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RESUMO 

Esta pesquisa tem por finalidade o estudo do direito fundamental à privacidade no espaço 

virtual, especialmente nas relações de consumo. Analisa-se a eficácia dos direitos 

fundamentais nas relações entre particulares e a função social da responsabilidade civil da 

empresa em relação a danos extrapatrimoniais causados ao consumidor, sob a ótica dos danos 

punitivos. A visão tradicional é de que os direitos fundamentais têm eficácia apenas em 

oposição ao Estado. Entretanto, a partir da década de 1950, essa visão modificou-se, 

passando-se a verificar a eficácia desses direitos nas relações entre particulares. Por outro 

ladp, o fenômeno da funcionalização do direito vem ocorrendo de forma crescente, posto que 

os institutos de direito são hoje vistos também por sua função – relação externa – e não apenas 

por sua estrutura. Conciliando essas duas visões atuais do direito, pode-se verificar que a 

responsabilidade civil possui uma função social, especialmente quando se está diante de 

lesões ao direito à privacidade do consumidor, que é a parte vulnerável na relação jurídica. É 

de conhecimento notório a revolução que a Internet promoveu na sociedade e na forma como 

as pessoas trocam informações e dados, facilitando a comunicação. Entretanto, da mesma 

forma que facilitou as relações entre pessoas, trouxe problemas antes não enfrentados, como a 

extrema exposição da privacidade das dos consumidores. Também o aumento vertiginoso do 

comércio eletrônico, em proporções maiores do que os antigos meios de comércio, fez com 

que os problemas se multiplicassem, sobretudo na forma como os dados dos consumidores 

são protegidos (ou expostos) no espaço virtual. Em razão dessas questões verificadas, o 

desafio proposto nesta pesquisa é conciliar o direito à privacidade nas relações de consumo 

ocorridas no espaço virtual e apurar, de acordo com a legislação vigente, a responsabilidade 

da empresa em relação à segurança dos dados dos consumidores. Havendo lesões ao 

consumidor, analisa-se a forma como a função social da responsabilidade civil, sendo uma 

sanção negativa, é capaz de gerar mudanças positivas de comportamento, especialmente para 

prevenir novas lesões.  

Palavras-chave: Funcionalização do direito. Função social da responsabilidade civil. 

Privacidade do consumidor. Espaço virtual. Direitos fundamentais. Eficácia dos direitos 

fundamentais entre particulares.   



ABSTRACT 

This research aims to study the fundamental right to privacy in cyberspace, especially in 

consumer relations. It analyzes the effectiveness of fundamental rights in relations between 

individuals and the social function of company liability that is  related of off-balance sheet 

consumer detriment. This analysis is made from punitive damages perspective. The traditional 

point of view states that fundamental rights are effective only in opposition to the State. 

However, from the 1950s  this view has changed, going to check the effectiveness of these 

rights in relations between individuals. From another hand, the phenomenon of functionalism 

of the law has been growth, since the institutes of law are seen today not only by their 

structure but by their external relationship. By merging of these two current law visions it is 

possible to notice that the liability has a social function - especially when facing injuries to the 

right to privacy of the consumer, which is the vulnerable part of the legal relationship. The 

Internet revolution promoted in society is well known as well as the way people exchange 

information and data, facilitating communication. However, in the same way it has facilitated 

the relationships between people, it caused problems not previously encountered such as high 

privacy exposure of the consumers. The high growth electronic commerce, in larger 

proportions than the old means of trade, also caused the multiple problems, especially in how 

consumer data is protected (or exposed) in cyberspace. Due to these issues, the challenges of 

this research is to reconcile the right to privacy in cyberspace consumer relations as well as to 

determine, in accordance with current legislation, the corporate responsibility regarding the 

safety of consumer data. In case of injury to the consumer, this work analyses how the social 

function of civil liability – as a negative sanction - is able to generate positive behavioral 

changes, especially focused to prevent further injury. 

Keywords: Functionalism of law. Social function of civil liability. Consumer privacy. 

Cyberspace. Fundamental rights. Effectiveness of fundamental rights between individuals. 
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INTRODUÇÃO 

Na segunda metade do século passado, a partir da Segunda Grande Guerra, o mundo 

passou por uma expansão no consumo. O que vinha num crescente desde a Revolução 

Industrial, com o desenvolvimento da produção em série, tornou-se a regra na produção de 

bens de consumo, tudo para reduzir o custo de produção e satisfazer um mercado de consumo 

cada vez mais crescente. Inicia-se a era do consumo em massa.  

Consumo em massa, problemas também em massa. O poder das grandes empresas 

fornecedoras perante o mercado de consumo, aliado à massificação da produção, ocasionou 

um aumento significativo dos problemas enfrentados pelos consumidores, que não mais eram 

aqueles pertencentes apenas à comunidade do fornecedor, quase artesão. Os problemas, ao 

poucos, foram se globalizando.  

No final do século passado, na década de 1990, surge no mercado algo novo e que 

viria uma das maiores revoluções – senão a maior: a Internet, capaz de conectar pessoas em 

qualquer parte do mundo em tempo real. Com a popularização da Internet, as pessoas 

passaram a utilizar-se cada vez mais da rede mundial em seu cotidiano, muito pela facilidade 

de comunicação e praticidade em pesquisas, trabalho, entretenimento, lazer, transações 

financeiras, enfim, interação e obtenção de informações. A sociedade vive a Era da 

Informação.  

De sua popularização, na década de 1990, até os dias de hoje, a Internet gerou uma 

verdadeira revolução na forma como o ser humano interage com o mundo. Entretanto, uma 

das maiores revoluções foi o comércio eletrônico, que possibilita a aquisição de produtos e 

serviços oferecidos por fornecedores em qualquer parte do mundo, bastando, para tanto, 

acessar um site e adquirir praticamente qualquer coisa.  

Atentas a isso, as empresas passaram a investir cada vez mais no comércio eletrônico, 

procurando conquistar os consumidores desenvolvendo sites cada vez mais completos e, por 

meio deles, vendendo, além de produtos e serviços, a praticidade e a comodidade oferecidas 

pela rede mundial. Porém, ao mesmo tempo em que trás conforto e comodidade, a utilização 

da internet também gera insegurança, em especial nas relações de consumo. 

Essas transações efetuadas por meio da Internet para a aquisição de produtos e 

serviços, ou mesmo para uma simples pesquisa de preços, vêm de maneira crescente expondo 
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a privacidade do consumidor, sendo as consequências dessa exposição muitas vezes 

desastrosas ou irremediáveis. 

O direito à privacidade é um direito fundamental, garantido pela Constituição Federal, 

sendo a sua violação passível de consequências, como indenizações aos titulares do direito 

que eventualmente forem lesados.  

O direito brasileiro, em que pese o avanço da utilização da Internet como forma de se 

promover relações de consumo, ainda não dispõe de uma legislação específica para a proteção 

de dados, motivo pelo qual muitos questionamentos acerca do tema são gerados.  

Por outro lado, a responsabilidade da empresa pela coleta e guarda desses dados, em 

que pese haver no Código de Defesa do Consumidor norma a respeito dos arquivos de 

consumo, não está especificamente delineada, em especial, em relação à proteção dos dados 

dos consumidores, motivo pelo qual necessário se faz estudar o tema.  

Os dados pessoais dos consumidores que estão em poder de fornecedores são 

sigilosos, de tal sorte que a violação desses dados, seja por meio de exposição a terceiros, pelo 

envio não autorizado de mensagens ou mesmo pela coleta de forma desautorizada, o que 

ocorre corriqueiramente no espaço virtual.   

Todas essas atitudes, assim como outras que expõem o consumidor, são violações à 

privacidade do consumidor, gerando o direito do consumidor de ingressar com ações 

indenizatórias para, ao menos, compensar o prejuízo experimentado pela violação.  

Entretanto, o que se verifica é que, quando há a responsabilização de uma empresa por 

violações a direitos da personalidade – ações de indenizações por danos morais, especial –, os 

valores das condenações são insignificantes em relação ao patrimônio da empresa e, muitas 

vezes, ao grau de violação, ou mesmo à gravidade do ato – lesar a privacidade de uma pessoa. 

Pela mera contabilização das condenações e dos custos envolvidos nas ações em geral, é 

possível verificar que, para as empresas, é mais viável – e muitas vezes mais lucrativo –, 

financeiramente falando, não investir em modificação de procedimentos, tendo em vista que 

isto acaba sendo mais custoso do que arcar com os custos dos processos judiciais envolvendo 

danos morais por lesão à privacidade. 

De outra sorte, o direito à privacidade é um direito fundamental, de forma que deve ser 

respeitado por todos. Todavia, questiona-se o alcance dos efeitos desses direitos nas relações 

privadas e, mais ainda, em que medida se dão esses efeitos.  
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Partindo da privacidade do consumidor no espaço virtual, a presente pesquisa tem por 

objetivo estudar a forma como os dados pessoais dos consumidores são tratados pelas 

empresas, especialmente na forma de obtenção e de guarda desses dados, partindo da 

premissa de que esses dados pessoais são sigilosos e que gozam de proteção constitucional, 

restando verificar de que forma se dá essa proteção na relação entre particulares. Da mesma 

forma, serão analisadas as questões relacionadas à responsabilidade da empresa por esses 

dados, especialmente quando há lesão ao direito à privacidade, tendo em vista as indenizações 

pelos danos causados pela quebra desse dever de sigilo por parte da empresa e a influência 

dessas condenações no comportamento das empresas, para se analisar a função social – ou 

não – da responsabilidade civil da empresa.  

Procurar-se-á responder às seguintes questões: Há eficácia dos direitos fundamentais 

nas relações entre particulares e, se sim, de que forma se dá a aplicação desses direitos nas 

relações privadas? O espaço virtual é um ambiente essencialmente diferente do dito espaço 

físico, havendo a necessidade de uma legislação e um regramento específico para ele? A 

proteção à privacidade na Internet, em relação à proteção de dados, obedece às mesmas 

normas já estabelecidas? As empresas fornecedoras de produtos e serviços são responsáveis 

pela guarda e utilização dos dados de consumidores que têm em seu poder? Se sim, de que 

forma? Os dados e cadastros de consumo podem ser utilizados pela empresa sem prévia 

autorização do consumidor? No que tange as relações de consumo, as empresas teriam uma 

função social? Há funcionalização na responsabilidade civil da empresa, especialmente no 

que tange aos danos punitivos? 

O método utilizado é o hipotético dedutivo. As hipóteses apresentadas são: a) Os 

direitos fundamentais têm eficácia nas relações entre particulares, devendo servir como 

princípio norteador nessas relações, bem como para o juiz, ao julgar a violação desses direitos 

por parte de particulares; b) no espaço virtual devem ser obedecidas as mesmas normas já 

estabelecidas no Direito, especialmente no que tange às normas constitucionais, havendo a 

necessidade de adequações pontuais, dadas as peculiaridades das relações jurídicas ocorridas 

nesse ambiente; c) os fornecedores de produtos e serviços via Internet são inteiramente 

responsáveis pela guarda e utilização de dados de consumidores de tenham em seu poder, não 

cabendo sua utilização sem prévio e expresso consentimento anterior, aplicando-se a eles a 

responsabilidade objetiva; d) existe a função social da empresa em relação aos consumidores, 

devendo a responsabilidade civil, por meio das indenizações por danos morais, ser 
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reconhecida como forma de funcionalização do direito, como forma de evitar danos aos 

consumidores.   

Para responder a essas perguntas, bem como confirmar ou não as hipóteses 

apresentadas, no primeiro capítulo será estudado o direito fundamental à privacidade, 

analisando-se a evolução dos direitos fundamentais ao longo do tempo e a eficácia dos 

direitos fundamentais entre particulares; em seguida, será verificada a privacidade no contexto 

constitucional atual, bem como na legislação estrangeira e legislação brasileira.  

No segundo capítulo será estudado o espaço virtual, sendo analisadas a origem e a 

evolução da Internet; em seguida, passar-se-á à análise da privacidade no espaço virtual, 

verificando-se o panorama atual do tratamento dos dados pessoais na rede, bem como a 

questão dos cookies e dos spams, tidos como meios de violação da privacidade na rede. E, 

seguida, far-se-á uma análise sobre o Marco Civil da Internet, especificamente nos pontos que 

tratam da privacidade e da proteção de dados.  

No terceiro capítulo serão analisadas as relações de consumo no espaço virtual, 

trazendo-se a evolução histórica da defesa do consumidor para, em seguida, analisar o Código 

de Defesa do Consumidor sob o enfoque constitucional e a vulnerabilidade do consumidor, 

como princípio basilar da legislação consumerista. Em seguida, serão trazidos os conceitos de 

consumidor e fornecedor e serão verificados o conceito e os aspectos relevantes dos arquivos 

de consumo.  

No quarto capítulo tratar-se-á da função social da responsabilidade da empresa, 

analisando-se o conceito de empresa e sua função social. Em seguida, analisar-se-á a 

responsabilidade da empresa nas relações de consumo, verificando-se os aspectos do dano 

moral e sua quantificação, a responsabilidade da empresa perante a privacidade do 

consumidor e a função social da responsabilidade da empresa.   

Por fim, far-se-á a conclusão, para confirmar ou não as hipóteses inicialmente 

levantadas.  

Espera-se com a presente pesquisa contribuir para a análise da privacidade no espaço 

virtual, especialmente no que tange aos dados de consumidores em poder de fornecedores e à 

proteção da privacidade desses consumidores.  
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1 O DIREITO FUNDAMENTAL À PRIVACIDADE 

Para que se analise o direito fundamental à privacidade, necessário se faz verificar 

algumas questões sobre direitos fundamentais, assim como trazer à baila uma definição desses 

direitos e analisar o seu desenvolvimento ao longo do tempo. 

A Constituição Federal de 1988, ao elencar um rol extenso e exemplificativo de 

direitos e garantias fundamentais, trouxe significativa inovação nesta seara, contemplando, 

pela primeira vez, direitos fundamentais com a importância que hoje se constata, o que pode 

ser verificado também em outras constituições pelo mundo, como a Constituição italiana de 

1947, a Lei Fundamental da Alemanha de 1949, a Constituição da República Portuguesa de 

1976 e a Constituição espanhola de 1978, essas duas últimas concebidas em momentos pós 

regimes autoritários e todas elas influenciando o Constituinte brasileiro de 1988 (SARLET, 

2012). 

Reconhecendo direitos e garantias como fundamentais, mesmo que estejam fora do 

extenso rol do artigo 5°, nos termos do parágrafo 2° do artigo (BRASIL, 1988), o Constituinte 

de 1988 ressaltou a importância desses direitos (fundamentais) ao inseri-los no início do texto 

constitucional, logo após elencar os fundamentos, objetivos e princípios basilares do Estado, 

demonstrando a importância desses direitos, o que também aponta os direitos e garantias 

fundamentais como uma base hermenêutica constitucional, assim o sendo para todo o 

ordenamento jurídico.1  

No entanto, em que pese a importância atribuída hoje aos direitos fundamentais nos 

textos constitucionais, ao longo da história pode-se verificar que estes, apesar de previstos 

constitucionalmente, não gozavam de grande relevância na ordem jurídica, a exemplo da 

Constituição brasileira de 1924, a chamada Constituição do Império, que pela primeira vez 

trouxe importância constitucional aos direitos fundamentais, os arrolou apenas no artigo 179 

de seu texto (DIMOULIS; MARTINS, 2008).  

                                                     
1  A importância atribuída aos direitos e garantias fundamentais na Constituição de 1988 pode ser verificada 

por sua posição topográfica. Segundo Ingo Sarlet, “Dentre as inovações, assume destaque a situação 
topográfica dos direitos fundamentais, positivados na Constituição, logo após o preâmbulo e os princípios 
fundamentais, o que, além de traduzir maior rigor lógico, na medida em que os direitos fundamentais 
constituem preâmbulo hermenêutico e valores superiores de toda a ordem constitucional e jurídica, também 
vai ao encontro da melhor tradição do constitucionalismo na esfera dos direitos fundamentais. Além disso, a 
própria utilização da terminologia ‘direitos e garantias fundamentais’ constitui novidade, já que nas 
Constituições anteriores costumava utilizar-se a denominação ‘direitos  e garantias individuais’, desde muito 
superada e manifestamente anacrônica, além de desafinada em relação à evolução recente no âmbito do 
direito constitucional e internacional”. (SARLET, 2012, p. 66). 
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Essa importância atribuída aos direitos fundamentais se deu na Constituição de 1988 

pela influência do momento histórico que o Brasil vivia em meados da década de 1980, 

saindo de uma ditadura militar e retomando as garantias aos direitos da pessoa humana, que 

foram afastados durante o período que antecedeu a Assembleia Constituinte. 

Esse período que antecedeu a elaboração do novo texto constitucional, como dito, 

serviu de inspiração para que fossem arrolados os direitos fundamentais da forma como estão 

dispostos, com a importância que lhes é atribuída e em um rol não exaustivo, sendo 

reconhecidos direitos desse quilate em outras partes da Constituição ou mesmo fora do texto 

constitucional. 

Com efeito, na doutrina podem ser encontradas as expressões “direitos humanos” e 

“direitos fundamentais” como sinônimas. Entretanto, alguns doutrinadores as trazem como 

expressões de significado distinto, a exemplo de Canotilho, que distingue direitos 

fundamentais e direitos humanos, estabelecendo que: “Direitos do homem são direitos válidos 

para todos os povos e em todos os tempos (dimensão jusnaturalista-universalista); Direitos 

Fundamentais são os direitos do homem, jurídico-institucionalmente garantidos e limitados 

espacio-temporalmente” (CANOTILHO, 2007, p. 393) São direitos humanos, na visão de 

Canotilho, aqueles que advêm da condição de ser humano, independentemente de divisões 

geográficas ou da época em que são analisados, ao passo que os direitos fundamentais são 

aqueles positivados num ordenamento jurídico, em determinado tempo e espaço. 

Da mesma forma, Sarlet, salienta: 

Em que pese sejam ambos os termos (“direitos humanos” e “direitos fundamentais”) 
comumente utilizados como sinônimos, a explicação corriqueira e, diga-se de 
passagem, procedente para a distinção é que o termos “direitos fundamentais” se 
aplica para aqueles direitos do ser humano reconhecidos e positivados na esfera do 
direito constitucional positivo de determinado Estado, ao passo que a expressão 
“direitos humanos” guardaria relação com os documentos de direito internacional, 
por referir-se àquelas posições jurídicas que se reconhecem ao ser humano como tal, 
independentemente de sua vinculação com determinada ordem constitucional, e que, 
portanto, aspiram à validade universal, para todos os povos e tempos, de tal sorte 
que revelam um inequívoco caráter supranacional (internacional). (SARLET, 2012, 
p. 29). 

A distinção entre direitos humanos e direitos fundamentais faz sentido de acordo com 

a perspectiva de estudo, sendo que, das várias possíveis, Sarlet cita três: a) filosófica, ou 

jusnaturalista, que entende os direitos fundamentais como sendo de todos os homens, em 

todos os tempos e lugares; b) universalista, ou internacionalista, que os entende como sendo 
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direitos de todos os homens, num determinado tempo; c) estatal, ou constitucional, que 

entende serem estes direitos dos homens, porém em lugar e tempo determinados. (SARLET, 

2012) 

Em que pese a distinção conceitual, não se discorda de que os direitos fundamentais 

são direitos do homem, apenas variando a perspectiva de estudo desses direitos. Pode-se 

dizer, pela perspectiva constitucional, aqui adotada prioritariamente, que os direitos 

fundamentais são espécies do gênero direitos humanos, sendo estes direitos inerentes a todos 

os seres humanos independentemente de positivação, tempo ou lugar, e os primeiros como 

pertencentes à espécie “direitos humanos”, mas “em sua forma positivada no direito 

doméstico – ‘direitos fundamentais’ – , aplicada aos direitos humanos reconhecidos na ordem 

constitucional. (SILVEIRA;  ROCASOLANO, 2010, p. 204-205) 

Acerca do conceito de direitos fundamentais, há duas construções para defini-los, a 

primeira mais estrita e exata, que os define como regras, e outra mais ampla e aberta, que os 

define como princípios (ALEXY, 2005); a primeira construção é vinculada ao positivismo ou 

ao legalismo, e a segunda é vinculada ao constitucionalismo (VIEIRA, 2007).  

Tanto regras quanto princípios são normas jurídicas, sendo a sua distinção tarefa um 

tanto árdua. A diferença, na visão de alguns juristas, está: a) no grau de abstração, tendo os 

princípios um grau de abstração mais elevado do que as regras; b) no grau de 

determinabilidade na aplicação ao caso concreto, tendo as regras aplicação direta, ao passo 

que os princípios requerem mediações concretizadoras do juiz ou do legislador, por exemplo; 

c) no caráter de fundamentalidade no sistema das fontes do direito, tendo os princípios um 

papel fundamental ou estruturante no ordenamento jurídico; d) na proximidade da ideia de 

direito e de justiça, sendo os princípios standards vinculantes juridicamente nesse sentido, ao 

passo que as regras têm conteúdo meramente funcional, podendo, neste sentido, ser 

vinculativas; e, e) na natureza normogenética, isto é, os princípios são normas que 

fundamentam as regras (CANOTILHO, 2007).  

Por essa distinção, pode-se verificar que ora as normas estabelecidas pelos direitos 

fundamentais se revestem da qualidade de regras, ora da qualidade de princípios, a exemplo 

do direito à indenização, previsto no inciso V do artigo 5°, que é considerado como uma 

regra, e do princípio da defesa do consumidor previsto no inciso XXXII do artigo 5°.  

De qualquer forma, sejam regras ou princípios, fato é que a conceituação dos direitos 

fundamentais pela doutrina, da mesma forma que a sua distinção entre regras e princípios, não 
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é tarefa fácil, como dito alhures. Alguns doutrinadores definem direitos fundamentais como 

sendo direitos públicos subjetivos de pessoas físicas ou jurídicas, que gozam de caráter 

supremo, posto ter status constitucional, e que visam a limitar a atuação estatal diante as 

liberdades individuais.2 (DIMOULIS; MARTINS, 2008) 

Assim, pode-se dizer que os direitos fundamentais são normas jurídicas universais 

essencialmente vinculadas à dignidade humana, limitadoras do poder estatal – mas também 

eficazes entre particulares (ver item 1.1 desta pesquisa) – e positivadas nas constituições dos 

Estados Democráticos de Direito, tão importantes que fundamentam e legitimam o 

ordenamento jurídico como um todo. (MARMELSTEIN, 2014. BONAVIDES, 2011)

Com efeito, os direitos fundamentais são a base para toda a estrutura jurídico-

constitucional de um Estado Democrático de Direito, sendo necessária sua observância para a 

interpretação de todo o ordenamento jurídico, bem como para a elaboração de normas 

infraconstitucionais – e até mesmo emendas constitucionais –, sendo sua aplicação inafastável 

em todas as relações jurídicas que envolvam interesses da pessoa humana, gozando tais 

direitos de garantias, como forma de buscar sua efetividade. Os direitos fundamentais são, 

ainda, oponíveis contra todos – Estado e particulares –, dada sua característica de gozar de 

eficácia também nas relações privadas, como se verificará adiante, no item 1.1.

