
abril de 2016 relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de 
dados pessoais e à livre circulação desses dados e que revoga a Diretiva 95/46/CE (Regulamento 
Geral sobre a Proteção de Dados). Disponível em: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016R0679-20160504&from=PT. Aceso em 20 abr. 2019 
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enfrentando de forma eficaz, e talvez isso nem seja possível diante dos dilemas 

apresentados. O judiciário pouco tem feito a contento a distinção entre dados pessoais 

e dados pessoais sensíveis em suas decisões. 

As indenizações cabíveis pelo vazamento de dados são cabíveis na esteira 

do que apresentamos no subcapítulo anterior, talvez mais agravadas, ao passo que o 

momento tecnológico que vivenciamos não nos permite compreender com total 

amplitude os danos passíveis de sofrermos, tanto na esfera cível, quanto penal e 

consumerista. 
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CONCLUSÂO 
 

Esta tese cuidou de desenvolver a temática relacionada a privacidade e a 

proteção de dados pessoais. Apresentando caminhos para a compreensão de qual 

privacidade é possível falar na realidade brasileira, e quais são os impactos jurídicos, 

econômicos e políticos que esta privacidade sofre na era da informação. 

Inicialmente, no primeiro capítulo, tratamos do funcionamento do big data.e 

qual é a dinâmica que se estabelece na coleta e tratamento de dados partindo de 

premissas de desenvolvimento tecnológico ao qual a sociedade contemporânea está 

submetida.  

Foi possível verificar que a humanidade está passando por um momento único 

de enfrentamento de realidade e mudanças de perspectivas pouco antes vistas. O 

COVID-19 veio para agravar ainda mais esse processo evolutivo tecnológico e nos 

faz experimentar um pouco do futuro. 

Terminologias da era da informação, como big data, internet das coisas, 

machine learnig torna-se corriqueiros no cotidiano das pessoas, mesmo que não 

necessariamente no vocabulário, na realidade prática. Das pessoas que possuem 

acesso a internet, 99% delas acessam pelo celular, deixando um rastro infindável de 

dados pessoais, por aplicativo que acessam (ouvindo música, trocando mensagens, 

curtindo coisas nas redes sociais, etc.), uma mina de ouro para as grandes empresas 

de tecnologia. 

Na sequência, informações foram levantadas pesquisas relacionadas ao 

custo da privacidade, para melhor compreender o caminho que se deve estabelecer 

na proteção de dados, e compreender quais políticas poderiam se tornar mais efetivas 

na proteção de dados e quais perspectivas se mostravam controversas. 

Foi possível perceber que determinados comportamentos empresariais são 

louváveis em estrutura de inovação e a preocupação com os dados pessoais se 

mostraram legítimos a ponto de se adotar uma política de confiança com os usuários 

de um determinado serviço, mas ao mesmo tempo há uma caçada pela quebra destas 

barreiras de segurança, o que faz com que não só as empresas, mas também os 

estados devem estar preocupados com a dinâmica de funcionamento desta realidade. 

a capacidade tecnológica de armazenamento e processamento de dados 

coloca toda uma sociedade em linha de vulnerabilidade, afinal estamos a falar de uma 



113 

estrutura que movimenta a economia do futuro que a cada dia se mostra mais 

presente. 

O poder estatal de regulamentação é um fator preponderante na adoção de 

políticas de segurança de dados e, consequentemente, da privacidade de seus 

cidadãos. Há um dever de regulamentar esta atividade, tarefa inglória, principalmente 

porque estamos diante de um processo evolutivo tecnológico que a mente humana 

não tem se mostrado capaz de acompanhar. Nos últimos 20 anos processamos mais 

dados do que em toda a história anterior da humanidade. 

A privacidade precisa ser compreendida como um processo complexo 

biopsicossocial de formação do indivíduo, e esse valor deve ser preservado para 

integridade do ser humano como o fundamento do bem-estar e do bem viver. A 

intimidade é um fator preponderante que compõe as relações e nuances da vida e, 

por mais uma vez, ela está em risco. Desta vez não pela vontade de déspotas (apesar 

de por eles também), mas pela própria condição de dependência das tecnologias. 

A era digital, como um processo de evolução natural da vida em coletividade 

e da própria estrutura do modelo capitalista, parece ser uma realidade que, ao ponto 

que nos encontramos, dificilmente será rompido, entretanto é necessário um esforço 

pelas autoridades políticas e normativas de compreensão dela para que melhor 

possamos lidar com seus malefícios e melhor possamos aproveitar seus benefícios. 

Talvez esse seja um dos maiores desafios do século. 

Compreender até onde podem ir os anseios políticos e econômicos a partir de 

informações que são obtidas dos indivíduos que “voluntariamente” as entrega por não 

haver outra possibilidade aceitável, diante da inviabilidade de se retornar ao período 

que gentilmente chamaremos de idade das cavernas. 

As normas brasileiras, assim como as diretrizes normativas internacionais, 

não dão conta de abordar as grandes questões relacionadas a tecnologia dado que o 

processo legiferante é muito lento frente ao processo de desenvolvimento tecnológico. 

Dadas tais considerações, o trabalho teve como objetivo a compreensão dos 

valores que constituem a noção de privacidade para a sociedade e para o direito 

brasileiro, e nesta dinâmica é possível perceber que a sociedade e o direito, apesar 

de uma preocupação relapsa com o processo de transmissão de dados, se preocupa 

em constituir a privacidade como uma reflexão que caberia a cada indivíduo delimitar, 

neste sentido o que é tornado público ou não depende da vontade da pessoa, 

entretanto é possível verificar que pessoas públicas, seja em razão da fama que 
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busca, seja em razão da opção de exercício de uma função pública o coloca em uma 

condição especial de derrogação de privacidade, sujeito a ter sua intimidade e sua 

privacidade mitigada em prol da informação e da compreensão histórica da 

coletividade. 

A segunda pergunta proposta resta prejudicada diante de alguns elementos 

que já apontamos nesta conclusão. A evolução tecnológica a qual estamos 

submetidos faz com que cada pessoa se veja diante de um dilema próprio da sua era. 

Nos parece pouco provável que alguns indivíduos de fato consigam se ver livres de 

aparelhos de smartphone, que é um dos principais mecanismos para coleta de dados 

pessoais, as pessoas se utilizam dele para conversar, se relacionar, trabalhar, 

comprar e ter seus momentos de lazer. Esses dados captados por esses aparelhos e 

seus aplicativos fazem parte de um potencial de conforto tecnológico, e abrir mão 

disso não parece ser uma opção para muitos brasileiros. Pareceu-nos inviável 

também dar publicidade ao titular dos dados sobre o quais possibilidades de 

mineração aqueles dados estão sujeitos, diante de um custo econômico que 

inviabilizaria a atividade, ao passo que o percentual de pessoas que efetivamente 

leem os termos antes de aceita-los é muito reduzido. 

O papel do Estado nesta nova realidade é demasiadamente complexo, e o 

esforço político precisa ser uma pauta cada vez mais presente para compreensão de 

funcionamento das novas tecnologias. O Estado ainda é aquele agente que 

estabelece as linhas fronteiriças das relações econômicas e jurídicas que se dão na 

preservação dos direitos e da dignidade das pessoas que compõe aquela sociedade. 

Apesar de se mostrarem confusos na criação de suas normas que provavelmente 

terão pouca eficácia técnica no atendimento das demandas sociais do futuro. 
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