Sobre a evolução dos direitos fundamentais, pode-se dizer que a necessidade de 

proteção a esses direitos – justiça, liberdade, igualdade, solidariedade, dignidade da pessoa 

humana – sempre foi uma preocupação humana3, tendo em vista que a noção de direitos do 

homem advém da própria convivência em sociedade, tendo em vista que são direitos inerentes 

à condição humana e ligados à dignidade humana, independente de positivação.4

(MARMELSTEIN, 2014) 

                                                     
2  Tal conceito não se mostra de todo completo, por parecer excluir a dita “eficácia horizontal” dos direitos 

fundamentais, que se dá entre os particulares, e não apenas entre o Estado e os particulares, assunto tratado 
em 1.1 desta pesquisa. 

3  “Para demonstrar esse fato, basta lembrar que o famoso Código de Hamurabi, imposto por volta do ano 1880 
a.C., na Mesopotâmia, que consagrou a regra do ‘olho por olho, dente por dente’, já dispunha em seu 
prólogo, entre outras coisas, que seu objetivo seria ‘evitar a opressão dos fracos’ e ‘propiciar o bem-estar do 
povo’m o que está muito próximo da finalidade existencial dos direitos do homem.” (MARMELSTEIN, 
2014, p. 27-28) 

4  Sobre a evolução história dos direitos fundamentais, especialmente na transição da idade média para a idade 
moderna, pode-se citar as lições de José Adércio Leite Sampaio: “Os ‘direitos do homem’, dos quais 
começamos a contar a história, não se confunde com direitos, prerrogativas, privilégios ou status que eram 
deferidos ou concedidos aos cidadãos ou súditos desde a Antiguidade. Não se faz descaso, por exemplo, de 
que, por volta de 570 antes de Cristo, Ciro, Rei da grande Pérsia, aprovou a “Declaração de Ciro”, 
reconhecendo os “direitos” de liberdade, de segurança, de propriedade e até mesmo alguns dos hoje 
denominados direitos econômicos e sociais; nem se está a esquecer dos “direitos” de participação dos 
cidadãos atenienses e de outras cidades-estados gregas, bem como das eleições romanas para questores, edis, 
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Entretanto, a origem5 da positivação desses direitos se deu com a Magna Carta de João 

Sem-Terra, de 1215, que transformou os direitos reivindicados politicamente em verdadeiras 

normas jurídicas, sendo a “certidão de nascimento dos direitos fundamentais” (NUNES 

JUNIOR, 1997, p. 17). Todavia, por estar escrita em latim e à época apenas os mais abastados 

e influentes entenderem tal idioma, a Magna Carta teve pouco ou nenhuma utilidade para a 

população mais pobre, sendo utilizada apenas pelos poucos barões privilegiados 

(MARMELSTEIN, 2014). Sua importância histórica, porém, é inegável.  

A Declaração de Direitos, datada de 1689 (Bill of Rights), da Inglaterra, é também um 

importante documento histórico para a afirmação dos direitos fundamentais, pois colocou fim 

ao regime de monarquia absoluta, atribuindo ao Parlamento os poderes de legislar e criar 

tributos, impondo a separação dos poderes e reafirmando alguns direitos fundamentais, como 

o direito de petição e a proibição de penas inusitadas, além de fortalecer a instituição do 

tribunal do júri. (COMPARATO, 2007).  

Em 1776 foi editada a Declaração de Direitos da Virgínia6, que proclamou o direito à 

vida, à liberdade e à propriedade, trazendo princípios como o da legalidade e a liberdade de 

imprensa e religiosa. No mesmo ano os Estados Unidos proclamaram sua independência, por 

meio da Revolução Americana, editando a Declaração de Independência dos Estados Unidos, 

cujo fundamento principal foi a limitação o poder estatal. (COMPARATO, 2007. 

MARMELSTEIN, 2014) 

Com o advento da Revolução Francesa, em 1789 é editada a Declaração de Direitos do 

Homem e do Cidadão, sendo considerado o mais importante documento histórico dos direitos 

fundamentais, justamente pela influência histórica que posteriormente exerceu. Esta, 

juntamente com a Declaração de Direitos da Virgínia, reconheceu as esferas de liberdade e 

                                                                                                                                                           
tribunos militares e da plebe por quase todos, inclusive pobres e libertos, do voto secreto instituído no final 
da República; do conceito de conubium e de commercium que se fundava no status libertatis; da Lei das 
Doze Tábuas a assegurar aos cidadãos a liberdade pessoal, a propriedade e a proteção dos direitos ou do 
reconhecimento na República das Liberdades de opinião, de crença e de culto, assim como da inviolabilidade 
do domicílio; tampouco deixamos de anotar que o Código de Hamurabi era uma espécie de código civil e 
comercial de seu tempo; ou que os textos bilíngues de Asurbanipal revelavam a disciplina das relações 
jurídicas comerciais, indicando-se a preocupação com a pessoa individual. Enfim, não se faz tábua rasa das 
cartas e textos medievais, como a Lei promulgada no VIII Concílio de Toledo em 653, pelo “Glorioso 
Príncipe Recesvinto”, os decretos da Cúria de Leon em 1188, a Magna Carta de João Sem Terra de 1215, a 
Bula de Ouro de 1222 e as Sete Partidas também do Século XIII, que traziam certas garantias processuais, 
criminais, o direito à vida, à integridade física e à propriedade. (SAMPAIO, 2006, p. 136) 

5  Segundo Marmelstein, há quem defenda que “o primeiro documento estatal a proteger esses direitos é da 
Espanha, concedido pelo Rei Afonso IX, nas cortes de Leão, em 1188” (MARMELSTEIN, 2014, p. 29) 

6  No artigo 1 da Declaração pode-se verificar a preocupação com os direitos fundamentais, declarando os seres 
humanos como livres e independentes, reconhecendo direitos inatos, como a vida e a liberdade; no artigo 2 
verifica-se q preocupação em afirmar que todo poder emana do povo.  (COMPARATO, 2007). 
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igualdade, impondo a dignidade humana como limite do poder político e estatal, sendo as 

primeiras tentativas se reconhecer os direitos fundamentais (humanos) como primordiais e 

universais, ainda que de forma frágil e sem força vinculante. (SILVEIRA; ROCASOLANO, 

2010. COMPARATO, 2007) 

Surge, então, a primeira geração de direitos fundamentais7_8, os direitos de caráter em 

princípio negativo, pois exigem uma abstenção do Estado e contra ele são oponíveis pelo 

indivíduo, sendo os primeiros a constar expressamente num texto constitucional, quais sejam, 

os direitos civis e políticos. Os titulares desses direitos, como dito, são os indivíduos, que os 

têm como atributo ou faculdade, cabendo a eles resistir ou opor esses direitos contra o Estado. 

(BONAVIDES, 2011) 

No século XIX, com a chamada Revolução Industrial, ao mesmo tempo em que havia 

a real perspectiva de prosperidade, tendo em vista o crescimento econômico propiciado pela 

industrialização, grande parcela da população era sacrificada, especialmente a classe 

trabalhadora, que não dispunha de normas básicas de trabalho e sobrevivia em condições 

precárias. Com isso, diante da incapacidade do Estado em prover a harmonia social, grupos de 

trabalhadores se organizaram, dando início às primeiras reivindicações de melhores condições 

de trabalho.9 (MARMELSTEIN, 2014) 

Diante dos movimentos sociais e políticos no mundo, a evolução dos direitos 

fundamentais ocorreu, sendo constitucionalizados os direitos fundamentais de segunda 

geração, intimamente ligados à liberdade e dela indissociáveis. Os primeiros textos 

constitucionais a positivar esses direitos foram a Constituição do México e 1917 e a 

                                                     
7  As gerações de direitos fundamentais foram forjadas pela Revolução Francesa, cujo lema foi liberdade, 

igualdade e fraternidade. O lema revolucionário, inclusive, anteviu a sequência histórica da evolução dos 
direitos fundamentais, cuja sequência gradativa de sua institucionalização é justamente liberdade, igualdade e 
fraternidade. (BONAVIDES, 2011) 

8  A doutrina diverge em relação à utilização do termo “gerações” para se referir à evolução dos direitos 
fundamentais. Alguns afirmam que o termo é impróprio, tendo em vista remeter à ideia de que uma geração 
termina e outra se inicia, não sendo cronologicamente exato. Além disso, afirma que o termo leva à ideia de 
que, por exemplo, determinados direitos apenas passaram a existir a partir de uma determinada geração, o 
que se mostra incorreto, sendo mais correta a utilização do termo “dimensões”. (DIMOULIS; MARTINS, 
2008) Todavia, nesta pesquisa utiliza-se o termo “gerações”, por ser um termo mais didático do ponto de 
vista metodológico, por assinalar os marcos históricos em relação ao reconhecimento desses direitos – 
seguindo as lições de SILVEIRA E ROCASOLANO (2010). Além disso, não se desconhece que os direitos 
não nascem apenas no momento em que são reconhecidos. Ao contrário, o direito nasce e a necessidade de 
seu reconhecimento e consequente proteção se desenvolve ao longo do tempo, mediante alterações sociais, 
legislativas e políticas. O termo “gerações”, portanto, marca não o surgimento dos direitos, mas sim o seu 
reconhecimento e proteção jurídica, de tal sorte que o termo “dimensões”, conforme defendido por parte da 
doutrina como sendo o correto, em detrimento do termo “gerações”, não se mostra tão didático e 
metodológico neste sentido. Assim, preferiu-se utilizar o termo “gerações” nesta pesquisa.  

9  É nesse cenário que o “Manifesto Comunista” é escrito por Karl Marx, que conclama os trabalhadores do 
mundo a unirem-se para a tomada do poder e a constituição de uma ditadura. (MARMELSTEIN, 2014) 
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Constituição alemã de Weimar de 1919, o que forneceu as bases jurídicas para o 

reconhecimento da igualdade econômica e social imposta constitucionalmente. 

(BONAVIDES, 2011. MARMELSTEIN, 2014. BARROS, 2003) 

No Brasil, esses movimentos ganharam corpo entre 1917 e 1920, durante a ditadura de 

Getúlio Vargas, momento em que se clamava pelas garantias dos direitos de primeira geração 

e pela implantação dos direitos de segunda geração. A queda de Getúlio Vargas representou 

uma vitória nesse sentido. (SILVEIRA; ROCASOLANO, 2010) 

Ao contrário dos direitos fundamentais de primeira geração, que negam ou impedem a 

atuação do Estado, os de segunda geração obrigam o Estado a agir. São, portanto, direitos 

predominantemente de cunho positivo, que exigem a implementação de políticas públicas em 

relação à saúde, previdência, educação, trabalho etc., que visam ao equilíbrio jurídico do que 

está desequilibrado no plano fático (relação entre capital e trabalho). Tais direitos são 

constitucionalizados a partir da Constituição do México, de 1917, e da Constituição de 

Weimar, de 1919. (SARMENTO, 2006) 

Saliente-se, entretanto, que os direitos fundamentais de segunda geração não trazem 

em seu bojo apenas direitos de cunho positivo, mas também as liberdades sociais, assim 

denominadas, como a liberdade de sindicalização, direito de greve, férias, salário mínimo, 

repouso semanal etc., sendo, da mesma forma voltados ao indivíduo. Tais direitos são 

denominados “direitos sociais” por tornar mais robusto o princípio da justiça social, eis que 

correspondem a reivindicações das classes menos favorecidas devido à extrema desigualdade 

entre estas – essencialmente trabalhadora – e as classes empregadores, que detinham – e ainda 

detêm – o poder econômico. (SARLET, 2012) 

Juntamente com a constitucionalização da dignidade da pessoa humana como 

princípio essencial – e, por consequência, a consagração dos direitos fundamentais –, surge  

no período após a Segunda Grande Guerra um movimento mundial pela internacionalização 

desses direitos, sob o fundamento de sua universalidade. A partir desse período, o surgimento 

de tratados internacionais é cada vez mais constante, no sentido de garantir, ainda que 

formalmente, direito fundamentais de maneira universal, e de impor a todos a observação 

desses direitos.  

Surge, então, a positivação dos direitos fundamentais de terceira geração (a 

fraternidade – solidariedade – do lema da Revolução Francesa), que têm como destinatários o 

“gênero humano”. São exemplos o direito ao desenvolvimento, à paz, ao meio ambiente, o 
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direito de comunicação etc. O marco desse momento é a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, de 1948, sendo uma espécie de pedra fundamental10 dessa nova geração de direitos, 

fazendo surgir mundialmente o compromisso com os direitos fundamentais – e suas garantias 

de não violação – e servindo de inspiração para outros tratados de suma importância, como o 

Pacto de San Jose da Costa Rica e o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais, ambos de 1966. Também foram criados Tribunais Internacionais de Direitos 

Humanos, demonstrando a preocupação mundial com a garantia desses direitos e o repúdio à 

sua violação.11 (MARMELSTEIN, 2014. MORAES, 2006. SILVEIRA; ROCASOLANO, 

2010) 

A Declaração Universal dos Direitos do Homem prevê, essencialmente, os princípios 

da dignidade da pessoa humana e da igualdade, a vedação absoluta à discriminação, à 

escravidão, à tortura, ao tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante, o direito à 

vida, à liberdade, as garantias processuais, a inviolabilidade à honra, à imagem e à vida 

privada, as liberdades de locomoção, de expressão e de pensamento, dentre muitos outros 

direitos. 

Classicamente, pode-se verificar que na primeira geração de direitos fundamentais 

surgem as liberdades públicas, que são os direitos e garantias individuais que geram uma 

abstenção – principalmente, mas não apenas – do Estado em relação ao indivíduo (liberdades 

negativas); na segunda geração, surgem as obrigações do Estado, os direitos sociais, onde a 

atuação do Estado deve ocorrer para suprir a coletividade; os diretos de terceira geração, por 

sua vez, têm como titulares não o indivíduo ou a coletividade, mas o gênero humano, a 

exemplo do direito ao meio ambiente ou ao desenvolvimento dos povos. Isso demonstra o 

caráter trigeracional desses direitos. (GUERRA FILHO, 2000 apud SILVEIRA; 

ROCASOLANO, 2010)

Entretanto, a evolução dos direitos fundamentais não se encerra na dita terceira 

geração. Por óbvio, com a evolução da sociedade, novos direitos vão sendo trazidos e 

elencados – positivados – como fundamentais. Os direitos positivados não são fruto apenas da 

                                                     
10  Alexandre de Moraes ressalta que “anteriormente à Declaração Universal dos Direitos do Homem, nesse 

mesmo ano, em abril de 1948 [a Declaração Universal foi assinada em 10 de dezembro de 1948], a IX 
Conferência Internacional Americana, realizada em Bogotá, havia aprovado a Resolução XXX, consagrando 
a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, que com seus 38 artigos trazia previsões muito 
semelhantes àquelas já narradas [contidas na Declaração Universal]”. (MORAES, 2006) 

11  É possível dizer que “até a fundação das Nações Unidas, em 1945, não era seguro afirmar que houvesse, em 
direito internacional público, preocupação consciente e organizada sobre o tema dos direitos humanos” 
(RESEK, 1996, p. 223).  
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vontade do legislador, mas da evolução social. Do contrário, a norma tende a ser esvaziada, 

por assim dizer, por não corresponder ao reflexo da sociedade. 

Esse processo de nascimento e evolução dos direitos fundamentais Vladmir Oliveira 

da Silveira e Maria Mendez Rocasolano denominam como dinamogenesis. Explicam os 

autores que: 

A dinamogenesis dos valores e o direito referem-se ao processo continuado no qual 
valores estão imersos e que podem resumir-se nas seguintes etapas [...]: 1) 
conhecimento-descobrimento dos valores pela sociedade; 2) posterior adesão social 
aos valores e a consequência imediata; 3) concretização dos valores por intermédio 
do direito em sua produção normativa e institucional. (SILVEIRA; 
ROCASOLANO, 2010, p. 191) 

Cabe ainda trazer citação dos mesmos autores, que sintetizam de forma didática a ideia 

da evolução dos direitos fundamentais: 

Em síntese, o controle do poder e a afirmação dos direitos humanos não se dão de 
súbito, nem de forma retilínea e constante – mas numa espiral de avanços e 
retrocessos. Cada geração dá seu contributo, que influi nas circunstâncias e 
particularidades de cada momento histórico-temático – mas que influenciará também 
no reconhecimento futuro de novos paradigmas. (SILVEIRA; ROCASOLANO, 
2010, p. 180) 

Verifica-se na evolução dos direitos, especialmente dos direitos fundamentais, que sua 

positivação sempre é precedida por um momento histórico que, em maior ou menor grau, 

movimentou as esferas de poder para concretizar a norma a ele correspondente. Portanto, 

primeiro a sociedade evolui, nascendo a necessidade de se proteger determinados direitos 

(valores) – que são tidos como novos, posto que reconhecidos como necessários de proteção 

apenas naquele momento social. Após, diante dessa necessidade, nasce a proteção ao direito 

(valor), por meio de seu reconhecimento (positivação). 

Diante do processo de dinamogenesis que constantemente afeta dos direitos 

fundamentais, fala-se “em direitos de quarta, quinta, sexta e até sétima gerações, que vão 

surgindo com a globalização, com os avanços tecnológicos (cibernética) e com as descobertas 

genéticas (bioética). (MARMELSTEIN, 2014, p. 51). Portanto, é cediço que, em decorrência 

de descobertas e evoluções tecnológicas e biológicas, novos valores vão surgindo, nesse 

processo que avança e recua, para então chegar à positivação de um direito.  

A quarta geração de direitos fundamentais é reconhecida por muitos autores, em que 

pese não haver consenso em relação a que ela se refere. Paulo Bonavides defende que a quarta 
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geração de direitos fundamentais se exterioriza pelo direito à democracia, à informação e ao 

pluralismo.12(BONAVIDES, 2011) Norberto Bobbio, por sua vez, elenca direitos 

relacionados às pesquisas biológicas e manipulações genéticas como sendo os de quarta 

geração.13 (BOBBIO, 2004) Vladmir Oliveira da Silveira e Maria Mendez Rocasolano, por 

sua vez, estabelecem que a ética como sendo o valor que informa os ditos direitos de quarta 

geração.14 (SILVEIRA; ROCASOLANO, 2010) 

Independente de quais direitos ou valores se admita como pertencentes a essa quarta 

geração de direitos fundamentais – ou mesmo quinta, sexta ou sétima gerações –, é evidente 

que o processo dinamogênico da evolução dos direitos fundamentais é constante e que sempre 

se estará diante de novos direitos e valores a serem defendidos e positivados, em constante 

evolução da sociedade e, consequentemente, do direito. 

1.1 Os efeitos dos direitos fundamentais nas relações privadas 

Os efeitos – ou eficácia – dos direitos fundamentais entre particulares é tema, não de 

hoje, polêmico e controverso, a começar por sua denominação. Na doutrina, tratando do 

mesmo tema, é possível encontrar as expressões eficácia privada, eficácia externa, eficácia em 

relação a terceiros, eficácia horizontal, dentre outras. (SARLET, 2012) Preferiu-se, nesta 

                                                     
12  Segundo Bonavides, “São direitos de quarta geração o direito à democracia, o direito à informação e o direito 

ao pluralismo. Deles depende a concretização da sociedade aberta do futuro, em sua dimensão de máxima 
universalidade, para a qual parece o mundo inclinar-se no plano de todas as relações de convivência. A 
democracia positivada enquanto direito da quarta geração há de ser, de necessidade, uma democracia direta. 
Materialmente possível graças aos avanços da tecnologia de comunicação, e legitimamente sustentável 
graças à informação correta e às aberturas pluralistas do sistema. [...] Enfim, os direitos da quarta geração 
compendiam o futuro da cidadania e o porvir da liberdade de todos os povos. Tão-somente com eles será 
legítima e possível a globalização política.” (BONAVIDES, 2011, p. 571-572) 

13  Bobbio, por sua vez, destaca que: “[...] já se apresentam nova exigências que só poderiam chamar-se de 
direitos de quarta geração, referentes aos efeitos cada vez mais traumáticos da pesquisa biológica, que 
permitirá manipulações do patrimônio genético de cada indivíduo. Quais são os limites dessa possível (e cada 
vez mais certa no futuro) manipulação? Mais uma prova, se isso ainda fosse necessário, de que os direito não 
nascem todos de uma vez. Nascem quando devem ou podem nascer.” (BOBBIO, 2004, p. 5-6) 

14  Silveira e Rocasolano destacam que: “[...] por intermédio da ética é possível identificar uma série de direitos 
e princípios vitais para a transparência e o avanço da ciência, como no caso da difusão correta da informação 
científica ou até mesmo quando se assume desconhecer os impactos e efeitos colaterais das novas tecnologias 
e/ou experiências. [...] Cumpre esclarecer, portanto, que embora tenhamos optado pela divisão clássica 
(liberdade, igualdade e solidariedade), já se observa novo processo dinamogênico em curso, alimentado pelo 
valor responsabilidade (ou ética). Entretanto, caminharemos com os processos já finalizados, uma vez que 
estes novos direitos humanos ainda demandarão inúmeras batalhas até se impor ante o poder.” (SILVEIRA; 
ROCASOLANO, 2010, p. 182-184) 
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pesquisa, utilizar a expressão eficácia ou efeitos15 entre particulares, sendo a expressão 

utilizada por Virgílio Afonso da Silva e Ingo Wolfgang Sarlet.16

A discussão acerca dos efeitos dos direitos fundamentais nas relações privadas – entre 

particulares – se iniciou na Alemanha17 em meados do Século XX, na década de 1950, a partir 

de decisões do Tribunal Federal do Trabalho daquele país e, em especial, da decisão do 

Tribunal Constitucional alemão no caso Lüth18, em 1958. Sob a denominação de Drittwirkung 

der Grundrechte, que significa “efeito frente a terceiros dos direitos fundamentais”, os juristas 

alemães inauguraram uma discussão que se estendeu a outros países e ainda hoje o tema não é 

pacífico. (STEINMETZ, 2004) 

Verifica-se na doutrina que não se discute “se” os direitos fundamentais têm ou não 

efeitos entre particulares, mas “como” se dão esses efeitos.19 Trata-se, pois, de um problema 

                                                     
15  Virgílio Afonso da Silva distingue eficácia de efeitos, estabelecendo que a eficácia é a aptidão para a 

produção de efeitos, enfatizando que uma determinada norma pode não produzir efeito algum em 
determinada relação jurídica e, no entanto, em nada estará comprometida a sua eficácia. (SILVA, 2011) 

16   Nas palavras de Sarlet, “[...] verifica-se um dissenso no que diz com a terminologia apropriada, sendo cada 
vez maiores as críticas em relação às expressões mais conhecidas, com é o caso da Drittwirkung (eficácia em 
relação a terceiros ou eficácia externa) dos alemães, mas também da expressão eficácia horizontal, já que, 
relativamente ao primeiro termo, não estaria em causa verdadeiramente de um terceiro nível eficacial (tendo 
em conta que os direitos ou operam nas relações indivíduo-Estado ou na esfera das relações das pessoas 
privadas entre si), ao passo que a expressão eficácia horizontal não dá conta das situações de manifesta 
desigualdade de poder entre os indivíduos e portadores de poder social, que, no que diz com o exercício de 
poder e imposição da vontade em detrimento da outra parte da relação jurídico-privada, assumem feições 
manifestamente verticalizadas, no sentido de similares às relações entre os particulares e o poder público. Por 
tais razões, o mais apropriado é, de fato, falarmos de uma vinculação dos particulares aos direitos 
fundamentais ou mesmo da eficácia dos direitos fundamentais nas relações entre particulares.” (SARLET, 
2012, p. 383) 

17  De maneira bem distinta foi tratada, nos Estados Unidos, a questão sobre a eficácia dos direitos fundamentais 
nas relações privadas. O entendimento é de que as normas constitucionais vinculam somente o Estado, com 
exceção da 13ª Emenda – sobre a escravidão –, sendo aplicáveis nas relações entre particulares apenas se a 
conduta, de alguma forma, puder ser imputada ao Estado. Apenas assim é possível, no sistema americano, 
que se possa fazer o particular respeitar os direitos fundamentais. (SARMENTO, 2006) 

18  “Aceita-se como caso-líder dessa teoria o ‘Caso Lüth’, julgado pelo Tribunal Constitucional Federal Alemão 
em 1958. Erich Lüth era crítico de cinema e conclamou os alemães a boicotarem um filme, dirigido por Veit 
Harlam, conhecido diretor da época do nazismo (dirigira, por exemplo, Jud Sü�, filme-ícone da 
discriminação contra os judeus). Harlam e a distribuidora do filme ingressaram com ação cominatória contra 
Lüth, alegando que o boicote atentava contra a ordem pública, o que era vedado pelo Código Civil alemão. 
Lüth foi condenado nas instâncias ordinárias, mas recorreu à Corte Constitucional. Ao fim, a queixa 
constitucional foi julgada procedente, pois o Tribunal entendeu que o direito fundamental à liberdade de 
expressão deveria prevalecer sobre a regra geral do Código Civil que protegia a ordem pública. Esse foi o 
primeiro caso em que se decidiu pela aplicação dos direitos fundamentais também nas relações entre os 
particulares (drittwirkung, eficácia horizontal)”. (CAVALCANTE FILHO, [201-])

19  A discussão, já superada pela maior parte da doutrina, a respeito da incidência ou não de efeitos dos direitos 
fundamentais nas relações entre particulares se deu, principalmente, pelo fato de que a Constituição não traz 
expressamente essa incidência de efeitos. Alguns textos constitucionais, como a Constituição de Portugal, da 
África do Sul e da Suíça, já estabelecem expressamente essa incidência, mas o mesmo não ocorre no Brasil, 
motivo pelo qual alguns juristas (minoritariamente) não aceitam tais efeitos. Portanto, em que pese posições 
diversas na doutrina, os efeitos dos direitos fundamentais entre particulares é, hoje, reconhecido, posto que os 
direitos fundamentais podem – e devem – ser opostos e impostos também nas relações entre particulares. 
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de colisão, tendo em vista que, enquanto os efeitos dos direitos fundamentais entre o 

particular e o Estado incidem sobre uma relação entre titular e não titular do direito, os efeitos 

entre particulares incidem sobre uma relação entre titulares de direitos fundamentais. 

(ALEXY, 2012) 

Para resolver como os direitos fundamentais incidem nas relações entre particulares 

foram desenvolvidas três teorias, porém que conduzem a um mesmo resultado: a teoria de 

efeitos indiretos perante terceiro; a de efeitos diretos e a de efeitos mediados por direitos em 

face do Estado. (ALEXY, 2012) 

A primeira teoria, de efeitos indiretos, estabelece que os direitos fundamentais são 

princípios objetivos que devem influenciar a interpretação do direito privado, na 

concretização das cláusulas gerais do direito privado, mas também na interpretação das 

normas de direito privado – chegando a fundamentar decisões judiciais em casos especiais.20  

Para segunda teoria, dos efeitos diretos, os direitos fundamentais influenciam 

diretamente as relações entre particulares, verdadeiramente modificando as normas de direito 

privado existentes, ou criando proibições, proteções ou deveres, não importando se a norma 

de direito privado é cogente ou dispositiva, cláusula geral ou direito específico, tendo os 

direitos fundamentais efeito absoluto.  

A terceira teoria, dos efeitos mediados por direitos face ao Estado, parte da premissa 

de que, para ter eficácia entre particulares, a violação ao direito fundamental pelo particular 

pode, de alguma forma, ser imputada ao Estado, ou seja, se o Estado “cria e impõe um sistema 

de direito privado, participa das possíveis violações cometidas por um cidadão a bens e 

direitos fundamentais de outro cidadão”. (SCHWABE apud ALEXY, 2012, p. 530) 

Como dito alhures, as teorias diferem na forma como os direitos fundamentais serão 

aplicados nas relações entre particulares, mas todas elas chegam a um resultado equivalente.21

                                                                                                                                                           
Diversos exemplos podem ser citados para a aplicação dos direitos fundamentais nessas relações, como a 
possibilidade de escolas religiosas darem preferência à contratação de professores que adotassem aquela 
religião ou de proprietários de shoppings centers proibirem a distribuição de panfletos em seu interior. 
(MENDES, 2004) 

20  Alexy ensina que: “Apesar da influência dos direitos fundamentais, as normas do direito privado devem 
permanecer como normas de direito privado, e os direitos e deveres por ela estabelecidos permanecem 
direitos e deveres no âmbito do direito privado. No que diz respeito à posição do juiz, o efeito irradiador deve 
fundamentar o dever de levar em consideração a influência dos direitos fundamentais nas normas de direito 
privado, quando de sua interpretação. (ALEXY, 2012, p. 529) 

21  “No que diz respeito ao Judiciário as três construções são equivalentes em resultado. Duas construções 
jurídicas são equivalentes em resultado se todo resultado que pode ser obtido no âmbito de uma puder ser 
obtido no âmbito de outra. Que o criador de uma construção a tenha criado para obter resultados diversos 
daqueles obtidos pelas construções já existentes, ou que os defensores de uma construção tendam a outros 
resultados se comparados com os defensores da outra construção, ou, ainda, que uma construção seja mais 
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Analisando as três teorias, Alexy propõe um modelo em três níveis para os efeitos perante 

terceiros, utilizando as três teorias construídas pela doutrina alemã, não as colocando em 

relação de grau, mas em mútua aplicação, posto que, para o autor, as construções se 

complementam e fazem parte de um todo na solução do problema.  

Segundo Alexy, todas as teorias propostas pela doutrina alemã, como dito, geram o 

mesmo resultado prático, mas pecam quando se propõem à utilização de um único modelo 

como forma de resolução do problema. Para o autor, as três teorias devem ser utilizadas, em 

três níveis distintos. O primeiro nível seria o do dever estatal, derivado do modelo de efeitos 

indiretos, onde os direitos fundamentais formam uma ordem objetiva de valores, sendo dever 

do Estado respeitá-los, seja na legislação infraconstitucional, seja nas decisões judiciais. O 

segundo nível, por sua vez, seria o do direto em face do Estado, que deve zelar pelos direitos 

fundamentais e não permitir sua violação. Caso o Estado não impeça que um particular viole 

o direito de outro, ele próprio acaba por violar o direito de proteção de que gozam os 

particulares – como defendido por Schwabe. O terceiro nível seria o dos efeitos diretos dos 

direitos fundamentais nas relações entre particulares. (ALEXY, 2006) 

Entretanto, as teorias alemãs são baseadas na Constituição alemã, a qual estabelece 

expressamente que os direitos fundamentais vinculam os Poderes Legislativo, Executivo e 

Judiciário, motivo pelo qual, para a aplicação dos direitos fundamentais nas relações entre 

particulares foi amplamente debatida. A Constituição brasileira, no entanto, não traz tal 

ordem, tampouco prevê expressamente a aplicação dos direitos fundamentais nas relações 

entre particulares, porém não a exclui.22 (SILVA, 2011) 

No Brasil, a doutrina remete basicamente a dois modelos em relação aos efeitos dos 

direitos fundamentais nas relações entre particulares, os quais são chamados de teoria dos 

efeitos diretos (ou imediatos) e teoria dos efeitos indiretos (ou mediatos). (SARMENTO, 

2006. STEINMETZ, 2004. SILVA, 2011) 

                                                                                                                                                           
próxima de determinados resultados que a outra, nada disso afeta a equivalência em relação aos resultados. O 
que importa é que, em todos os casos, o mesmo resultado possa ser obtido.” (ALEXY, 2012, p. 531-532) 

22  Diversos autores referem-se ao § 1° do artigo 5° da Constituição Federal como sendo a ordem constitucional 
para a aplicação dos direitos fundamentais nas relações entre particulares, pois a norma dispõe que os direitos 
fundamentais têm aplicação imediata. No entanto, como explica Virgílio Afonso da Silva, aplicação, eficácia 
e efeitos são conceitos distintos. Uma norma pode ter eficácia, mas não ter aplicação – e não produzir efeitos, 
portanto – a determinados casos. Na visão do autor, não reside neste mandamento constitucional. (SILVA, 
2011) 
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A primeira teoria, dos efeitos diretos ou mediatos, foi desenvolvida na década de 1950 

pela 1ª Turma do Tribunal Federal do Trabalho alemão23 (SARLET, 2012. ALEXY, 2012), 

preconiza que os direitos fundamentais não necessitam de nenhuma intervenção legislativa, 

interpretação, mediação ou “ponto de infiltração” para serem aplicáveis às relações entre 

particulares, tendo em vista que sua eficácia seria direta, posto os efeitos absolutos desses 

direitos. Ou seja, se há uma violação a um direito fundamental em uma relação privada, 

haverá a aplicação direta dos efeitos dos direitos fundamentais nessa relação, muito embora o 

modelo admita a restrição desses direitos – por exemplo, restringir-se, na relação privada, um 

direito fundamental para que se obtenha a igualdade, outro direito fundamental (fazer o 

sopesamento) – ou mesmo a aplicação de alguns desses direitos apenas às relações cidadão-

Estado. (SILVA, 2011) 

A teoria dos efeitos indiretos (ou mediatos), por sua vez, foi desenvolvida pelo 

Tribunal Constitucional alemão, contrapõe-se ao modele proposto pela teoria anterior (efeitos 

diretos), não colocando os direitos fundamentais como detentores de efeitos absolutos, mas 

como um sistema de valores que irradia efeitos a todo o sistema jurídico, sendo possível sua 

aplicação às relações privadas por meio das cláusulas gerais de direito.24_25 (SILVA, 2011) 

A primeira decisão em que se teve a aplicação indireta dos direito fundamentais nas 

relações entre particulares foi no caso Lüth – citado alhures –, onde o Tribunal Constitucional 

alemão entendeu que o boicote ocorrido com o filme Harlam (ver nota de rodapé 18) não 

poderia ocorrer, com fundamento na livre manifestação do pensamento, direito fundamental 

previsto na Constituição alemã. Entretanto, a aplicação se deu não diretamente, mas pela 

interpretação do Código Civil alemão que, na cláusula do § 826, estabelece que “aquele que, 

                                                     
23  A tese foi adotada e difundida por Hans C. Nipperdey, que era presidente do Tribunal Federal do Trabalho, 

segundo o qual “o efeito jurídico [dos direitos fundamentais] é muito mais um efeito normativo direto, que 
modifica as normas de direito privado existentes, não importa se se trata de direitos cogentes ou dispositivos, 
de cláusulas gerais ou normas jurídicas específicas, ou cria novas normas, sejam proibições, deveres, direitos 
subjetivos, leis de proteção ou motivos justificadores”. (NIPPERDEY apud ALEXY, 2012, p. 530) 

24  “O ponto de partida do modelo de efeitos indiretos dos direitos fundamentais nas relações entre particulares é 
o reconhecimento de um direito geral de liberdade, consagrado pela grande maioria das constituições das 
democracias ocidentais. É esse direito que impede que os direitos fundamentais tenham um efeito absoluto 
nas relações privadas, o que significaria um total domínio do direito constitucional sobre o direito privado. 
[...] esse direito geral de liberdade inclui também a liberdade, de que devem gozar os participantes em uma 
relação de direito civil, de ‘evitar’ as disposições de direitos fundamentais que, para a ação estatal, são 
incontornáveis. Sem essa liberdade de contornar a aplicabilidade dos direitos fundamentais, a liberdade 
contratual fica comprometida.” (SILVA, 2011, p. 75)

25  Esse sistema de valores, no entanto, não deve ser confundido com uma mera declaração de princípios ou 
declaração de intenções, mas deve ser entendido como uma verdadeira força vinculante, um sistema de 
valores que se irradia a todo direito, da forma como foi construído pelo Tribunal Constitucional alemão e por 
Günter Düring. (SILVA, 2011) 
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de forma contrária aos bons costumes, causar prejuízo ao outrem, fica obrigado a indenizá-

lo”. O Tribunal Constitucional alemão entendeu que “bons costumes” é conceito aberto, que 

deve ser interpretado de acordo com os direitos fundamentais, aplicando, de forma indireta, os 

direitos fundamentais naquela relação privada.26

Nessa visão, os direitos fundamentais tornam-se verdadeiras limitações horizontais – 

traçada entre pessoas que estão em um mesmo nível na relação jurídica: 

Ponto de partida para o reconhecimento de uma eficácia dos direitos fundamentais 
na esfera das relações privadas é a constatação de que, ao contrário do Estado 
clássico e liberal de Direito, no qual os direitos fundamentais, nas condições de 
direitos de defesa, tinham por escopo proteger o indivíduo de ingerências por parte 
dos poderes públicos na sua esfera pessoal e no qual, em virtude de uma preconizada 
separação entre Estado e sociedade, entre público e o privado, os direitos 
fundamentais alcançam sentido apenas nas relações entre os indivíduos e o Estado, 
no Estado social de Direito não apenas o Estado ampliou suas atividades e funções, 
mas também a sociedade cada vez mais participa ativamente do exercício do poder, 
de tal sorte que a liberdade individual não apenas carece de proteção contra os 
poderes públicos, mas também contra os mais fortes no âmbito da sociedade, isto é, 
os detentores de poder social e econômico, já que é nesta esfera que as liberdades se 
encontram particularmente ameaçadas, como dão conta, entre tantos outros, os 
exemplos dos deveres de proteção na esfera das relações de trabalho e a proteção 
dos consumidores. (SARLET, 2012, p. 386)

Com efeito, complementando o conceito citado alhures, cabem as seguintes 

colocações de Dimoulis e Martins: 

O reconhecimento do efeito horizontal parece ser necessário quando encontramos, 
entre os particulares em conflito, uma evidente desproporção de poder social. Uma 
grande empresa é juridicamente um sujeito de direito igual a qualquer um de seus 
empregados. Enquanto sujeito de direito, a empresa tem a liberdade de decidir 
unilateralmente sobre a rescisão contratual. Na realidade, a diferença em termos de 
poder social, ou seja, o desequilíbrio estrutural de forças entre as partes 
juridicamente iguais é tão grande que poderíamos tratar a parte forte como detentora 
de um poder semelhante ao do Estado. (DIMOULIS; MARTINS, 2008, p. 109) 

                                                     
26  Para que haja a produção de efeitos dos direitos fundamentais nas relações entre particulares, contudo, deve-

se verificar a constituição como uma moldura, onde o que se encontra em aberto, ser preenchido pelo 
legislador e pelos operadores do direito, é o que se encontra no interior da moldura, e as proibições e 
limitações são a própria moldura. “somente a idéia de constituição-moldura, em que nem tudo está 
predefinido, que não pretende ser o estatuto total da vida em sociedade ou o fundamento material de todo e 
qualquer ato estatal ou privado, pode garantir o espaço vital, o espaço aberto em que as relações interprivados 
podem se desenvolver, com base, sobretudo, na autonomia da vontade. Ao mesmo tempo, somente a idéia de 
direitos fundamentais que sejam, em sua grande maioria, princípios e, nesse sentido, mandamentos de 
otimização, pode fazer com que eles, sem a necessidade de constituir uma ordem de valores totalizando, 
sejam capazes de constituir uma força contrária à autonomia privada para a garantia dos participantes nas 
relações entre particulares. É no equilíbrio dessas duas forças, que sempre terá que ser medido com base nas 
variáveis do caso concreto, que se encontra o ponto de partida para um modelo adequado.” (SILVA, 2011, p. 
126) 



29 

  

Entretanto, Virgílio Afonso da Silva propõe, com fundamento nas lições de Alexy, um 

modelo em três níveis, porém adequado às normas constitucionais brasileiras que, nesse 

aspecto, diferem substancialmente das normas constitucionais alemãs, a começar pela 

ausência de previsão da vinculação do Estado aos direitos fundamentais, como se verifica na 

Constituição alemã, como dito alhures.  

O autor parte do pressuposto de que os direitos fundamentais são princípios27

(materiais) e, como tais, exigem a realização de algo “na medida do possível” ante as 

possibilidades fáticas e jurídicas no caso concreto. Isso coloca os direitos fundamentais não 

como uma ordem objetiva de valores, tal como na doutrina alemã, mas como mandamentos de 

otimização, os quais exigem, na medida do possível, sua realização, exigindo a produção de 

efeitos também nas relações entre particulares (SILVA, 2011). 

Na construção desse modelo, o autor analisa a autonomia da vontade, que é também 

um princípio (formal), porém não é uma norma de conduta, mas uma norma de validade e não 

pode ser de todo afastado, devendo ser respeitado como princípio que é. Todavia, diante dos 

direitos fundamentais, de ser a autonomia da vontade relativizada para, na medida do 

possível, realizar o direito.  

Com essa construção, alguns casos podem ser resolvidos pela incidência indireta de 

efeitos, como no caso da mediação legislativa (previsão de cláusulas gerais), outros, onde se 

mostre impossível a forma indireta, pela produção direta de efeitos. 

O que se tem, portanto, é uma releitura dos direitos fundamentais, que inicialmente 

haviam sido interpretados como existentes apenas para regular as relações entre os 

particulares e o Estado, mas que, em alguns países, como na Alemanha, até mesmo para não 

serem tratados como uma declaração de princípios, foram repensados e remoldurados, de 

forma a irradiarem seus efeitos a todo o direito e todas as relações jurídicas.  

No conceito e na aplicabilidade dos direitos fundamentais – e em sua eficácia e seus 

efeitos –, constata-se a imposição das regras e princípios estabelecidos pelos direitos 

fundamentais não apenas ao Estado em relação aos particulares, mas entre os particulares, 

quando na relação jurídica estão presentes dois particulares em situação de desigualdade, a 

exemplo das relações de consumo. 

                                                     
27  Citando Alexy, Virgílio da Silva define princípios como “normas que exige que algo seja realizado na maior 

medida do possível diante das possibilidade fáticas e jurídicas existentes”, sendo que o grau de realização dos 
princípios, ao contrário das regras, “poderá sempre variar, espacialmente diante da existência de outros 
princípios que imponham a realização de outro direito ou dever que colida com aquele exigido pelo 
primeiro”. (SILVA, 2011, p. 32) 
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Um dos parâmetros importantes nesta questão liga-se ao grau de desigualdade fática 
entre as partes da relação jurídica. A assimetria de poder numa determinada relação 
tende a comprometer o exercício da autonomia privada da parte mais fraca, expondo 
a um risco maior seus direitos fundamentais. Por isso, quanto mais a relação for 
assimétrica, maior será a vinculação da parte mais forte ao direito fundamental em 
jogo, e menor a tutela da autonomia privada. Sem embargo, mesmo nas relações 
tendencialmente iguais, os direitos fundamentais incidem, para impor um mínimo de 
respeito à dignidade da pessoa humana, que é irrenunciável. (SARMENTO, 2006, p. 
329) 

Nas relações de consumo, diferentemente das relações jurídicas ocorridas em outras 

esferas, como as relações civis, o consumidor é vulnerável28 pelo fato de ser consumidor. Não 

há como analisar de a vulnerabilidade está ou não presente, sendo possível apenas mensurar, 

quando muito, o seu grau, pois alguns consumidores são hipervulneráveis.  

Quando se está diante de uma relação de consumo, não raro depara-se com um 

consumidor hipervulnerável29, muitas vezes sem opção em relação a poder ou não contratar, 

ou mesmo em relação às informações que detém sobre o produto ou serviço, ou ainda diante 

da necessidade de contratação. Isso faz com que, nas relações de consumo, a produção de 

efeitos dos direitos fundamentais seja essencial, especialmente para garantir o equilíbrio na 

relação jurídica entre consumidor e empresa.  

Nas relações de consumo ocorridas no espaço virtual, não raro verificar-se essa 

hipervulnerabilidade citada, especialmente quando de trata de coleta e guarda de dados 

pessoais. Como se verá adiante, no decorrer desta pesquisa, os consumidores, muito embora 

haja uma crescente demanda em relação ao comércio eletrônico, pouco ou nada conhecem a 

respeito de determinadas práticas promovidas pelos fornecedores em geral, o que os torna, na 

maioria dos casos, alheios ao que se pratica do outro lado da tela do computador, do 

smartphone ou do tablet, de tal sorte que esses consumidores estão expostos às mais diferentes 

– e antiéticas, por vezes – práticas comerciais, sem sequer poder optar por ceder ou não suas 

informações pessoais.  

É neste contexto que, verificada essa hipervulnerabilidade do consumidor no espaço 

virtual, é que se acolhe a teoria em três níveis como a melhor interpretação da aplicação dos 

direitos fundamentais nas relações de consumo, tendo em vista que, não se pode resolver a 

problemática dos efeitos dos direitos fundamentais nas relações entre particulares por meio de 

                                                     
28  Sobre a vulnerabilidade do consumidor, ver adiante, no item 3.3. 
29  Idem
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um modelo estanque, com proposta única para a resolução, sendo necessário conciliar as 

teorias. 

Portanto, partindo-se da construção de que a autonomia da vontade é um princípio 

formal, ou seja, uma norma de validade, verifica-se que sempre, na relação de consumo, dada 

a posição de vulnerabilidade do consumidor, haverá de se relativizar, em maior ou menor 

grau, a autonomia da vontade (do consumidor) naquela relação jurídica quando houver colisão 

com direitos fundamentais.  

1.2 A privacidade no contexto constitucional�

O direito à privacidade, como todos os direitos fundamentais, está intimamente ligado 

à dignidade da pessoa humana, sendo esta considerada como o princípio dos princípios. A 

dignidade humana é considerada como um valor inerente ao ser humano, pois: “Já não se 

pode mais falar dela como se fora apenas um princípio. Os princípios têm sido, infelizmente – 

conquanto erigidos em princípios –, arrostados pela política irresponsável das minoras 

contaminadas pelo desapego ético”. (LUCCA, 2003, p. 129)  

Consoante se extrai das lições de Kant, o homem é um fim em si mesmo, não um meio 

para atingir algo, tendo, portanto, dignidade: “No reino dos fins, tudo tem um preço ou uma 

dignidade. Quando uma coisa tem preço, pode ser substituída por algo equivalente; por outro 

lado, a coisa que se acha acima de todo preço, e por isso não admite qualquer equivalência, 

compreende uma dignidade”. (KANT, 2011, p. 65) 

Das lições de Vladmir Silveira extrai-se um conceito amplo e claro de dignidade 

humana: 

A dignidade humana parece ser o único conceito reconhecido de maneira universal e 
incontroversa como fundamento dos direitos humanos nos textos jurídicos 
internacionais. [...] Pode-se dizer, portanto, que a ideia de dignidade é apriorística na 
teoria e na filosofia dos direitos humanos – ou seja, é seu antecedente lógico. A 
dignidade é, em síntese, um bem jurídico universal prometido à pessoa, em âmbito 
doméstico ou internacional, a ponto de sua simples pronúncia evocar em todos uma 
ideia de força e respeitabilidade. (SILVEIRA; ROCASOLANO, 2010, p. 104-105) 

Percebe-se, portanto, que a ideia de privacidade tem por fundamento a dignidade da 

pessoa humana que, em última análise, é um valor inerente ao ser humano, sendo inafastável 

nas relações jurídicas, especialmente quando diante de direitos fundamentais.  
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Pode-se verificar, também, que o direito fundamental à privacidade insere-se no rol de 

direitos fundamentais de primeira geração, tendo em vista revestir-se de um caráter negativo, 

em princípio, impondo uma abstenção em relação ao indivíduo, titular do direito. Da mesma 

forma, o direito à privacidade, por ser direito fundamental e estar inserido no rol do artigo 5° 

da Constituição Federal, mais precisamente no inciso X30, goza de proteção contra leis ou atos 

normativos “tendentes a abolir” tal direito, posto ser cláusula pétrea31. 

Com efeito, necessário se faz conceituar a privacidade, podendo-se verificar na 

doutrina a dificuldade em sua conceituação. A legislação brasileira não traz, quer na 

Constituição Federal, quer no Código Civil, a palavra privacidade, mas a proteção à vida 

privada, à honra, à imagem. Tornou-se privacidade uma “palavra-camaleão”, que serve para 

definir um amplo espectro de interesses, desde informações pessoais até autonomia 

reprodutiva (LEONARDI, 2012). 

Quando se verificam textos relativos à privacidade, podem ser identificadas diversas 

expressões, como direito ao recato, ao sigilo, ao segredo, à reserva etc. Todos esses termos, 

verificando-se o teor e o contexto, referem-se à privacidade, tanto na doutrina pátria quanto na 

doutrina estrangeira.32 (PEZZI, 2007)

Historicamente, verifica-se que a proteção ao direito à honra (que abarcava a 

privacidade) surgiu no Direito Romano, com a proteção por meio de ação privada no âmbito 

civil, passando posteriormente à proteção criminal, dado o interesse público relacionado, 

sendo que a ideia de honra no Direito Romano, como crime de injuria, possuía três conceitos 

interligados: a própria dignidade, a estima ou boa opinião e a boa reputação. (GUERRA, 

2007). 

Modernamente, a proteção à privacidade foi colocada em esfera internacional pela 

primeira vez em 1948, na Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, 

estabelecendo a proteção à vida privada e familiar (SAMPAIO, 1998). No mesmo ano, a 
                                                     
30  Artigo 5°, X: “são invioláveis a honra, a intimidade, a vida privada e a imagem das pessoas, sendo 

assegurada a elas o direito à indenização pelo dano material e/ou por dano moral decorrente da violação 
desses direitos”. (BRASIL, 1988) 

31  Nos termos do artigo 60, § 4°, IV, da Constituição Federal: “A Constituição poderá ser emendada mediante 
proposta: [...] § 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: [...] IV - os direitos 
e garantias individuais”. (BRASIL, 1988) 

32  “A privacy norte-americana, o droit au secret de la vie privée ou simplesmente la protection de la vie privée 
na França; o diritto alla riservatezza (ou a segretezza) na Itália; a reserva da intimidade da vida privada 
(Portugal); o Derecho a la intimidad na Espanha; a noção da Die Privatshäre, que divide a autonomia 
individual e a vida social, presente na doutrina Alemã; a integritet da Suécia, que compreende a noção pela 
qual as pessoas têm direito de serem julgadas de acordo com um perfil completo e fiel de suas 
personalidades; são algumas das designações utilizadas para se referir ao complexo de interesses que 
remetem ao termo privacidade.” (DONEDA, 2006, p. 101-102) 
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Declaração Universal dos Direitos do Homem estabeleceu a proteção à vida privada, além da 

proteção à honra, à família, ao domicílio contra ataques ou interferências arbitrárias. Em 

1969, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos – o Pacto de São José da Costa Rita – 

também contemplou a previsão à vida privada (GUERRA, 2007). 

No Brasil, entretanto, a primeira menção legislativa sobre a proteção à vida privada e à 

intimidade apenas ocorreu em âmbito constitucional em 1988, no artigo 5°, X, como visto 

alhures, que estabelece a inviolabilidade à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem, 

assegurado o direito à indenização pelos danos decorrentes de sua violação (BRASIL, 1988). 

Desde então, a privacidade passou a ser protegida como direito fundamental. Todavia, a 

doutrina e a jurisprudência, muito antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, em 

que pese a ausência de legislação, reconheciam a privacidade como sendo um direito da 

personalidade, porém com um nítido caráter individualista. (LEONARDI, 2012) 

Sobre a conceituação de privacidade, portanto, pode-se dizer que o seu entendimento 

varia de acordo com o sentido relativo e subjetivo de espaço e tempo, sendo que o legislador 

distinguiu vida privada e intimidade, porém sabe-se que a intimidade do cidadão é a sua vida 

privada, no recesso de seu lar. (CRETELLA JUNIOR, 1989)  

Por isso a dificuldade em se conceituar o instituto. Alguns autores diferenciam, no 

entanto, a vida privada e a intimidade, tendo a intimidade um caráter mais restrito do que a 

vida privada. A intimidade, portanto, possui um núcleo mais restrito, uma privacidade 

qualificada, numa esfera mais profunda, sendo vedada a intromissão, tanto pelo Poder Público 

quanto pela sociedade, sendo inviolável se assim o indivíduo desejar. (SERRANO, 1997) 

Entretanto, a distinção entre intimidade e privacidade torna-se, na visão de alguns 

doutrinadores, uma discussão meramente acadêmica, posto que o fato de o dispositivo 

constitucional ser extremamente abrangente pode levar, num primeiro momento, ao 

entendimento de que tratam-se de direitos diversos. Porém, essa parcela da doutrina afirma 

que a Constituição foi redundante, não havendo necessidade de distinção entre um e outro 

conceito. (LEONARDI, 2012) 

Em síntese, o emprego dessas expressões – intimidade e vida privada – tem como 
finalidade impedir que divisões conceituais formuladas pela doutrina pudessem fazer 
escapar do âmbito da proteção constitucional “fração ou terreno demarcado da vida 
das pessoas”, possibilitando assim a mais ampla tutela, independentemente da 
distinção entre os conceitos de intimidade e vida privada. (LEONARDI, 2012, p. 83) 
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Sem a preocupação de distinguir vida privada e intimidade, posto que parece ser mais 

adequada a posição de que a discussão tem importância acadêmica e não prática – e ambos os 

institutos pertencerem aos direitos da personalidade –, importante destacar que a 

inviolabilidade da privacidade compreende o seu direito ao recato, ao isolamento, no convívio 

com a própria individualidade, como salienta Costa Junior: “Na vida privada, cogita-se da 

inviolabilidade da personalidade dentro de seu retiro, em seu mundo particular, à margem da 

vida exterior. Trata-se do cidadão na intimidade ou no recato, em seu isolamento moral, 

convivendo com a própria individualidade.” (COSTA JUNIOR, 1995, p. 221) 

Desta forma, independente de se adotar uma distinção entre vida privada e intimidade, 

fato é que a privacidade – e tudo que a expressão possa abranger na esfera jurídica – é um 

direito fundamental, não sendo concebida a sua injusta violação. Entretanto, a facilidade com 

que a privacidade pode ser violada nos dias de hoje, especialmente no espaço virtual, de certa 

forma, banaliza a necessidade de proteção, o que também não se pode admitir. Essa questão 

será analisada no item 2.2 desta pesquisa. 

1.3 O direito à privacidade na legislação estrangeira 

Necessário se faz introduzir uma análise da privacidade na legislação estrangeira, 

especialmente União Europeia, Estados Unidos e América Latina, até mesmo para que se 

possa contextualizar a privacidade como direito na legislação brasileira, sem que se perca de 

vista o escopo desta pesquisa, ou seja, o enfoque no espaço virtual.  

1.3.1 União Europeia 

Na Europa, a preocupação com a elaboração de leis que tivessem por objetivo a 

proteção dos dados pessoais – e, consequentemente, com a privacidade do indivíduo – teve 

início na segunda metade do século passado. Interessante ressaltar que, em matéria de 

legislação de proteção de dados, Viktor Mayer-Scönberg ensina que ocorreu um 

desenvolvimento intenso nas últimas quatro décadas, identificando quatro gerações de leis, 

que vão desde o enfoque mais restrito até o mais amplo, buscando uma tutela mais eficaz e 

vinculando a matéria aos direitos fundamentais. (DONEDA, 2011) 
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A primeira geração dessas leis teve início no Länder de Hesse, na Alemanha, no ano 

de 197033, com a publicação de uma lei local visando à proteção de dados. A Suécia, no 

entanto, publicou pela primeira vez uma lei nacional a tratar do tema, em 197334_35. 

(DONEDA, 2006, 2011).  

A segunda geração de leis sobre privacidade36 tem início em 1978, quando a França 

edita lei de proteção de dados pessoais, conhecida como La loi informatique et libertes, a qual 

cria uma autoridade pública – a Comissão Nacional de Informática e Liberdades (CNIL), 

autoridade livre e independente, cujas tarefas são: informar a todos os interessados e todos os 

controladores de seus direitos e obrigações e garantir que o tratamento de dados pessoais seja 

implementado de acordo com as disposições daquela lei.37

Porém, à medida que a tecnologia evoluía, a legislação de proteção de dados tornou-se 

insatisfatória, tendo em vista a utilização dos dados pessoais dos cidadãos por terceiros – sem 

autorização – e a fragmentação dos centros de tratamento de dados pessoais. Este fato agrava-

se quando se percebe que o fornecimento de dados pelos cidadãos havia se tornado um 

requisito essencial para a sua participação na vida em sociedade. (DONEDA, 2011) 

                                                     
33  No mesmo ano, a Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa editou a Resolução 428, conhecida como 

“Declaração sobre os meios de comunicação em massa e os Direitos Humanos”, trazendo a discussão sobre a 
vida privada diante dos novos meios (de informática), afirmando que “onde sejam implementados bancos de 
dados regionais, nacionais ou internacionais, o indivíduo não poderá ser totalmente exposto pela acumulação 
de informações atinentes à sua vida privada”, impondo, ainda, a maior possível restrição de conteúdo. 
(RUARO; RODRIGUEZ, 2010)  

34  Ano em que foram  publicados os Fair Information Practice Principles, desenvolvidos pelo Department of 
Health, Education and Welfare dos EUA. (JESUS, 2012). 

35  “O núcleo dessas leis girava em torno da concessão de autorizações para a criação desses bancos de dados e 
do seu controle a posteriori por órgãos públicos.16 Essas leis também enfatizavam o controle do uso de 
informações pessoais pelo Estado e pelas suas estruturas administrativas, que eram o destinatário principal 
(quando não o único) dessas normas. Esta primeira geração de leis vai, aproximadamente, até a 
Bundesdatenschutzgesetz, a lei federal da República Federativa da Alemanha sobre proteção de dados 
pessoais, de 1977.” (DONEDA, 2011, p. 96) 

36  “A segunda geração de leis sobre a matéria surgiu no final da década de 1970, já com a consciência da 
“diáspora” dos bancos de dados informatizados. Pode-se dizer que o seu primeiro grande exemplo foi a Lei 
Francesa de Proteção de Dados Pessoais de 1978, intitulada Informatique et Libertées,19 além da já 
mencionada Bundesdatenschutzgesetz. A característica básica que diferencia tais leis das anteriores é que sua 
estrutura não está mais fixada em torno do fenômeno computacional em si, mas se baseia na consideração da 
privacidade e na proteção dos dados pessoais como uma liberdade negativa, a ser exercida pelo próprio 
cidadão (o que é patente na própria denominação da Lei Francesa)” (DONEDA, 2011, P. 97) 

37  Conforme se extrai do texto original: “Article 11: La Commission nationale de l'informatique et des libertés 
est une autorité administrative indépendante. Elle exerce les missions suivantes :1° Elle informe toutes les 
personnes concernées et tous les responsables de traitements de leurs droits et obligations ; 2° Elle veille à 
ce que les traitements de données à caractère personnel soient mis en œuvre conformément aux dispositions 
de la présente loi”. (FRANÇA, 1978) 
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Em decorrência disso, surge uma terceira geração de leis38, na década de 1980, quando 

foram elaboradas as Diretrizes para a proteção da privacidade e dos fluxos transfronteiriços de 

dados pessoais e, em 1981, ocorreu a Convenção 10839, havendo a recomendação da 

Comissão da Comunidade Europeia aos Estados-membros para que a retificassem até 1982.40  

A Convenção 108 também serviu de base para que fosse criada a Diretiva 95/46/CE, 

relativa à proteção dos dados pessoais no âmbito do mercado interno. Após, foram aprovadas 

outras normas de suma importância na proteção de dados pela União Europeia: Decisão 

2000/520/CE41, Regulamento (CE) n° 45/200142 do Parlamento Europeu e do Conselho e a 

Diretiva 2002/58/CE43 do Parlamento Europeu e do Conselho, relativo à proteção de dados e 

sua livre circulação.44 (JESUS, 2013) Essas são consideradas leis de proteção de dados de 

                                                     
38  “Uma terceira geração de leis, surgida na década de 1980, procurou sofisticar a tutela dos dados pessoais, que 

continuou centrada no cidadão, porém passou a abranger mais do que a liberdade de fornecer ou não os 
próprios dados pessoais, preocupando-se também em garantir a efetividade desta liberdade. A proteção de 
dados é vista, por tais leis, como um processo mais complexo, que envolve a própria participação do 
indivíduo na sociedade e considera o contexto no qual lhe é solicitado que revele seus dados, estabelecendo 
meios de proteção para as ocasiões em que sua liberdade de decidir livremente é cerceada por eventuais 
condicionantes – proporcionando o efetivo exercício da autodeterminação informativa.” (DONEDA, 2011, p. 
97) 

39  Convenção do Conselho da Europa para a proteção das pessoas relativamente ao tratamento automatizado de 
dados de caráter pessoal, também chamada de “Convenção de Strasbourg. Nas palavras de Danilo Doneda: 
“É possível considerar a Convenção de Strasbourg como o principal marco de uma abordagem da matéria 
pela chave dos direitos fundamentais. Em seu preâmbulo, a convenção deixa claro que a proteção de dados 
pessoais está diretamente ligada à proteção dos direitos humanos e das liberdades fundamentais, entendendo-
a como pressuposto do estado democrático e trazendo para este campo a disciplina, evidenciando sua 
deferência ao artigo 8º da Convenção Europeia para os Direitos do Homem.31 Posteriormente, também 
transparece, com clareza, presença dos direitos fundamentais na Diretiva 95/46/CE sobre proteção de dados 
pessoais na União Europeia.32 Seu artigo 1º, que trata do ‘objetivo da diretiva’, afirma que ‘Os Estados-
membros assegurarão, em conformidade com a presente directiva, a protecção das liberdades e dos direitos 
fundamentais das pessoas singulares, nomeadamente do direito à vida privada, no que diz respeito ao trata-
mento de dados pessoais’.” (DONEDA, 2011, p. 102) 

40  Após isso, entre 1984 e 1991, leis orgânicas foram criadas no Reino Unido, na Finlândia, na Irlanda, na 
Holanda e na Alemanha, relativas à proteção de dados. (PAESANI, 2012). 

41   [...] “nos termos da Directiva 95/46/CE do Parlamento Europeu e do Conselho e relativa ao nível de 
protecção assegurado pelos princípios de «porto seguro» e pelas respectivas questões mais frequentes (FAQ) 
emitidos pelo Department of Commerce dos Estados Unidos da América, vulgarmente conhecida como Safe 
Harbor Agreement” (JESUS, 2013). 

42  Relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais pelas 
instituições e pelos órgãos comunitários e à livre circulação desses dados. 

43  Relativa ao tratamento de dados pessoais e à proteção da privacidade no sector das comunicações eletrônicas, 
alterada pela Diretiva 2006/24/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa à conservação de dados 
gerados ou tratados no contexto da oferta de serviços de comunicações eletrônicas publicamente disponíveis 
ou de redes públicas de comunicações e pela Diretiva 2009/136/CE do Parlamento Europeu e do Conselho. 

44  Em 2007 foi assinado o Tratado de Lisboa, que entrou em vigor em 2009, trazendo uma única base jurídica 
para o sistema de proteção de dados na União Europeia, o que não excluiu as diretivas já existentes. “Antes 
da entrada em vigor do Tratado de Lisboa, a legislação relativa à proteção de dados no espaço de liberdade, 
segurança e justiça (ELSJ) estava dividida entre o primeiro pilar (proteção de dados para fins privados e 
comerciais, com a utilização do método comunitário) e o terceiro pilar (proteção de dados para o domínio da 
aplicação da lei, ao nível intergovernamental). Consequentemente, o processo de decisão esteve sujeito a 
normas diferentes. A estrutura de pilares desapareceu com o Tratado de Lisboa, que fornece uma base mais 
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quarta geração, as quais levam a proteção de dados da esfera individual para a coletiva, pois 

foi constatado que o exercício dessa proteção era privilégio de poucos, tendo em vista a 

dificuldade de se exercer tais direitos. Essas leis reconhecem o desequilíbrio entre o indivíduo 

e as entidades que coletam e processam dados pessoais. (DONEDA, 2011) 

A legislação europeia é, hoje, referência mundial em matéria de proteção de dados, 

servindo de modelo para o desenvolvimento de legislação semelhante para muitos países, 

inclusive para o Brasil. 

1.3.2 Estados Unidos 

O right to privacy (direito à privacidade) nos Estados Unidos, muito embora seja 

reconhecido como direito fundamental, não está expressamente previsto na Constituição 

americana, mas a Suprema Corte o reconhece como presente, ainda que implicitamente, nas 

1ª, 4ª e 14ª Emendas, sendo, ainda, tratado em legislação federal e estadual e estando presente 

na common law por meio de privacy torts45. (DONEDA, 2006) 

O marco do reconhecimento do direito à privacidade nos Estados Unidos, como direito 

autônomo – e que teve reflexos no mundo – foi o artigo escrito pelos advogados Samuel D. 

Warren e Louis D. Brandies, intitulado The rigth to pricavy46_47, publicado pela Haward Law 

                                                                                                                                                           
sólida para o desenvolvimento de um sistema de proteção de dados mais eficaz e mais claro e 
simultaneamente prevê novos poderes para o Parlamento, que se tornou colegislador. O artigo 16.º do TFUE 
prevê que o Parlamento e o Conselho estabeleçam as normas relativas à proteção das pessoas singulares no 
que diz respeito ao tratamento de dados pessoais pelas instituições, órgãos e organismos da União, bem como 
pelos Estados-Membros no exercício de atividades relativas à aplicação do direito da União.” (DAVOLI, 
2014) 

45  Trata-se de um instituto da common law análogo à responsabilidade civil, o qual permite que uma pessoa 
receba indenização por atos cometidos por terceiros sem que haja relação contratual entre eles. (DONEDA, 
2006) 

46  “Para forjar o direito à privacidade por eles imaginado em 1890, Warren e Brandeis trabalharam como 
arquitetos jurisprudenciais, recolhendo manifestações em diversas decisões de cortes inglesas e americanas a 
respeito de casos onde ocorriam, p. ex., apropriação não autorizada do nome ou atributos de uma pessoa, 
intrusão desarrazoada na intimidade alheia, revelação pública de fatos embaraçosos (embora verdadeiros) e 
publicidade que pudesse colocar indivíduos numa falsa visão perante a opinião pública. O que eles 
encontraram foram "fragmentos" do direito à privacidade adornando a jurisprudência de então, mas não havia 
ainda, àquela época, uma noção explícita sobre esse direito. Alguns núcleos do direito à privacidade - como o 
direito à propriedade, que protege o titular contra invasões de terceiros em seus domínios - já estavam 
sedimentados e serviram como embrião para o seu florescimento. Mas as cortes ainda estavam começando a 
engatinhar em direção à noção de privacidade. Um dos casos debaixo do qual Warren e Brandeis moldaram 
sua noção de privacidade teve bastante repercussão na época. O caso Marion Manola v. Stevens & Myers, 
julgado pela Suprema Corte de Nova Iorque em junho de 1890, envolveu uma atriz que apareceu numa peça 
da Broadway trajando roupas íntimas. Fotografada por dois espectadores que portavam uma câmara 
com flash, ela conseguiu uma decisão liminar impedindo os autores da foto de publicá-la nos jornais. Essa 
decisão foi crucial por simbolizar, na concepção deles, o aumento da necessidade de um direito à 
privacidade. Outro caso também largamente citado pelos autores foi o Pollard v. Photographic Co., em que 
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Review em 15 de dezembro de 1890, resultado de uma pesquisa acerca dos julgados dos 

tribunais americanos, onde foram verificados os fundamentos das decisões e, a partir daí, os 

advogados concluíram pela existência de um direito autônomo à privacidade.48 Os advogados 

utilizaram como ponto de partida a obra de Thomas Cooley, The elements of torts, de 1880, na 

qual o autor definiu privacidade como sendo o direito de ser deixado em paz – the rigth to be 

let alone. (COOLEY, 1880; WARREN; BRANDIES, 1890) 

A preocupação de Warren e Brandies era justamente a possibilidade de divulgação de 

informação em massa proporcionada pela nova tecnologia da época, que permitia a impressão 

de até 10 mil exemplares de um jornal por hora, o que ocasionou um maior acesso à 

informação por parte da população, inclusive com fotografias estampando as notícias, 

podendo ocorrer a captação e divulgação de imagem de pessoas sem permissão. (NAVARRO; 

LEONARDOS, 2012) 

Porém, em que pese o impacto causado pelo artigo de Warren e Brandies, a Corte de 

Apelos de Nova Iorque, em 1902, negou expressamente a existência do direito à privacidade 

no caso Roberson v. Rochester Folding Box Co.49 Em 1905, entretanto, o direito à 

privacidade foi reconhecido pela Suprema Corte do Estado da Geórgia – e pela primeira vez a 

privacy foi citada numa decisão judicial – no caso Pavesich v. New England Life Ins. Co., 

onde o autor da ação, Paolo Pavesich, teve, sem sua autorização, sua fotografia estampando 

anúncio de seguros, sendo a ele atribuídas declarações falsas sobre a compra de seguros. 

(LIMBERGER, 2007) 

Em 1960, Willian Posser publica artigo intitulado Privacy, no qual propõe uma 

sistematização do conceito de privacy em situações até então protegidas pela common law, de 

acordo com os casos concretos apresentados, que seriam: a) intromissão na solidão da vida de 

uma pessoa ou nos seus assuntos privados; b) divulgação de fatos embaraçosos que afetam o 

cidadão; c) publicidade que poderia desprestigiar o indivíduo ante a opinião pública; 
                                                                                                                                                           

uma mulher conseguiu uma liminar da Corte de Chancery para impedir um estúdio fotográfico de vender 
cartões de natal com sua foto estampada neles, mesmo sem ter qualquer base em direito autoral. A Corte 
fundamentou sua decisão numa noção de ‘quebra de contrato’ (breach of contract) ou ‘quebra da boa-fé’ 
(breach of faith). Para Warren and Brandeis, esses casos demandavam a proteção de um princípio mais largo 
do que aqueles que foram focados. Ainda que de forma não direta ou explícita, os juízes haviam reconhecido 
nesses casos uma invasão ao direito de privacidade.” (REINALDO FILHO, 2003) 

47  Artigo disponível no Anexo A 
48  Até então, o direito à privacidade não era reconhecido autonomamente, mas como parte do direito de 

propriedade ou do direito à honra.  
49  A empresa Franklin Mills Co., fabricante de farinha de trigo, usou a fotografia de Abigail M. Roberson (um 

bebê)  sem autorização de seus pais para estampar seus produtos, o que causou danos emocionais e 
psicológicos à criança, que passou a ser reconhecida em lugares públicos. Na ocasião, a Corte alegou não 
haver o reconhecimento ao direito à privacidade, cabendo ao Poder Legislativo elaborar leis acerca do tema.  
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apropriação (com vantagens para a outra parte) do nome ou do aspecto físico do litigante. 

(LIMBERGER, 2007) “Podemos especular que este período de formação [do reconhecimento 

do direito à privacidade] vai do artigo de Warren e Brandies até 1960, quando Willian Prosser 

publica seu artigo ‘Privacy’, e abrange um intenso debate doutrinário”. (DONEDA, 2006, p. 

267) 

Em 1965, no julgamento do caso Griswold v. Connecticut50, a Suprema Corte 

Americana reconheceu que o direito à intimidade está implicitamente contemplado na 

Constituição dos Estados Unidos, ao reconhecer que a proibição contida na lei de 

Connecticut, proibindo o uso de contraceptivos violaria a privacidade conjugal, contida na 

“penumbra”51 de garantias específicas do Bill of Rigths. (EUA, 1965) 

Dois anos após, em 1967, Alan F. Westin sustenta o rigth to control person 

information – direito de controle de informações pessoais, ao defender que indivíduos, grupos 

ou organizações possam determinar por si mesmos como, quando e em que medida suas 

informações, coletadas pelo poder público, podem ser comunicadas a terceiros (NAVARROS; 

LEONARDOS, 2012) 

Em célebre decisão no caso Roe v. Wade, a Suprema Corte americana reconheceu, 

com fundamento na décima quarta emenda, o direito de uma mulher interromper ou não sua 

gravidez como um right to privacy. A partir desta decisão, a décima quarta emenda passou a 

fundamentar várias outras liberdades – na vida familiar, concepção, educação etc. – 

permitindo, por exemplo, que crianças pudessem ter aula de línguas estrangeiras no primeiro 

ano escolar, o que era vedado no estado de Nebraska. (DONEDA, 2006) 

Em 1974 foi publicado o Federal Privacy Act52, primeira lei norte-americana que 

reconhece a existência de um direito geral à privacidade, tendo, porém, sua eficácia limitada 

                                                     
50  Themis Limberger ensina que o caso, “julgado pela Suprema Corte Americana em 1965, quando se declarou 

que o direito à intimidade está implicitamente contemplado na Constituição dos EUA” conferiu-lhe “uma 
notável extensão”. (LIMBERGER, 2007, p. 57) 

51  A chamada teoria da penumbra “permite a elasticidade de determinadas garantias constitucionais para 
abraçar situações e configurar direitos que estariam fora do alcance literal do predicado constitucional”, ou 
seja, aquilo que está fora do núcleo dos direitos, mas à sua margem, também gozam de proteção, se estiverem 
nessa “penumbra”. (DONEDA, 2006, p. 287) 

52  “No Privacy Act, a regra do consentimento é um elemento central em torno do qual a lei se estrutura, ao 
negar a divulgação de informações pessoais pela agência sem o consentimento do interessado e também 
estabelecer pertinência de sanções civis e criminais para sua violação. A tutela dos dados pessoais é bastante 
específica: aplicada somente aos dados pessoais armazenados em arquivos de órgãos federai, não prevê 
nenhum sanção contra terceiros que divulguem, por exemplo, dados oriundos de órgãos federais. Além disso, 
e não menos importante, é o fato de que cabe à vítima demonstrar que o agente do Estado revelou seus dados 
violando culposamente (willfully) a lei e também que este fato causou danos a si. [...] O Privacy Act, no 
entanto, apresenta alguns avanços, como fornecer aos cidadãos a garantia de acesso aos seus dados pessoais 
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às agências federais – em relação aos dados dos cidadãos por ela armazenados. (DONEDA, 

2006)  

Outro julgamento importante se deu em 1977, no caso Whalen v. Roe53, em um caso 

envolvendo dados relativos à prescrição de medicamentos e sua gravação, a Suprema Corte 

americana julgou ser constitucional tal procedimento, tendo em vista a coibição do uso ilegal 

de drogas. Todavia, o caso demonstrou a preocupação com a coleta e armazenamento de 

dados pessoais, especialmente na área médica, o que gerou a aprovação, em 1996, do Health 

Insurance Portability and Accountability Act, que regulamenta o sistema de coleta, guarda e 

uso de informações médicas, criando um registro eletrônico de saúde e intercâmbio de 

informações desses dados nos Estados Unidos, porém com a preocupação de proteger a 

privacidade daquele que tem seus dados ali introduzidos. (NAVARRO; LEONARDOS, 2012) 

O sistema de proteção de dados pessoais, nos Estados Unidos, portanto, vem sendo 

construído desde o final do século XIX, sendo sua evolução retratada por meio dos casos 

julgados pela Suprema Corte e pelos Tribunais americanos, em especial os aqui trazidos.  

[...] acompanhando as tecnologias, desde a segunda metade do século XIX e ao 
longo de todo o século XX, o direito norte-americano construiu uma linha jurídica 
de defesa da intimidade da vida privada, sendo atualmente possível falar em um 
conceito amplo de privacidade voltado à proteção do indivíduo em seu corpo físico e 
de sua personalidade, desdobrado em uma faceta proibitiva da intromissão de 
terceiros na sua esfera privada ou da divulgação não autorizada de sua imagem ou de 
fatos íntimos que lhe são embaraçosos; em uma outra vertente, garantidora do poder 
de decisão do indivíduo quanto à própria solidão e a aspectos da intimidade da sua 
vida privada e, por fim, no direito constitucional da privacidade das informações 
(right to information privacy), pelo qual as informações pessoais coletadas por 
órgãos públicos, para uso que atenda a finalidade pública, ficam resguardadas da 
indevida comunicação a terceiros. (NAVARRO; LEONARDOS, 2012) 

Não obstante, há nos Estados Unidos outras leis estaduais no tocante à proteção de 

dados pessoais. Todavia, esta pesquisa limita-se ao estudo dos casos de maior relevância e da 

legislação federal mais significativa, tendo em vista o escopo aqui apresentado.  

1.3.3 América Latina 

                                                                                                                                                           
em arquivos governamentais e também retificá-los, se errôneos; além de estabelecer regras para a divulgação 
destas informações pelo governo” (DONEDA, 2006, p. 296-296) 

53  Ressalta Puente de La Mora que “En el caso Whalen v. Roe de 1977, la Corte extendió su protección 
sustantiva de la privacidad llamándola la ‘zona de la privacidad’ protegida por la Constitución abarca el 
‘interés individual de evitar la divulgación de los asuntos personales’. Cabe señalar que esta vertiente del 
derecho a la privacidad  se ha vuelto conocida como el ‘derecho constitucional a la privacidad informática’” 
(MORA, 2008) 
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A preocupação com a elaboração de legislação específica para a proteção de dados não 

se dá apenas no âmbito dos Estados Unidos e da Europa, mas a nível mundial. Não obstante, 

países da América Latina contam com legislação específica – ou ao menos suficiente – para 

garantir proteção dos dados pessoais no âmbito do espaço virtual. O Chile foi o primeiro país 

da América Latina a desenvolver legislação acerca do tema (Lei 19.628/1999 – Ley sobre 

protección de la vida privada o protección de datos de carácter personal –, regulamentada 

pelo Decreto 779/2000);  

A legislação chilena, considerada menos rígida, impõe que os dados pessoais, sempre 

que não haja condições adequadas ao seu armazenamento, sejam excluídos, exigindo, ainda, 

padrão mínimo de segurança. Porém, há previsão para a quebra de proteção de dados de 

estrangeiros. (PECK PINHEIRO, 2011) 

A Argentina, por sua vez, foi o segundo país a aprovar legislação específica para 

proteção de dados, em 2000. A Lei 25.326/2000, regulamentada pelo Decreto 1558/2001 foi a 

primeira lei latino-americana a receber aprovação da União Europeia acerca da proteção de 

dados pessoais. Por meio do Parecer 4/2002, que dispõe sobre o nível de proteção de dados 

pessoais na Argentina, o Grupo de Protecção de Dados Pessoais (art. 29°) da União Europeia, 

a legislação argentina foi considerada com nível adequado de proteção. (UNIÃO EUROPEIA, 

2002) 

O Grupo de Proteção de Dados Pessoais analisou a legislação argentina, a partir das 

normas constitucionais daquele país, constatando haver um regime jurídico de proteção de 

dados pessoais, a partir da Constituição argentina e das normas em comento. Constatou, 

ainda, que naquele país a proteção de dados é um direito fundamental, tendo em vista o n° 3 

do artigo 43 daquela constituição.54 (UNIÃO EUROPEIA, 2002) 

A legislação argentina de proteção de dados pessoais foi inspirada na Directiva 

95/46/CE e traz em seu bojo, por exemplo, a proibição de exportação de dados a países que 

não possuam nível de proteção equivalente ao seu (UNIÃO EUROPEIA, 2002), 

possibilitando a transferência de dados entre países da União Europeia e a Argentina em 

termos imediatos, diferentemente do que ocorre em países como o Chile, ou mesmo com o 

                                                     
54  N° 3 do artigo 43 da Constituição argentina: “Podran interponer esta accion contra cualquier forma de 

discriminacion y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al 
consumidor, asi como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y 
las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinara los requisitos 
y formas de su organizacion.” (ARGENTINA, 1994)
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Brasil, que não goza de legislação específica de proteção de dados – em que pese a recente 

aprovação do Marco Civil da Internet, assunto tratado no item 2.3 desta pesquisa, tampouco 

possui reconhecimento da União Europeia, em matéria de legislação, para tanto.55

O Uruguai, por sua vez, foi o terceiro país da América Latina a aprovar legislação 

específica para a proteção de dados pessoais. A Lei 18.331/2008, regulamentada pelo Decreto 

414/2009, trata da proteção de dados e do habeas data. Citado decreto faz menção expressa à 

Directiva 95/46/CE em seu preâmbulo.56

Apesar de não reconhecer dentre o rol de direitos fundamentais o direito à vida 

privada, a Constituição uruguaia admite a inclusão desses direitos por meio de legislação 

infraconstituicional, em seu artigo 72, o qual estabelece que “a lista de direitos, obrigações e 

garantias previstos na Constituição não exclui outros que sejam inerentes à personalidade 

humana ou que derivem da forma republicana do Governo”. (URUGUAI, 1967) 

O nível de proteção dos dados pessoais pela legislação uruguaia foi analisado pela 

União Europeia (Grupo de Protecção de Dados Pessoais) em 2010, por meio do Parecer 

6/2010. Nele, a União Europeia atesta o nível adequado de proteção de dados pessoais pela 

legislação daquele país.57 (UNIÃO EUROPEIA, 2010) 

Em 05 de julho de 2010 o México publicou a Lei Federal de Proteção de Dados 

Pessoais em Posse de Particulares (Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Particulares), que muito se assemelha à legislação argentina e uruguaia, 

incluindo a criação de órgão de proteção e fiscalização e a exigência de haver o mesmo nível 

                                                     
55  “No caso da Argentina, há um órgão específico para defender os direitos dos cidadãos que sofrerem alguma 

violação de seus dados e a previsão de exigência legal no tocante ao uso de técnica adequada para garantir a 
segurança e confidencialidade dos mesmos, sendo obrigação daquele que mantém o banco de dados somente 
divulgar informações mediante ordem judicial com o respectivo fim. Cabe, ainda, frisar, que é permitido 
apenas o envio de informações para outros países, órgãos transnacionais ou internacionais caso estes 
possuam proteção de dados adequada, com exceções para questões médicas, criminais, bancárias ou quando 
houver tratado internacional neste sentido.” (PECK PINHEIRO, 2011) 

56  O item II do preâmbulo do Decreto 414/2009 diz: “que es conveniente la adecuación del ordenamiento 
jurídico naconal em La materia al régime de derecho comparado de mayor recibo, fundamentalmente El 
consagrado por lós países europeos a través de la Dorectiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y Del 
Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a La protección de lãs personas físicas em lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre cirulación de éstos.” (URUGUAI, 2009)  

57  “Já o Uruguai é o que possui o sistema mais rígido de Proteção de Dados, pois, além de um órgão destinado a 
fiscalizar e fazer cumprir as determinações da legislação que cuida do tema, a saber Unidad Reguladora y de 
Control de Datos Personales (Órgão Regulador do Controle de Dados Pessoais), estabelecendo todos os 
conceitos e implicações da criação, guarda, transporte, disponibilidade, divulgação e tratamento de dados em 
geral. A transmissão de dados a outro país ou organização estrangeira é proibida a menos que o destinatário 
proporcione condições de segurança e proteção de acordo com padrões internacionais ou regionais sobre a 
matéria. Nesses casos deverá existir autorização do Órgão Regulador do Controle de Dados Pessoais.” 
(PECK PINHEIRO, 2011) 
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de proteção de dados em legislações estrangeiras para possibilitar a exportação de dados, nos 

mesmos moldes da União Europeia.  

Ainda não ocorreu a análise da legislação mexicana pela União Europeia, porém, 

partindo-se da análise dos pareceres 4/2002 e 6/2010, do Grupo de Protecção de Dados 

Pessoais, que avaliaram o nível de proteção da legislação argentina e uruguaia, 

respectivamente, pela similaridade dos sistemas de proteção, é esperado que haja parecer 

favorável quanto ao nível de proteção da legislação mexicana. 

O Peru aprovou, em 2011, a Lei 29.733 como medida para a proteção de dados no 

país, ainda sem regulamentação, com o claro intuito de adequar a legislação daquele país às 

normas da União Europeia, para, inclusive, viabilizar as relações comerciais entre os países, 

sendo muito similar à Directiva 95/46/EC.58

No mesmo ano, a Costa Rica aprovou a Lei 8968, que dispõe sobre a proteção de 

dados pessoais e o habeas data, tratando do primeiro assunto nos mesmos moldes que a 

Directiva 95/46/EC.  

Em 2012, a Nicarágua aprovou a Lei 787, que versa sobre a proteção de dados 

pessoais. A lei tem o objetivo de proteger pessoas, físicas ou jurídicas, em relação à 

privacidade de seus dados e seu direito de autodeterminação informativa59. (BRASIL, 2013) 

A Colômbia aprovou, também em 2012, a Lei 1581, regulamentada em 2013 pelo 

Decreto n° 1377, que dispõe sobre o habeas data e a proteção de dados pessoais. A lei traz 

definições acerca de dados pessoais, públicos e sensíveis, à semelhança da legislação 

europeia, e estabelece autoridade de proteção de dados – a Superintendência de Indústria e 

Comércio daquele país. Também define que a exportação de dados será proibida a países que 

não possuam legislação com nível de proteção adequado. (COLÔMBIA, 2012) A Colômbia 

foi o último país da América Latina, até o momento, a aprovar legislação específica para a 

proteção de dados pessoais.60

1.4 O direito à privacidade na legislação brasileira 

                                                     
58  A Constituição peruana, ao tratar dos direitos fundamentais, estabelece, em seu artigo 2°, item 6, que: “os 

serviços Informáticos, computadorizados ou não, públicos ou privados, não disponibilizem informações que 
afetem a intimidade pessoal e familiar”. (PERU, 1979) 

59  Sobre o termo, ver item 3.5 desta pesquisa e nota de rodapé n° 168. 
60  Em que pese o Marco Civil da Internet ter sido sancionado em abril deste ano, ainda não entrou em vigor. 

Além disso, apesar de prever significativas normas a respeito de proteção de dados pessoais, não é lei 
específica sobre o tema.   
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Como visto alhures, no capítulo 1 desta pesquisa, a proteção formal ao direito à 

privacidade no Brasil se iniciou constitucionalmente em 1988, com a inclusão da proteção do 

direito à vida privada e à intimidade como direito fundamental, no artigo 5°. A Constituição 

de 1988 inaugurou um sistema normativo fundamentado na dignidade da pessoa humana, mas 

apenas em 2002, com novo Código Civil, a legislação civil geral tratou da proteção à 

privacidade61, especificamente nos artigos 12 e 21 do Código, os mesmos moldes 

estabelecidos na Constituição Federal. 

O artigo 21 estabelece a inviolabilidade da vida privada da pessoa natural, cabendo ao 

juiz, a requerimento do interessado, fazer cessar eventuais violações ou impedir ameaças de 

violação.62 O artigo 12, por sua vez, estabelece a possibilidade de exigência legal de fazer 

cessar a lesão ou ameaça de lesão a direitos da personalidade, bem como condenação em 

perdas e danos pela violação.63 (BRASIL, 2002) 

Note-se que o artigo 21 do Código Civil não sofreu grandes alterações em sua redação 

em relação ao projeto original, de 1975, assim como a tutela dos direitos da personalidade não 

foi significativamente alterada pelo novo Código Civil.64 (LEONARDI, 2012) 

Na visão de alguns doutrinadores, a legislação preocupou-se em afirmar o direito à 

privacidade, sem, contudo, preocupar-se com sua efetividade, repetindo o que já havia sido 

estabelecido no texto constitucional e deixando de trazer, por exemplo, fatores relevantes para 

a ponderação da privacidade quando em oposição a outros direitos de igual relevância, ou 

mesmo de instrumentos específicos capazes de auxiliar na prevenção e resolução de conflitos. 

(SCHREIBER, 2011) 

Com efeito, a Lei de Interceptação Telefônica (Lei n° 9.296/1996), anterior ao novo 

Código Civil, se ocupou de trazer a figura penal para a violação da privacidade de 

comunicações telefônicas, informáticas ou telemáticas em seu artigo 10 (BRASIL, 1996), 

criminalizando a conduta contrária à lei (efetuada sem ordem judicial ou com não autorizados 

em lei) e cominando pena para a conduta ilícita.  

                                                     
61  Aliás, o novo Código Civil trouxe um capítulo específico (o Capítulo II do Título I do Livro I do Código) 

sobre os direitos da personalidade. 
62  “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.” (BRASIL, 2002) 
63  “Art. 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade, e reclamar perdas e danos, 

sem prejuízo de outras sanções previstas em lei.” (BRASIL, 2002) 
64  Marcel Leonardi, diz que o Código Civil de 2002 “retrata uma lógica patrimonialista e individualista de 

difícil conciliação com a ordem pública constitucional, marcada pelos valores da solidariedade social, 
isonomia substancial e dignidade da pessoa humana” tendo em vista “a diferença substancial existente entre 
os contextos políticos do início e da conclusão de sua elaboração.” (LEONARDI, 2012, p. 94) 
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A Lei Geral de Telecomunicações (Lei n° 9.472/1997) estabeleceu como direito do 

usuário de telecomunicações a inviolabilidade e o segredo de sua comunicação, ressalvados os 

casos em que a Constituição e a lei autorizam a quebra do sigilo. (BRASIL, 1997) 

Em 2012, a Lei 12.73765 trouxe significativa alteração ao Código Penal, inserindo o 

artigo 154-A, que criminaliza as condutas de “invadir dispositivo informático alheio, 

conectado ou não à rede de computadores, mediante violação indevida de mecanismo de 

segurança” para as seguintes finalidades: “obter, adulterar ou destruir dados ou informações 

sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo ou instalar vulnerabilidades”.66

(BRASIL, 2012) 

O artigo 154-A traz, ainda a figura qualificada do delito, caso da invasão resulte a 

obtenção de conteúdo de comunicações eletrônicas privadas, como no caso de e-mails67, no § 

3° do artigo, e, prevista no § 4° do artigo, como causa de aumento de pena a divulgação 

comercial ou transmissão a terceiros desses dados ou informações. (BRASIL, 2014) 

Com efeito, a Lei n° 12.965, de 24 de abril de 2014, conhecida como o Marco Civil da 

Internet68, após uma tramitação relativamente rápida – em se tratando de Congresso Nacional 

–, porém turbulenta e um texto muito aquém em relação outros países, como vistos alhures, 

nos itens anteriores, trouxe algumas mudanças em relação à tutela da privacidade e da 

proteção de dados pessoais no espaço virtual, pois passamos, a partir de agora, da ausência de 

previsão legislativa específica para a situação de ter alguma previsão legislativa, ainda que 

não específica em relação à privacidade ou proteção de dados no espaço virtual, mas 

específica para o espaço virtual, o que não deixa de ser positivo.  

Percebe-se que, no Brasil, há escassez legislativa destinada à proteção de dados 

pessoais – sendo certo que num recentíssimo passado não havia sequer lei específica para 

tratar do espaço virtual, nem mesmo das diretrizes e princípios básicos, como no caso do 

Marco Civil –, de tal sorte que os operadores do Direito devem utilizar as normas existentes, 

como, aliás, em qualquer outra circunstância.  

Todavia, a ausência de leis específicas sobre o tema prejudica não apenas o 

consumidor em geral, mas também as relações comerciais entre o Brasil e países cuja 

                                                     
65  Que ficou conhecida como “Lei Carolina Dieckmann”, posto que a invasão do computador pessoal da atriz, 

cujas consequências foram o vazamento de suas fotos íntimas na Internet, serviu de inspiração para o projeto 
de lei que gerou a lei. 

66  Sobre o tema, vide item 2.2.1 desta pesquisa. 
67  Sobre o assunto, vide item 2.2 desta pesquisa. 
68  Sobre o tema, vide item 2.3 desta pesquisa. 
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legislação é mais desenvolvida, como os membros da União Europeia ou, no caso de países da 

América Latina, a Argentina, o Uruguai etc.  

Países que seguem as diretrizes da União Europeia para a proteção de dados, como 

dito nos itens anteriores a este, exigem uma simetria legislativa dos países com quem serão 

feitas as relações comerciais, em se tratando de proteção de dados, o que não deixa de ser um 

ponto relevante e motivador para a elaboração de legislação específica sobre o tema.  

De qualquer forma, no âmbito interno e nas relações de consumo, as violações 

ocorrem com muito frequência, não podendo os operadores do direito aguardar a posição 

legislativa para a solução dos conflitos, sendo necessária a aplicação da legislação vigente, em 

que pese as diversas interpretações e injustiças que isso possa vir a ocasionar. 
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2 O ESPAÇO VIRTUAL 

Desde a invenção da prensa, por Johannes Gutemberg, em 1439, a comunicação sofreu 

profundas modificações, possibilitando a transmissão de notícias em massa – a imprensa 

passou a ter maior penetração, o que gerou a possibilidade de publicidade em maior escala. A 

criação do código binário, por Francis Bacon, em 1605, possibilitou a evolução da 

comunicação por meio de equipamentos, como o telégrafo e, mais tarde, veio a possibilitar a 

comunicação por meio de computadores, sendo uma pequena parte do início do que hoje 

chamamos de espaço virtual. 

O denominado espaço virtual é um ambiente onde ocorrem interações humanas, 

intermediadas por uma máquina – assim como interações homem máquina – interações essas 

que hoje gozam de tanta ou maior importância do que as ocorridas no espaço dito como físico. 

Esse ambiente virtual é, de tal maneira, revolucionário que modificou profundamente, e em 

pouquíssimo tempo, as relações sociais. E toda essa interação no espaço virtual é possibilitada 

pela Internet, assunto tratado no item 2.1, a seguir.  

A definição de virtual69 muitas vezes se coloca em oposição ao real, como sendo aqui 

que não é real, a que falta existência. Entretanto, não se pode dizer que as ocorrências do 

espaço virtual não sejam reais, haja vista suas consequências concretas e reais. Diversos jogos 

disponíveis no espaço virtual são verdadeiros universos paralelos, onde o jogador adquire 

bens – como o mesmo dinheiro utilizado no mundo físico ou com bitcoins70 –, monta 

                                                     
69  Pierre Levy ensina que: “A palavra ‘virtual’ pode entender-se pelo menos em três sentidos, um sentido 

técnico ligado à informática, um sentido corrente e um sentido filosófico. [...] Na acepção filosófica, é virtual 
o que só existe em potência e não em acto, o campo de forças e problemas que tende a resolver-se numa 
actualização. O virtual sustenta-se a montante da concretização efectiva ou formal (a árvore está 
virtualmente presente na semente). No sentido filosófico o virtual é evidentemente uma dimensão muito 
importante da realidade. Mas no sentido corrente, a palavra virtual emprega-se muitas vezes para significar a 
irrealidade, a ‘realidade1 supondo uma realização material, uma presença tangível. A expressão realidade 
virtual soa assim como um oximoro, um passe de mágica misterioso. Pensa-se geralmente que uma coisa 
deve ser ou real ou virtual, não pode possuir as duas qualidades ao mesmo tempo. Em termos de rigor 
filosófico, no entanto, o virtual não se opõe ao real mas ao actual: virtualidade e actualidade são apenas duas 
formas diferentes da realidade. Se é da essência da semente produzir uma arvora, a virtualidade da árvore é 
bem real (sem ser ainda actual).” (LEVY, 1997, p. 51) 

70  Bitcoin é uma moeda virtual, criada para circular na Internet, sem nenhuma instituição financeira por trás. A 
moeda já é aceita para a aquisição de produtos e serviços no dito mundo físico e na última Campus Party 
Brasil existia um caixa eletrônico para trocas reais por bitcoins. Em 2011, um bitcoin valia US$ 0,01, mas 
sua cotação já atingiu US$ 880,00. A Receita Federal, por conta do crescimento dessas transações, passou a 
prever que as transações efetuadas em bitcoins devem ser declaradas, sob pena de ser considerada fraude a 
omissão. (ROHR; GOMES, 2014) 
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negócios, constrói cidades. Há pessoas vivendo uma vida completa e complexa no mundo 

virtual e isso não pode ser ignorado ou estabelecido como não real.71

A virtualização72, fenômeno que ocorreu com a massificação do uso do espaço virtual, 

tampouco pode ser tida como não real, tendo em vista os inúmeros negócios e relações 

jurídicas que nele ocorrem. Como exemplo, a virtualização de uma empresa transfere o 

espaço de trabalho de um prédio com departamentos para locais pulverizados, onde cada 

colaborador, de onde estiver, exerce suas funções. Há, hoje, empresas que não possuem local 

físico de funcionamento, sendo reais – na concepção que se tem do termo – apenas no espaço 

virtual. 

Com a evolução desse fenômeno – a virtualização –, não existem mais limitações 

espaço-temporais. Todos estão plugados 24 horas, sujeitos a não mais ter a separação de 

espaço de trabalho ou de lazer. Os universos virtual e físico são realidades das quais todos 

participam, em maior ou menor grau. Pode-se dizer que esses dois universos funcionam em 

plataformas diferentes, mas ambos estão paralelamente acontecendo, ao mesmo tempo, na 

vida de todos, sendo seus reflexos reais e presentes, cabendo constatar que o espaço virtual 

não é o espaço irreal, mas sim um lugar diferente onde as interações sociais acontecem e cujas 

consequências são sentidas pelo indivíduo em igual ou maior intensidade do que o eram antes 

da era digital.  

Necessário se faz, portanto, estudar o direito do espaço virtual, assim denominado 

nesta pesquisa, em que pese as inúmeras definições – cyberlaw, nos Estados Unidos; diritto 

del´internet, na França; ou ainda as definições pátrias, como direito do ciberespaço, direito 

eletrônico, direito da informática –, pois a opção por esta definição, adotada na Espanha, na 

Argentina e em outros países de idioma castelhano se mostra mais adequada. (LUCCA, 2003) 

Esta nova disciplina jurídica pode ser definida como “um novo campo de reflexão para 

o jurista contemporâneo e definido como o ramo de investigação que se ocupa do impacto da 

internet sobre a vida das pessoas, consideradas a esfera jurídica em que elas atuam”. 

(LUCCA, 2003, p. 13) 

                                                     
71  Em 2010, foi noticiado que os participantes do jogo Habbo Hotel sofreram roubo de móveis. No total, foram 

400 casos de roubo no espaço virtual. Alguns membros chegaram a perder mais de 2 mil euros em móveis 
virtuais e outros utensílios do hotel. (R7, 2010)  

72  “A virtualização não é uma desrealização (a transformação de uma realidade num conjunto de possíveis), 
mas uma mutação de identidade, um deslocamento do centro de gravidade ontológico do objeto considerado: 
em vez de se definir principalmente por sua atualidade (uma “solução”), a entidade passa a encontrar sua 
consistência essencial num campo problemático. Virtualizar uma entidade qualquer consiste em descobrir 
uma questão geral à qual ela se relaciona, em fazer mutar a entidade em direção a essa interrogação e em 
redefinir a atualidade de partida como resposta a uma questão particular”.  (LEVY, 1996, p. 17-18) 
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2.1 Origem e evolução da Internet 

A Internet pode ser colocada como uma das maiores revoluções do século XX. Por 

meio dela, as fronteiras não mais existem, sendo possível acessar uma informação disponível 

em qualquer lugar do planeta, em segundos. Hoje, qualquer pessoa pode ter acesso à cultura 

de países distantes e se comunicar com outras que estão do outro lado do globo, em tempo 

real, inclusive com a disposição de imagens e sons. É possível armazenar arquivos e pesquisas 

– inclusive fora do local onde a pessoa se encontra, por meio da computação em nuvem –, 

acessar informações acadêmicas em sites hospedados em diferentes países, disponibilizar 

informações, conhecer pessoas, fazer as compras mensais, acessar conta corrente, pagar 

contas, fazer qualquer transação bancária, inclusive empréstimos.  

Tornou-se real a possibilidade de se, por exemplo, estudar em instituições de ensino de 

qualquer parte do mundo, sem sair de casa, por meio do e-learning73. Há uma infinidade de 

coisas que se pode fazer por meio da Internet, e a cada dia que passa percebe-se que a 

globalização não é apenas uma palavra que faz parte do vocabulário político e econômico, 

mas do cotidiano de todos, pois a realidade faz as pessoas globalizadas, “plugadas”. 

E, como não poderia deixar de ser, a utilização da rede para a venda de produtos e 

serviços, nos mais variados ramos de atividade, é cada vez mais crescente. O e-commerce74 é 

hoje, sem dúvida nenhuma, o carro-chefe – ou muitas vezes a única forma de comercialização 

– de muitas empresas. Hoje, uma empresa que não tem um site institucional pode se 

considerar praticamente fora do mercado de consumo. As empresas utilizam suas páginas para 

prestar informações a respeito de seus produtos, divulgar suas marcas, prestar atendimento a 

seus clientes, enfim, são capazes de centralizar inúmeros serviços na Internet, reduzindo seus 

custos, tornando-se mais competitivas e, consequentemente, aumentando sua margem de 

lucro.  

Portanto, a crescente utilização da Internet para os mais variados fins, traz, em paralelo 

às suas vantagens, inúmeros problemas, seja no campo tecnológico, financeiro, fiscal ou 

jurídico, este último diretamente ligado a esta pesquisa.  

                                                     
73  Ou eletronic learning, é um meio de aprendizagem onde os cursos são ministrados via Internet. Hoje, há 

vários tipos de cursos oferecidos pela Internet, desde idiomas até pós-graduação.  
74  Denominação em inglês para “comércio eletrônico”. Preferimos utilizar essa terminologia por ser a utilizada 

pelas empresas de publicidade, informática e também pela “rede”. 
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A Internet foi idealizada75 na década de 1960, com o objetivo de manter um grande 

potencial de troca e compartilhamento de informações, cujo projeto era sigiloso e voltado para 

fins militares e científicos. O objetivo era criar uma forma “indestrutível” de conexão de 

informações, de tal modo que, se uma parte da conexão fosse destruída, a própria “rede” (net, 

em inglês), encontraria outro caminho para se conectar. Assim, a troca e o compartilhamento 

de informações seriam mais eficazes e protegidos, tornando contínua a circulação da 

informação. Desenvolveu-se, então, uma interligação entre computadores, como uma espécie 

de “teia” (web, em inglês). 

No período da Guerra Fria, as duas então superpotências da época, Estados Unidos e 

União Soviética, juntamente com seus respectivos aliados, travavam uma guerra de 

espionagem. Para que não ocorresse a interrupção da comunicação no caso de um ataque, foi 

desenvolvida “a rede”, capaz de, em caso de destruição de uma conexão, escolher um 

caminho em funcionamento, de acordo com o menor tempo possível, para efetivar a 

informação. Foi, então, criada a ARPA – Advanced Research Project Agency, em 1957, 

agência americana responsável pela tecnologia nos Estados Unidos naquele período.  

O desenvolvimento de transmissão de pacotes de dados se intensificou e, em 1969 é 

criada a ARPAnet, com a participação de universidades e institutos de pesquisa. No início, era 

efetuada a conexão entre quatro computadores, instalados na Universidade da Califórnia, em 

Los Angeles, no Standford Research Institute, na Universidade da Califórnia em Santa 

Bárbara e na Universidade de Utah. (ERENBERG, 2003) A Inglaterra e a Noruega foram os 

dois primeiros países que estabeleceram uma conexão internacional com a ARPAnet, em 

1973.  

No ano seguinte, com a expansão da rede, foi necessário o desenvolvimento de um 

conjunto de protocolos que permitissem a comunicação entre diferentes sistemas. Foram 

criados, então, os protocolos TCP76 e IP77, por Vinton G. Cerf e Robert E. Kahn78. A 

                                                     
75  Dominique Cardon pontua: “Muito se fala sobre as origens militares da Internet. A agência de pesquisa do 

exército americano financiou a Arpa-Ipto, uma pequena equipe de pesquisa que concebeu os primeiros 
protocolos de transmissão em rede ARPANET (que mais tarde se tornará a Internet, deixando o jargão militar 
para entrar nas redes de computadores universitários. Porém um fato é comprovado: a Internet nasceu 
sobretudo do encontro entre a contracultura americana e o espírito meritocrata do mundo das pesquisas. Os 
informatas impulsionaram seu desenvolvimento a partir de suas práticas de cooperação, de cococepção e de 
reputação junto a seus pares. Estabeleceram um código deontológico que valoriza a autonomia, a liberdade 
da palavra, a gratuidade, o consenso, a tolerância. Isto feito, os inventores da Internet materializaram um 
conjunto de valores que exerce um efeito persistente sobre a forma da rede, sobre sua organização (libertária) 
e sobre suas práticas (solidárias).” (CARDON, 2012, p. 7-8).  

76   Transmission Control Protocol 
77   Internet Protocol 
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ARPAnet se desenvolveu e, em 1983 foi cindida em duas, a Milnet e a Internet, cuja primeira 

permaneceu com objetivos militares.79  

Ainda em 1988, surge o embrião da Internet no Brasil, com um projeto que conectou 

universidades e institutos de pesquisa de São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre com 

entidades dos Estados Unidos voltadas para os mesmos fins. Mas foi em 1990 que o Brasil 

efetivamente entrou para a Internet. A finalidade, porém, era apenas para fins de pesquisas, 

vedada a sua utilização comercial. Em 1991 tal proibição foi suspensa. Essa suspensão trouxe 

um novo mercado para a nossa realidade: o mercado virtual, dando origem ao comércio 

eletrônico. (CARVALHO, 2006) 

Os Ministérios da Comunicação e da Ciência e Tecnologia, em 1995, instituíram o 

Comitê Gestor da Internet do Brasil, por meio da Portaria Interministerial 147. Os objetivos 

eram os de “assegurar a qualidade e eficiência dos serviços ofertados, a justa e livre 

concorrência entre os provedores80 e o estabelecimento de padrões de conduta aplicáveis a 

provedores e usuários”. (BRASIL, 1995) Porém, apenas em setembro de 2003 foram 

definidas as atribuições e normas de funcionamento do Comitê Gestor, pelo Decreto nº 4.829. 

O Decreto determinou o Comitê como pessoa jurídica, capaz de administrar a arrecadação de 

valores de registro de nomes de domínio, e concedeu-lhe uma maior democratização na 

escolha dos representantes. (BRASIL, 2003) 

Hoje, sendo a Internet pública, aberta e interativa, a grande preocupação dos governos 

é estabelecer certas restrições, vedando a veiculação de conteúdos ilegais e imorais, porém 

esbarra-se em grandes dificuldades, tanto do ponto de vista tecnológico quanto legal, tomando 

o cuidado de não ferir liberdades, como, por exemplo, a liberdade de expressão.81

                                                                                                                                                           
78   Em artigo intitulado A Protocol for Packet Network Intercommunication, os criadores dos protocolos TCP/IP 

discorrem sobre seu desenvolvimento, arquitetura e funcionalidades (CERF; KAHN, 1974). Anexo B. 
79  No ano de 1983 também foi criado o primeiro vírus de computador, por Fred Cohen, com o objetivo de 

comprovar a vulnerabilidade da rede e sem fins de causar danos. (HSBC, S/d) 
80  Provedor é gênero composto por algumas espécies. A Ministra Nancy Andrighi, ao julgar o Recurso Especial 

n° 1.193.764/SP, sintetiza esses conceitos: “Os provedores de serviços de internet são aqueles que fornecem 
serviços ligados ao funcionamento dessa rede mundial de computadores, ou por meio dela. Trata-se de 
gênero do qual são espécies as demais categorias, tais como: (i) provedores de backbone (espinha dorsal), 
que detêm estrutura de rede capaz de processar grandes volumes de informação. São os responsáveis pela 
conectividade da internet , oferecendo sua infraestrutura a terceiros, que repassam aos usuários finais acesso 
à rede; (ii) provedores de acesso, que adquirem a infraestrutura dos provedores backbone e revendem aos 
usuários finais, possibilitando a esses conexão com a internet ; (iii) provedores de hospedagem, que 
armazenam dados de terceiros, conferindo-lhes acesso remoto; (iv) provedores de informação, que produzem 
as informações divulgadas na internet ; e (v) provedores de conteúdo, que disponibilizam na rede as 
informações criadas ou desenvolvidas pelos provedores de informação.” (BRASIL,  2010) 

81  E principalmente em relação à neutralidade de rede – sobre o assunto, vide item 2.3 desta pesquisa.  
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A cada dia, mais e mais pessoas têm acesso à rede, que passou a fazer parte do 

cotidiano de grande parte da população mundial. O volume de vendas por meio do comércio 

eletrônico é crescente, motivo pelo qual há uma grande preocupação com a oferta de produtos 

e serviços.  

O faturamento anual com o comércio eletrônico no Brasil82, nos últimos 12 anos, foi 

de R$ 500 milhões em 2001 para R$ 28 bilhões em 2013. Em comparação, verifica-se que em 

2002 o PIB cresceu 1,9%, contra 55% no comércio eletrônico; em 2006 o crescimento do PIB 

foi de 2,9%, contra 76% do comércio eletrônico; em 2010 o PIB aumentou 7,5%, contra 40% 

do comércio eletrônico; e em 2013 o PIB aumentou 2,3%, contra 24% do comércio 

eletrônico.83 O e-consumidores – consumidores por meio da Internet – aumentou de 1,1 

milhão em 2001 para 51 milhões em 201384, gerando um aumento de quase 5000% de 

consumidores em um período de doze anos.  

Todo esse crescimento, especialmente por se traduzir em faturamentos bilionários, 

ocasiona problemas na mesma proporção, motivo pelo qual se faz necessário analisar as 

relações jurídicas ocorridas no espaço virtual, mais especificamente as relações de consumo, 

sendo este parte do escopo desta pesquisa. 

2.2 A privacidade no espaço virtual 

Conforme visto alhures, o espaço virtual é um ambiente novo e revolucionário. A 

Internet tornou-se essencial para a maioria das pessoas e vital nas relações comerciais, 

trazendo uma verdadeira dependência virtual às pessoas.  

As inovações e as facilidades introduzidas pela Internet fizeram com que as pessoas 

modificassem sua forma de agir e pensar, alterando o comportamento social de forma radical 

num curto espaço de tempo.  

A facilidade com que os dados pessoais transitam no espaço virtual propicia a invasão 

de privacidade, muitas vezes gerada, ainda que sem intenção, pelo próprio usuário da Internet. 

Nas redes sociais, como Facebook e Orkut, os usuários revelam informações pessoais e 

profissionais, sobre hábitos e família, inserem fotos e até mesmo estabelecem se estão em 

busca de relacionamento amoroso. Os mais desavisados inserem informações extremamente 

                                                     
82   Anexo C – Faturamento anual do e-commerce no Brasil 
83   Anexo D – PIB x e-commerce no Brasil 
84  Anexo E – e-consumidores no Brasil 
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pessoais – e por vezes íntimas –, sem se darem conta de que o espaço virtual tem um 

funcionamento um pouco distinto do espaço físico.  

O conceito de público e privado no espaço virtual, aliás, é um pouco mais complexo, 

tendo em vista a forma como as pessoas utilizam a Internet. Há, hoje, uma tendência à 

exposição no espaço virtual, com publicação de fotos, vídeos, mensagens e até mesmo 

localização de pessoas – o chamado check in –, fazendo com que muito pouco ou quase nada 

fique no âmbito do privado.  

As pessoas, muitas vezes, não se dão conta de que o que lhes parece privado e fechado 

a apenas um número restrito de amigos cadastrados em suas redes sociais está aberto 

publicamente na rede. Há algum tempo empresas especializadas em verificação de 

comportamento e tendências de mercado por meio de varredura em redes sociais. Essas 

empresas vasculham a rede, em busca de informações dos consumidores em relação a marcas, 

insatisfações e desejos de consumo, para auxiliarem seus clientes em ações de marketing, por 

meio de análises de mídia social, que permite analisar inúmeros bancos de dados com 

informações postadas por meio de redes sociais como Twitter, Facebook, Orkut etc., e de 

postagens em blogs, no Youtube, dentre outros.85 

Por meio desses processos, hoje há softwares capazes de fazer a chamada “análise de 

sentimento”, por meio da qual é possível verificar, em tempo real, o sentimento das pessoas 

em relação a, por exemplo, um jogo de futebol ou um discurso político, possibilitando o 

direcionamento das informações – ou uma verdadeira “correção de rota” – em um ou em 

outro sentido.86 

                                                     
85  Isso é feito pro meio, por exemplo, de Redes Neurais Artificiais (RNAs), que “são modelos matemáticos 

inspirados na estrutura e aspectos funcionais de redes neurais biológicas. Tais modelos consistem em um 
grupo interconectado de neurônios artificiais divididos em subgrupos em forma de camadas, e processam a 
informação utilizando uma abordagem conexionista através de pesos e funções matemáticas. Na maioria dos 
casos, as RNAs são um sistema adaptativo que modifica sua estrutura baseado em informação interna ou 
externa, que flui através da rede durante a etapa de aprendizado. Além disso, elas são ferramentas de 
modelagem de dados estatísticos normalmente não-lineares e geralmente são utilizadas para modelar 
relacionamentos complexos entre entradas e saídas ou para encontrar padrões de dados.” (MORAES, 2013) 

86  “Análise de Sentimento (AS) tem por objetivo identificar o sentimento expresso em textos opinativos (i.e., 
textos que contêm opiniões sobre um objeto ou tópico de interesse). Textos opinativos são ditos subjetivos, 
em contrastes com os textos objetivos, que contêm apenas fatos. As opiniões podem ser classificadas entre 
positivas, negativas ou neutras, indicando assim a polaridade do texto (a polaridade neutra ocorre quando o 
texto traz opiniões negativas e positivas na mesma proporção). Em geral, a polaridade de um texto é expressa 
por palavras opinativas(adjetivos – bom; ruim; advérbios – bem; rapidamente; e alguns substantivos – 
amigo, etc). A AS pode ser realizada em três níveis de granularidade: (1) no nível de documento, observando 
o sentimento global expresso no texto; (2) no nível da sentença, classificando a polaridade de cada sentença 
no texto; e (3) no nível da característica, analisando a polaridade das opiniões sobre características/atributos 
do objeto (e.g., ‘teclas pequenas’, ‘bateria resistente’), oferecendo uma visão mais refinada das opiniões.” 
(SILVA; LIMA; BARROS, 2012) 
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Essa tecnologia, cada vez mais utilizada por empresas para a verificação do 

sentimento dos consumidores em relação à sua marca ou a determinados produtos ou serviços 

– ou no campo político, para verificar a aceitação de eleitores a um discurso –, gera uma 

reflexão em relação ao que é público e privado no espaço virtual.87  

As postagens feitas no Twitter, por exemplo, são públicas e as pessoas que geram 

essas mensagens têm consciência de que elas poderão ser lidas por qualquer um que acessar a 

rede. Aos poucos, as pessoas estão se conscientizando também de que suas informações e 

postagens não estão totalmente seguras em outras redes sociais, como Facebook.88 Todavia, 

poucos sabem da forma de utilização desses dados pelas empresas, como no caso da análise 

de sentimento.89

Há uma tendência hoje de se colocar a vida na Internet, por meio de redes sociais, sem 

que as conseqüências disso sejam mensuradas pelas pessoas. Pode-se, por exemplo, analisar 

as postagens de uma determinada pessoa numa rede social e saber o momento de vida que ela 

passa – nascimento de um filho, separação, perda de emprego – e direcionar a oferta de 

produtos e serviços “ideais” para ela naquele momento, como fraldas, aluguel de imóvel etc. 

Por meio dessas análises, é possível, também, determinar o padrão de vida de uma pessoa, 

direcionando a oferta publicitária, de acordo com o perfil traçado, fazendo-se uma agregação 

de valor sobre dados ou perfis de usuários utilizando mídia social.90_ 91 

                                                     
87  Essa análise não permite a individualização do usuário (consumidor) da Internet, mas permite mensurar o que 

a massa de pessoas pensa sobre determinado assunto em tempo real.  
88  Em pesquisa realizada pela empresa McCann Truth Central, 59% dos 1100 entrevistados citaram o Facebook 

como a maior ameaça ao futuro da privacidade na Internet, seguido pelos Twitter (40%) e Google (32%). 
(PETERSON, 2014) 

89  Há uma tendência hoje de se colocar a vida na Internet, por meio de redes sociais, sem que as conseqüências 
disso sejam mensuradas pelas pessoas. Pode-se, por exemplo, analisar as postagens de uma determinada 
pessoa numa rede social e saber o momento de vida que ela passa – nascimento de um filho, separação, perda 
de emprego – e direcionar a oferta de produtos e serviços “ideais” para ela naquele momento, como fraldas, 
aluguel de imóvel etc. Por meio dessas análises, é possível, também, determinar o padrão de vida de uma 
pessoa, direcionando a oferta publicitária, de acordo com o perfil traçado. 

90  Por meio do gerenciamento de dados mestres (Master Data Manegement), pode-se analisar o perfil do 
consumidor, com o intuito de se direcionar ações de marketing. 

91  Oportuno aqui reproduzir trecho do livro Vigilância Líquida, de Zygmunt Bauman: “Alguma décadas atrás, a 
grande revolução (ou grande salto adiante, tal como registrado nos anais da arte do marketing) no progresso 
da sociedade consumista foi a passagem da satisfação de necessidades (ou seja, da produção voltada para a 
demanda existente) para sua criação (ou seja, a demanda voltada para a produção existente), por meio de 
tentação, sedução e estímulo do desejo despertado. Essa mudança estratégica produziu um enorme avanço em 
termos de resultados, juntamente, contudo, com um aumento considerável em matéria de custo: ‘criar 
demanda’ (leia-se: despertar e sustentar o desejo de obter e possuir) exige um dispêndio continuamente 
elevado. [...] Dada a propensão, em geral bem-consolidada, de buscar satisfação nas mercadorias em oferta, e 
a disposição universal a identificar o ‘novo’ e ‘aperfeiçoado’ – assim como a sofisticação da tecnologia de 
manutenção de registros, que permite que essa disposição seja localizada quando estiver mais ‘madura’ para 
reagir pontualmente à incitação –, outra mudança seminal pode ser alcançada: a de dirigir ofertas a pessoas 
ou categorias de pessoas já prontas para aceitá-las com entusiasmo. A parte mais cara da estratégia de 
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Diferente da análise de sentimento, que não identifica o consumidor, aqui se tem uma 

análise direcionada, onde a empresa que encomenda a pesquisa informa dados de seu cliente 

(nome, data de nascimento etc.) e, por meio de buscas direcionadas e pontuais em mídias 

sociais (Facebook, Twitter etc.), obtém com muita precisão dados preciosos sobre as 

necessidades futuras de seus clientes, podendo direcionar suas ofertas.92  

Com efeito, os limites entre o público e o privado no espaço virtual não estão muito 

bem definidos, tendo em vista que as pessoas tendem a expor sua vida privada de forma 

pública na Internet, como dito. Todavia, a autodeterminação informativa93 deve ser respeitada, 

seja no espaço físico ou virtual.  

De outra sorte, as mensagens enviadas por e-mail não são tratadas da mesma forma 

que postagens em redes sociais. Para Victor Drummond, as características que diferenciam o 

público e o privado, em relação a mensagens enviadas por e-mail, são: a) identificação do 

destinatário da mensagem, pois se houver será privada, do contrário, será pública; b) ciência 

do emissor das mensagens em relação às pessoas envolvidas, pois, se não houver esse 

conhecimento, a mensagem será pública; c) intimidade entre os interlocutores, tendo em vista 

que se um dos interlocutores for estranho, a mensagem será pública. (DRUMMOND, 2003) 

Poucas pessoas sabem, no entanto, que até mesmo essas mensagens são suscetíveis de 

verificação, expondo seu conteúdo a terceiros. As mensagens de e-mail que são enviadas sem 

criptografia estão sujeitas à interceptação antes de chegarem ao seu destinatário. E a maioria 

das pessoas as envia sem criptografia (LEONARDI, 2012), sem saber que podem ter o 

conteúdo de suas conversas via e-mail – privadas – expostos aos mais diversos fins.94

                                                                                                                                                           
marketing anterior – despertar desejos – foi portanto eliminada do orçamento de marketing e transferida para 
os ombros dos potenciais consumidores. [...] As ferramentas de vigilância de marketing ficaram mais afiadas 
e ajustadas em seu processo de difusão.” (BAUMAN, 2014, p. 117-119) 

92  É possível a um banco, por exemplo, verificar que determinado cliente se casará ou aguarda o nascimento de 
um filho, possibilitando o direcionamento de ações de marketing na oferta de produtos ou serviços – 
financiamento imobiliário ou de automóveis, por exemplo.  

93  Sobre o assunto, vide item 3.5 e nota de rodapé n° 168 desta pesquisa. 
94  Em matéria intitulada “Usuários do Gmail sabem que não têm privacidade, diz Google”, veiculada na Folha 

de São Paulo, verifica-se que a Google responde a um processo nos Estados Unidos por violação da 
privacidade dos usuários do Gmail. A empresa é acusada de vasculhar as mensagens enviadas pelos usuários 
do Gmail. Segundo o processo, “sem que milhões de pessoas o saibam, em base cotidiana e há anos, o 
Google vem sistemática e intencionalmente ‘cruzando a linha do inadmissível’ e lendo mensagens de e-mail 
que contêm informações que os usuários não desejam que ninguém conheça, para adquirir, coletar ou minerar 
informações valiosas contidas nos e-mails”. Em resposta, a Google afirmou que “os usuários do Gmail não 
têm ‘expectativa razoável’ de que suas mensagens sejam confidenciais”, afirmando ainda que “os queixosos 
estão ‘fazendo uma tentativa de criminalizar práticas comuns de negócios”, admitindo tal prática. (RUSHE, 
2014) 
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Porém, não apenas em relação a mensagens são identificados problemas em relação à 

privacidade. No espaço virtual, podem ser identificadas situações em que dados e informações 

pessoais são expostos, muitas vezes sem o conhecimento do titular das informações, a 

exemplo dos cookies, analisados no próximo item. 

Com efeito, as mídias sociais, como o Facebook e o Twitter, permitem que sejam 

oferecidos produtos e serviços direcionados aos usuários, de acordo, por exemplo, com 

comentários feitos na rede social. Se um usuário do Facebook comenta em uma de suas 

postagens sobre um novo aparelho de celular, pode acontecer de começar a receber ofertas 

desse aparelho em sua página na rede social.  

Da mesma forma, uma pesquisa no Google pode resultar em diversas ofertas 

publicitárias de produtos similares ou correlatos ao pesquisado. Isso porque essas empresas 

são capazes de verificar e rastrear o que foi pesquisado, com o intuito de direcionar oferta de 

produtos e serviços, em parceria com outras empresas, algo muito lucrativo.  

Tal prática, contudo, está prestes a se tornar ilegal, tendo em vista que o Marco Civil 

da Internet, sancionado em abril deste ano e prestes a entrar em vigor, prevê a proibição do 

uso dos dados do consumidor, sem seu consentimento, para fins comerciais.95 Resta saber, no 

entanto, como será a aplicação da nova lei e a fiscalização dessas atividades.  

O que se pode concluir é que atividades, como a análise de sentimento, que verifica 

informações públicas que foram postadas por pessoas em redes sociais, fóruns de discussão 

etc., em que pese o desconhecimento das pessoas em relação a essa coleta de informações e 

seu destino, não podem ser consideradas como violadoras da privacidade, posto que utilizam 

– e apenas se e enquanto as pessoas disponibilizaram – informações públicas. Todavia, outras 

práticas, que utilizam dados não expostos pelas pessoas, ao menos não publicamente – ou que 

não se saiba desse caráter público –, deverão ser entendidas como violadoras da privacidade, 

como a utilização de informações disponibilizadas pelos usuários da Internet em cookies, 

como se verá a seguir.  

2.2.1 Cookies

                                                     
95  Sobre o assunto, vide item 2.3 desta pesquisa. 
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Os cookies96 são fragmentos de arquivos deixados pelos sites nos computadores dos 

internautas. Quando o internauta navega em um site, alguns arquivos são instalados em sua 

máquina, permitindo que algumas informações sejam gravadas para utilização posterior. Sites

de instituições bancárias, por exemplo, utilizavam os cookies para melhorar a segurança 

oferecida a seus clientes, pois os cookies identificam o endereço IP da máquina que está em 

conexão naquele momento e checam algumas informações, permitindo, juntamente com 

muitas outras técnicas, que a instituição ofereça uma conexão segura a seus clientes. Inúmeras 

empresas de comércio eletrônico ainda utilizam os cookies para essa finalidade.  

Na definição de Victor Drummond,  

Os cookies são pequenos programas colocados no computador do usuário sem a sua 
permissão durante uma navegação no ambiente da Internet. Em verdade, sem sequer 
o seu conhecimento, visto que nenhum indicativo irá suceder-se na tela do 
computador que possa vir a evidenciar a sorrateira entrada daqueles programas no 
computador. Estes pequenos programas ficam armazenados, assim, no próprio 
computador do usuário. (DRUMMOND, 2003, p. 98) 

Alguns sites utilizam cookies apenas para facilitar a navegação, mantendo as 

informações acessadas pelo consumidor durante o tempo de navegação, sendo apagados após 

a desconexão ou após um período de tempo.97 Estes são os chamados “cookies temporários”. 

O site da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo também utiliza essa ferramenta para 

checar os endereços IP das máquinas que acessam suas informações. Outros sites utilizam os 

“cookies permanentes”, arquivos que ficam instalados na máquina do usuário, onde as 

informações ficam armazenadas e a cada acesso são “lidas” pelos fornecedores.  

O uso dos cookies na publicidade também é muito comum, podendo ir desde uma 

inocente personalização do site com as cores de preferência do consumidor, até o 
                                                     
96   Na definição de Hermani Luiz Vila e Gilmar Gimenes Rodrigues, “Cookies são um mecanismo padrão criado 

na web que permite que um servidor web envie dados simples ao cliente (browser) e peça ao cliente que estes 
dados sejam salvos, para que quando o usuário voltar àquele servidor esses dados possam ser solicitados de 
volta. Os cookies são praticamente uma unanimidade em grandes sites, sendo usados principalmente para 
guardar dados persistentes sobre o usuário, possibilitando que o servidor mantenha de uma maneira simples 
algumas informações sobre ele, entre as várias conexões HTTP que serão feitas durante a navegação”. 
(VILA; RODRIGUES, 2001) 

97  É por meio dos cookies que muitas empresas, são capazes de manter as operações do consumidor, sem perda 
de informações naquela operação, se porventura a conexão com o servidor é perdida. Essas empresas 
trabalham com diversos servidores, que armazenam as informações dos clientes e possibilitam a conexão a 
diversos serviços. Porém, se a conexão com o servidor que está sendo utilizado naquele momento oscila, é 
possível que, em fração de segundo e de forma imperceptível ao cliente, outro servidor assuma a conexão, 
sem que as informações sejam perdidas, graças à instalação dos cookies durante aquela operação. Hoje, as 
instituições financeiras utilizam outras formas, como a instalação de módulos de segurança pelo usuário, 
muito mais seguras. Todavia, sites de comércio eletrônico ainda utilizam os cookies, por se tratar de uma 
tecnologia mais barata, apesar de mais primitiva.  
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rastreamento dos sites por ele navegados, visando traçar o seu perfil de consumo na Internet e 

de compras de produtos e serviços98. Alguns sites geram listagens de usuários e seus 

respectivos perfis de consumo, vendendo as listas para outros fornecedores, que geram spams

para esses consumidores. 

O primeiro caso relatado de cookies utilizados para fins publicitários ocorreu em 1999, 

quando as empresas Double Click99 e Abacus Direct Corp.100 aliaram-se para gerar cadastros 

de consumidores a partir do cruzamento dos dados obtidos por meio dos cookies, tais como 

nome, número de cartão de crédito, endereços, telefones, informações a respeito da renda 

familiar etc., com propósito explicitamente comercial. Por conta dessa prática, a empresa 

passou a enfrentar problemas com relação à invasão de privacidade. Tal procedimento poderia 

gerar, inclusive, discriminação entre os internautas, como, por exemplo, uma empresa que 

deseje obter maiores informações a respeito das preferências e hábitos de seus funcionários, 

poderia contratar os serviços da Double Click. Com este procedimento, a Double Click 

conseguiu, em quatro anos, obter cerca de 100 milhões de perfis de usuários. (GASPARIN, 

2003) 

Os fornecedores de produtos e serviços por meio da Internet, por conta da atividade 

exercida, na maioria das vezes armazenam dados pessoais de seus consumidores, muitos deles 

considerados como dados pessoais sensíveis101. O problema em si não está no 

armazenamento, mas na coleta, na utilização desses dados e, principalmente, na definição da 

responsabilidade do fornecedor por esses dados, visto estar na qualidade de detentor dessas 

informações. 

Observa Antônio Carlos Efing que: 

A coleta de informações é feita sem a anuência do consumidor, no mais das vezes 
sem seu conhecimento sequer. Além disso, a chamada interconexão de arquivos 
possibilita que a vida do consumidor seja completamente traduzida na forma de 
dados pessoais, muitas vezes traçando perfis inverídicos em virtude da imprecisão 
dos arquivos. Tornam-se, assim, verdadeiros “ficheiros selvagens”, o que justifica a 
proteção do CDC ao equiparar os arquivos a consumidores. Fazendo assim, e 
certamente devido à imprecisão dos bancos de dados e cadastros de consumidores e 
à interconexão crescente entre estes institutos, permite que a tutela deste Código seja 
estendida inclusive àqueles que são arquivados por engano. (EFING, 2002, p. 108) 

                                                     
98  Sobre o assunto, vide item 3.5 desta pesquisa.  
99  Empresa desenvolvedora e gerenciadora de soluções para provedores e anunciantes via Internet, cujo objetivo 

é o gerenciamento da publicidade. 
100  Empresa de coleta e cruzamento de dados para gerar informações sobre as preferências dos consumidores. 
101  Dados sensíveis são “informações relativas à origem social e étnica, à informação genética, à orientação 

sexual e às convicções políticas, religiosas e filosóficas do titular” (BRASIL, 2012)
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Conclui-se, portanto, que a instalação de cookies sem o prévio consentimento do 

consumidor compreende um desrespeito à privacidade, visto constituir um verdadeiro banco 

de dados de informações de consumidores, onde se tem condições de saber desde a 

preferência da aparência da área de trabalho de um consumidor até quais sites foram por ele 

visitados, arquivando tais informações.  

Isto serve não apenas para que o próprio fornecedor possa descobrir, a um custo 

irrisório, quais a preferências de seus clientes e assim direcionar sua publicidade, mas também 

para a formação de listas de consumidores, comumente negociadas. 

Seria como se, comparando o mundo virtual ao real, o consumidor entrasse em uma 

loja qualquer portando um crachá expondo todas as suas preferências, como a sua cor 

predileta, quais as lojas por ele visitadas anteriormente, quais os produtos por ele pesquisados 

em tais lojas, e até mesmo informações pessoais, como com que banco este consumidor 

mantém relacionamento (pois por meio dos cookies é possível rastrear todos os sites visitados 

e armazenar tais informações, portanto o fornecedor saberá se o consumidor visitou o site de 

algum banco, ou mesmo por qual meio o consumidor efetuou o pagamento de eventual 

compra efetuada), ou se este consumidor participa de algum grupo de discussão e, em caso 

positivo, a respeito de qual assunto, e até mesmo se visitou sites eróticos, suas preferências e 

tudo mais. Isso tudo sem que o consumidor tenha sequer a noção de que todas essas 

informações a seu respeito são armazenadas.  

Não seria nada agradável a ninguém que uma situação como esta, no mundo físico, 

ocorresse. Mas na Internet isto ocorre diariamente, a cada segundo, todas as vezes que um 

consumidor acessa site de fornecedores que se utilizam destes meios para formar um banco de 

dados de consumidores.  

Muito pior do que o Big Brother descrito no livro 1984, de George Orwel, onde o 

“grande irmão” tudo vê, seja o menor movimento de qualquer indivíduo, os cookies têm o 

condão de expor até os movimentos virtuais, por assim dizer, dos internautas – e até mesmo 

de rastrear seus pensamentos, se for levado em conta o fato de que a pessoa imagina que o que 

está sendo visto em seu computador não é dividido com mais ninguém. Por meio deles, 

qualquer site visitado pode armazenar informações a respeito de seus visitantes de forma 

silenciosa, sorrateira, desvendando seus gostos e preferências, para posteriormente utilizar 

essas informações da maneira que melhor lhe aprouver, sem o consentimento de quem as 

deixou.  
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Exemplificando – e indo a um extremo não tão distante da realidade atual –, se, em 

tese, uma empresa de seguro puder adquirir listas de informações de consumidores de um site 

que comercialize produtos, como bebidas alcoólicas e charutos cubanos, onde conste a 

frequência com que o consumidor adquire tais produtos e as respectivas quantidades, poderá 

majorar – ou mesmo recusar – eventuais propostas de consumidores que constem dessas 

listas, sem que o consumidor saiba o porquê da recusa.  

Portanto, mais do que o comportamento, hoje muitos fornecedores rastreiam a vida 

pessoal do consumidor, seguindo seus passos virtuais e arquivando todas as informações para 

futuramente utilizarem-nas tanto para “beneficiá-lo” com um site personalizado, quanto para 

“prejudicá-lo”, usando essas informações para traçar seu perfil e saber o que oferecer a esse 

consumidor ou se com ele efetuará ou não um contrato lucrativo – ou até mesmo para 

negociar essas preciosas informações.102 

Com efeito, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, X, como visto alhures, prevê 

como direito fundamental da pessoa humana a inviolabilidade da intimidade, da vida privada 

e da honra103. Sendo assim, a instalação de cookies nos computadores dos consumidores, 

conforme visto, consiste uma verdadeira violação à intimidade, à vida privada e até, em 

muitos casos, à honra do cidadão.104

Ademais, de acordo com o artigo 7°, VIII, da Lei n° 12.965/2014 – o Marco Civil da 

Internet105 –, os sites deverão prestar informações claras e completas sobre a coleta, 

armazenamento, uso, tratamento e proteção dos dados do usuário da Internet, que apenas 

poderão ser utilizados para os fins que justifiquem sua coleta, não sejam vedados pela 

                                                     
102  Há, ainda, a questão dos provedores de sites, que alegam que a utilização dos cookies por eles não era 

desconhecida pelos seus usuários, visto constar do termo de adesão aos serviços por eles oferecidos a opção 
de aceitar as políticas do site. Sem fazer tal opção, o usuário não pode utilizar os serviços. Ocorre que tal 
contrato é firmado entre o provedor de serviços e o internauta que utiliza os serviços deste provedor para 
acessar a Internet e a ele é disponibilizada a política de privacidade do site, com a opção do consumidor 
aceitá-la ou não. Porém, o internauta que simplesmente navega pelo site deste mesmo provedor não tem 
conhecimento da utilização dos cookies, muito menos da forma como eles são utilizados.  

103  Sobre o tema, vide item 1.2 desta pesquisa. 
104  O Ministério Público do Estado de São Paulo, mediante provocação feita pelo advogado Amaro Moraes e 

Silva Neto, tomou conhecimento formal a respeito da utilização dos cookies pelos fornecedores de produtos e 
serviços na Internet. O advogado, com muita propriedade, informou ao Ministério Público a forma como os 
cookies são utilizados e demonstrou a invasão da privacidade e o desrespeito ao usuário da Internet, 
solicitando a apuração dos fatos em relação a três provedores de serviços via Internet: Universo On Line Ltda 
– UOL, Yahoo do Brasil Internet Ltda e Internet Group do Brasil Ltda – IG. Em decorrência de tal 
provocação, foi emitido um parecer pelo Procurador de Justiça Marco Antonio Zanelatto, onde foi 
recomendada a abertura de uma investigação pelo Ministério Público de São Paulo, para se apurar as 
informações recebidas. (REVISTA CONSULTOR JURÍDICO, 2001).

105  Sobre o assunto, vide item 2.3 nesta pesquisa. 
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legislação e que estejam previstos nos contratos de prestação de serviços ou termos de uso do 

site.106_107

Há, ainda, outro agravante: o internauta que opta por não aceitar cookies (há softwares 

disponíveis no mercado que auxiliam o usuário na recusa dos cookies, porém não são 

gratuitos e apenas uma pessoa com conhecimento técnico sabe de sua existência – muitos 

usuários nem sequer sabem o que são cookies), não terá acesso a diversos sites que 

efetivamente não funcionam sem que a máquina do internauta permita a instalação de tais 

recursos. 

Porém, a utilização dos cookies nem sempre é maléfica, a exemplo da forma como 

eram utilizados pelos bancos e ainda são utilizados por outros fornecedores, para manter os 

dados das operações ou compras que estão sendo efetuadas, caso haja oscilação da conexão 

com o servidor, evitando a necessidade de efetuar toda a operação ou a compra novamente. 

É óbvio, porém, que sob a justificativa de um benefício ao usuário o fornecedor não 

pode utilizar indiscriminadamente uma ferramenta que propicia o armazenamento e o acesso a 

informações pessoais de seus consumidores, muito menos utilizar tais informações sem o 

conhecimento e prévio consentimento desses mesmos consumidores. E de forma alguma pode 

montar mailing lists que traçam o perfil dos consumidores para venderem a terceiros108. 

2.2.2 Spams 

Spam109 é a denominação utilizada para e-mails não solicitados pelo usuário da 

Internet e que normalmente são enviados a um grande número de pessoas e também em 

                                                     
106  A crítica que aqui se faz diz respeito à fiscalização dessa utilização. Como exposto nesta pesquisa, 

especialmente em 2.2.2, sobre os spams, a prática de formação de listas de dados de consumidores é antiga e 
hoje foi facilitada com o advento da Internet.  

107  O artigo 154-A do Código Penal estabelece como crime “invadir dispositivo informático alheio, conectado 
ou não à rede de computadores, mediante violação indevida de mecanismo de segurança e com o fim de 
obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo 
ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita: Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e 
multa. [...] § 3° Se da invasão resultar a obtenção de conteúdo de comunicações eletrônicas privadas, 
segredos comerciais ou industriais, informações sigilosas, assim definidas em lei, ou o controle remoto não 
autorizado do dispositivo invadido: Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa, se a conduta 
não constitui crime mais grave. § 4° Na hipótese do § 3°, aumenta-se a pena de um a dois terços se houver 
divulgação, comercialização ou transmissão a terceiro, a qualquer título, dos dados ou informações obtidos.” 
(BRASIL, 1940) Seria possível enquadrar a prática de utilização de cookies com a finalidade de coleta de 
dados e futura utilização comercial, sem a autorização do consumidor, nas condutas previstas neste artigo?  

108  Como a empresa VC Sites, que vende listas de e-mails de consumidores por segmento (www.vcsites.com.br). 
109  Muitos se perguntam qual é a origem da palavra “spam”. A palavra surgiu em 1937, como nome da primeira 

carne suína enlatada, marca registrada pela empresa norte-americana Hormel-Foods, da contração de Spiced 
Ham. O produto existe até hoje e é altamente consumido. Mas a palavra foi utilizada por um grupo 
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grande quantidade, trazendo os mais variados conteúdos, geralmente com o intuito de oferecer 

produtos ou serviços.  

No dia 03 de maio de 1978 surge o primeiro spam na então ARPANet, antecessora da 

Internet110. A empresa DEC – Digital Equipment Corporation – enviou uma mensagem a um 

grupo de discussão, divulgando os novos produtos da empresa, para cerca de 400 endereços 

de e-mail. O seleto grupo, que já tinha acesso à ARPANet, reagiu negativamente à 

publicidade111.  

Porém a utilização da palavra spam como sinônimo de e-mails indesejados não surgiu 

nesta ocasião. Em 1994 o escritório de advocacia Canter & Siegel enviou o primeiro spam

para os usuários da então Internet, oferecendo serviços para a obtenção de green card. A 

mensagem, com o título “Green Card Lottery – Final One?” ficou famosa por ser o primeiro 

spam comercial divulgado na Internet. A reação da comunidade virtual não poderia ser pior, 

gerando mais de 30 mil mensagens de protesto em menos de 18 horas, o que impactou na 

comunicação. (ANTISPAM, 200-) 

Por vários motivos, o spam é uma tentadora – e perigosa – ferramenta de marketing, 

dentre eles, o baixo custo em relação aos suportados por uma empresa com o envio de uma 

mala direta via correio, pela velocidade com que se atinge um grande número de 

consumidores e pela facilidade com que se consegue obter mailing lists contendo endereços 

eletrônicos de consumidores, separados até por perfil de consumo.    

Hoje, muitas empresas fazem uso do spam para divulgar produtos e serviços, pois é 

possível enviar a mesma mensagem para um sem número de consumidores, apenas dispondo 

de um microcomputador, uma conta de e-mail e uma conexão à Internet. E o retorno, ainda 

que seja pequeno, será lucro para a empresa, que teve um investimento ínfimo em relação ao 

                                                                                                                                                           
humorístico inglês, o Monty Python, como uma piada. Nos anos setenta o grupo estreava com um programa 
televisivo e exibiu um episódio em que um casal, ao fazer o pedido para o jantar em um restaurante, ouviam 
repetidamente a palavra “spam”, pronunciada pela garçonete para frisar bem a quantidade de presunto que 
havia no prato. Não havia um prato que não contivesse o “spam”. A situação torna-se mais irritante quando 
um grupo de vikings famintos entra no local e começa a gritar “SPAM, SPAM, SPAM...” de maneira irritante 
e repetitiva, impedindo a comunicação das outras pessoas do recinto. Associando o spam do grupo de 
humoristas ingleses ao spam de hoje conhecido como mensagens indesejadas via Internet, tem-se em comum 
o incômodo ocasionado por ambos. Por tal motivo, os internautas atribuíram às mensagens não solicitadas o 
mesmo nome de uma das marcas mais consumidas de carne enlatada nos Estados Unidos. Com bom-humor, 
a comunidade virtual da época comparou os transtornos ocasionados aos protagonistas do episódio do seriado 
inglês com os transtornos e incômodos por eles vivenciados pelo recebimento de mensagens indesejadas. 
(ANTISPAM, s.d.) 

110  Sobre o assunto, vide item 2.1 nesta pesquisa. 
111  Pode ser verificado o e-mail e a história completa no site do The Museum of Email & Digital 

Communications. (THE MUSEUM... 2014)  
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que teria com despesas de mala direta ou outras ferramentas análogas de marketing 

(impressão de material, custo de postagem, publicações em revistas e sites etc.).112

Em relação à aquisição de uma lista de e-mails, a VC Sites traz as inúmeras vantagens 

na compra, vendendo por R$ 199,00 uma lista com 70 milhões de e-mails segmentados por 

profissão dos componentes da lista, informando que os e-mails são obtidos por meio de troca 

e compra de base de dados de outras empresas, digitalização em sites, classificados, revistas 

etc., e cupons de campanhas promocionais.113 A empresa traz como vantagem, além da 

segmentação, ser o e-mail marketing por meio dessas listas “uma ação rápida, de excelente 

custo benefício e de retorno imediato”, aceitando pagamentos via cartão de crédito, Pag 

Seguro e Pagamento Digital, esses dois últimos, empresas especializadas em intermediar 

pagamentos via Internet.  

Este é apenas um dos sites que presta esse tipo de serviço. Há, ainda, outras formas de 

obtenção de listas de consumidores. Na Rua Santa Ifigênia, em São Paulo, famosa pelo 

comércio de eletro-eletrônicos e suprimentos de informática, é muito fácil adquirir um CD 

contendo milhares de e-mails de consumidores.114 Porém, hoje é possível se encontrar um 

desses CD não só em lugares como a Rua Santa Ifigênia, mas em locais onde são vendidos os 

denominados “CDs piratas”, disponíveis em vários pontos da cidade, como é de 

conhecimento público.  

A revista Info Exame, em outubro de 2003, publicou a reportagem de capa “Spam – 7 

ferramentas para expulsar a porcaria do seu e-mail (e garantir que na confusão as mensagens 

legítimas não sumam)”, trazendo dados interessantes a respeito da facilidade na obtenção de 

cadastros de consumidores.115  

                                                     
112  Para Ricardo Lorenzetti, “O envio de e-mails não solicitados pelo usuário constitui um modo de publicidade 

que diminui sensivelmente os custos de transação com relação ao correio tradicional, já que, uma vez que 
consiga a lista de usuários, podem-se enviar quantidades enormes de mensagens com baixíssimos custos. Os 
problemas são enfrentados pelo usuário do computador, que poderá receber vírus ou ficar diante da saturação 
de sua caixa postal de correio eletrônico, além da invasão de privacidade.” (LORENZETTI, 2004, p. 392)

113  Informações obtidas no site <http://www.vcsites.com.br/index.php?/lista-sementada.html>. Acesso em: 10 
abr. 2014.  

114  Maria Cláudia Cachapuz enfatiza que: “é a constatação de que corriqueira é a troca ou venda de informações 
pessoais – ou de dados nominativos – entre bancos de dados, para a formação das chamadas malas-diretas, 
formas de comunicação direta com o indivíduo, aparentemente personalizadas, que visam à realização dos 
mais diversos fins, entre os quais a publicidade sobre determinado produto seria o mais suave deles. A idéia 
de uma comunicação interativa e agressiva sobre o consumidor rende-se à informática para chegar de forma 
individualizada a um determinado sujeito, antecipadamente sabendo seus gostos, sua condição financeira, sua 
realidade de vida.” (CACHAPUZ, 1997, p. 379) 

115  Na reportagem “Como essa cara conseguiu meu e-mail? Cds com milhões de endereços são vendidos na 
santa ifigênia a preço de banana”, a jornalista Viviane Zandonadi, há onze anos, constatou o forte comércio 
desse tipo de lista: “Um dos atalhos mais curtos para comprar listas com milhões de nomes de correio 
eletrônico é a região da rua Santa Ifigênia, em São Paulo, Meca de software, hardware e eletrônicos em geral, 
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Porém a obtenção de um cadastro de e-mails não é o único meio de se conseguir 

atingir um consumidor. Há programas de software que são capazes de enviar várias 

mensagens via e-mail, com uma simples programação. Estes programas, denominados 

scripts116, são como robôs que, programados, geram endereços de e-mails a partir de uma 

combinação de letras e/ou números associados a um determinado provedor de acesso à 

Internet.  

Além disso, a empresa tem a oportunidade de criar uma lista de endereços de e-mails 

válidos a partir dos possíveis retornos de pessoas não interessadas em receber mensagens de 

tal empresa e seguindo a instrução contida no e-mail “clique aqui caso não queira receber 

mensagens desta empresa”. Fazendo isso, o usuário envia um e-mail para a empresa, 

solicitando o seu descadastramento. Por meio dessa atitude, a empresa recebe o e-mail e tem a 

certeza de que este endereço de e-mail pertence a um usuário ativo da Internet e passa a 

disponibilizar um mailing list chamado de positivo – contendo informações confirmadas –

com os seus dados. 

Há outros softwares capazes de interceptar as mensagens que são trocadas entre os 

usuários da Internet, de modo a conseguirem endereços de e-mails válidos, potencializando a 

sua possibilidade de sucesso no envio de spams. Tais softwares são denominados de sniffer, 

utilizados para vasculhar a rede em busca de pacotes de informações enviados aos provedores 

de Internet.  
                                                                                                                                                           

alguns de procedência duvidosa. INFO foi às compras na região, com um jornalista disfarçado de spammer. 
Em menos de uma hora localizou a “melhor” oferta na área: um CD com 45 milhões de endereços de e-mail 
de pessoas físicas e jurídicas por 15 reais. De brinde, uma penca de programas capazes de fazer o serviço 
completo de spam, com a devida técnica e até a defesa desse tipo de ‘marketing’. Ao rodar o CD aqui na 
redação e examinar o conteúdo, encontramos pelo menos um endereço de cada jornalista da equipe, 
devidamente catalogado nas pastas, separadas por ordem alfabética e região do país. Ninguém foi poupado. 
Comprar foi fácil. Nos camelôs, sempre desconfiados, as ofertas não são explícitas. Quem compra precisa 
dizer exatamente o que procura. Os vendedores enrolam um pouco antes de admitir que têm o produto. Daí 
aparecem propostas: 14 milhões de e-mails por 50 reais. Que tal 44 milhões por 100 reais? Caro para os 
padrões do mercado. Na banca seguinte, a oferta dos sonhos do candidato a spammer: 45 milhões de e-mails 
e todas as ferramentas para ‘fabricar’ mensagens por 15 reais. Negócio fechado. O camelô pede um tempo, 
desaparece no vaivém da rua e volta em um pouco mais de cinco minutos. O serviço é completo: acompanha 
cartão, com telefone (celular) do fornecedor, garantia de 30 dias e o texto “Não devolvemos o dinheiro, 
trocamos pela mesma mercadoria” sublinhado por um fervoroso ‘Deus é fiel’. Então, ta.”115 (ZANDONADI, 
2003, p. 48).  

116  Os scripts funcionam da seguinte forma: o spammer programa o software para que ele faça a combinação 
entre certos nomes e ao resultado é acrescentado o provedor de acesso “X”. Em seguida, ele deve enviar a 
mensagem já elaborada para toda aquela lista obtida. Assim, teremos uma lista, conforme segue: 
andré@provedorx.com.br, andre1@provedorx.com.br, andre2@provedorx.com.br, 
andrea@provedorx.com.br, andrea1@provedorx.com.br, andrea2@provedorx.com.br, 
carlosroberto@provedorx.com.br, carlos.roberto@provedorx.com.br, Desta forma, a probabilidade de a 
empresa conseguir enviar a sua mensagem para um endereço de e-mail verdadeiro é muito grande e as 
eventuais mensagens enviadas para e-mails inexistentes não gerarão grandes perdas, visto o investimento ser 
irrisório.  
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Outra forma de marketing via e-mail é aquela feita por empresas que dispõem de 

cadastros efetuados pelos próprios consumidores, em sites ou mesmo em cadastros físicos, e 

que dispõem de autorização para o envio de mensagens publicitárias a seus clientes. Porém tal 

ferramenta não pode ser chamada de spam, pois são previamente autorizadas pelos 

consumidores.  

Com efeito, a União Europeia, por meio da Directiva 2002/58/CE, especificamente no 

artigo 13117, trata do spam – ou comunicação não solicitada – estabelecendo a necessidade de 

consentimento do usuário como princípio fundamental para o envio dessas mensagens. Os 

países europeus, por consequência, prevêem sanções pesadas para quem decide pela prática 

ilegal, a exemplo de Portugal, que impõe multa de 2.500 a 50.000 euros a quem envia 

mensagens sem observar a aludida Directiva. (SCHREIBER, 2011) 

No Brasil, em que pese haver projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional 

pretendendo regular o tema, não há ainda legislação específica, o que vem comprometendo o 

direito a indenizações por conta do envio dessas mensagens. Um exemplo pode ser extraído 

da decisão no Recurso Especial 844.736/RJ, onde a Quarta Turma, por maioria de votos, 

entendeu que o envio de spam erótico a um usuário da Internet não gera dano moral, 

entendendo ser um “mero incômodo” ao usuário, pois “notadamente em face da evolução 

tecnológica que permite o bloqueio, a deletação ou simplesmente a recusada de tais 

mensagens.” (SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 2009) 

                                                     
117  “Artigo 13. Comunicações não solicitadas: 1. A utilização de sistemas de chamada automatizados sem 

intervenção humana (aparelhos de chamada automáticos), de aparelhos de fax ou de correio electrónico para 
fins de comercialização directa apenas poderá ser autorizada em relação a assinantes que tenham dado o seu 
consentimento prévio. 2. Sem prejuízo do n.o 1, se uma pessoa singular ou colectiva obtiver dos seus clientes 
coordenadas electrónicas de contacto para correio electrónico, no contexto da venda de um produto ou 
serviço, nos termos da Directiva 95/46/CE, essa pessoa singular ou colectiva poderá usar essas coordenadas 
electrónicas de contacto para fins de comercialização directa dos seus próprios produtos ou serviços 
análogos, desde que aos clientes tenha sido dada clara e distintamente a possibilidade de recusarem, de forma 
gratuita e fácil, a utilização dessas coordenadas electrónicas de contacto quando são recolhidos e por ocasião 
de cada mensagem, quando o cliente não tenha inicialmente recusado essa utilização. 3. Os Estados-
Membros tomarão as medidas necessárias para assegurar que, por forma gratuita, não sejam permitidas 
comunicações não solicitadas para fins de comercialização directa em casos diferentes dos referidos nos n. 1 
e 2 sem o consentimento dos assinantes em questão ou que digam respeito a assinantes que não desejam 
receber essas comunicações, sendo a escolha entre estas opções determinada pela legislação nacional. 4. Em 
todas as circunstâncias, é proibida a prática do envio de correio electrónico para fins de comercialização 
directa, dissimulando ou escondendo a identidade da pessoa em nome da qual é efectuada a comunicação, ou 
sem um endereço válido para o qual o destinatário possa enviar um pedido para pôr termo a essas 
comunicações. 5. O disposto nos n. 1 e 3 aplica-se aos assinantes que sejam pessoas singulares. Os Estados-
Membros assegurarão igualmente, no âmbito do direito comunitário e das legislações nacionais aplicáveis, 
que os interesses legítimos dos assinantes que não sejam pessoas singulares sejam suficientemente protegidos 
no que se refere a comunicações não solicitadas.” (PARLAMENTO EUROPEU, 2002) 
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O Ministro Relator, Luis Felipe Salomão, em voto vencido – que acatou o dano moral pelo 

envio do spam –, analisa a questão sob a ótica da legislação estrangeira, notadamente a 

Directiva 2002/58/CE, e ressalta que, apesar de não haver norma específica sobre o tema, há 

que se aplicar, por analogia, o Código de Defesa do Consumidor, entendendo pela 

caracterização do dano moral.118

Tal julgamento é um perigoso precedente, pois ratifica que os prejuízos causados pelo 

envio de spams devem ser suportados pelo consumidor. Em números, isso pode significar 

muito mais que um “mero incômodo”. Traçando um paralelo, é como se uma empresa 

enviasse uma correspondência ao consumidor, oferecendo produtos e serviços, juntamente 

com a conta do custo da postagem – e este seria o menor dos custos.  

Um estudo feito pela McAfee e pela ICF International constatou que, em 2008, a 

estimativa de envio de spams no mundo foi de 62 trilhões, totalizando um consumo anual de 

33 bilhões de KWh (kilowatts-hora), o que equivale à eletricidade utilizada em 2,4 milhões de 

residências nos Estados Unidos, e com um volume de emissão de gases do efeito estufa 

equivalente a 3,1 milhões de automóveis consumindo 7,6 bilhões de litros de gasolina.119

(McAfee; ICF, 2009) 

Além do impacto ambiental e do custo envolvido pelo envio de spams, outra questão 

que deve ser analisada é o impacto para o usuário (consumidor), que, além de “pagar a conta 

pela postagem”, compromete seu tempo para selecionar o que é ou não spam, tem perda de 

capacidade de armazenamento de mensagens em sua caixa de e-mail e se vê obrigado a 

utilizar programas anti-spam para que essas mensagens não sobrecarreguem seu computador – 

e, muitas vezes, deixa de receber mensagens de fato importantes, que são direcionadas para a 

caixa anti-spam indevidamente ou mesmo por falta de espaço para armazenamento – dentre 

tantos outros transtornos ocasionados por essas mensagens.  

Também os provedores de serviços têm seus custos comprometidos pelo envio de 

spams, visto que têm a velocidade de transmissão de dados diminuída pelo excessivo volume 

dessas mensagens na rede, além do investimento em formação de listas negras e programas 

anti-spam.  

                                                     
118  O inteiro teor do voto vencido encontra-se no Anexo G. 
119  O estudo, que gerou o Relatório sobre o impacto ambiental do spam de e-mail está disponível no Anexo F 
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Em 2013, o volume de spams enviados a partir do Brasil é o maior de toda a América 

Latina.120 De cada cinco e-mails enviados, cerca de dois são spam, o que corresponde a 38% 

do total de e-mails, de acordo com um estudo sobre crimes cibernéticos no Brasil elaborado 

pela Trend Micro.121 Trata-se de um número significativo, tendo em vista os custos 

envolvidos.  

Com efeito, pode-se verificar basicamente duas políticas de opção pelo recebimento de 

mensagens via e-mail: a opt-in, que consiste na autorização prévia do usuário para o envio de 

e-mails de cunho comercial, e a opt-out, que consiste na solicitação de retirada da lista de 

distribuição de e-mails de um determinado fornecedor, após o recebimento da mensagem. A 

Directiva 2002/58/CE estabelece a política opt-in122_123 impondo que a empresa que enviar o 

e-mail tenha prévia autorização do consumidor para tanto, como visto alhures, com exceção 

do envio a pessoas jurídicas. 

No entanto, o CAN-SPAM Act, de 2003124, lei americana que estabelece a política 

opt-out para o envio de mensagens não solicitadas.125 Foram nesses moldes que também em 

2003, no Brasil, foi editado o Código de Ética Anti-Spam e Melhores Práticas de Uso de 

Mensagens Eletrônicas, em 2003, norma de autorregulamentção elaborada por várias 

entidades, como Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico, a Federação do Comércio do 

Estado de São Paulo e a Associação Brasileira de Agências de Publicidade, dentre várias 

outras. 

Contudo, ainda que não haja legislação específica para regulamentar o envio de 

mensagens, há que se verificar a aplicação, por analogia, do Código de Defesa do 

Consumidor, no que tange as mensagens publicitárias e ofertas de produtos e serviços via e-

mail, cabendo a classificação do spam, pó exemplo, como publicidade abusiva.  

                                                     
120  No mesmo ano, o Brasil ocupou a sétima posição no ranking mundial de fonte de spam, como demonstra o 

Symantec Intelligence Report, de setembro de 2013. (SYMANTEC, 2013) 
121  O estudo denominado “Brasil – desafios de segurança cibernética enfrentados por uma economia de rápido 

crescimento” está disponível no Anexo H. 
122  Alguns colocam a política utilizada pela União Européia como soft opt-in, tendo em vista que relativiza a 

necessidade da autorização prévia para os casos em que a empresa já tenha um relacionamento anterior com 
o cliente.  

123  Para pessoas jurídicas como destinatárias, a União Europeia adora a política opt-out. 
124  A lei americana estabelece que toda mensagem que for enviada sem solicitação deve ser assim identificada, 

devendo conter, ainda, o endereço físico do remetente, sua identificação e a opção para que o consumidor 
solicite a retirada de seu e-mail da lista. (ESTADOS UNIDOS, 2003) 

125  Ressalte-se que há na legislação estadual americana normas que adotam a política opt-in, como a Emenda 72, 
c. 135 ao Código Penal do Estado de Delaware e a Emenda S.B. 186 ao Código de Comércio e Profissões da 
Califórnia. 
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2.3 O Marco Civil da Internet: considerações sobre a proteção de dados 

Como dito alhures, nos itens 1.3 e 1.4 desta pesquisa, a necessidade de se desenvolver 

uma legislação que abranja as especificidades das relações jurídicas no espaço virtual é 

premente, não apenas no Brasil, mas no mundo, em que pese a iniciativa de alguns países em 

desenvolver legislação específica para determinados aspectos do espaço virtual.126

No Brasil, foi sancionada neste ano, em 23 de abril, a Lei n°12.965, resultado do 

Projeto de Lei n° 2.125, que tramitou desde 2011 no Congresso Nacional – o chamado Marco 

Civil da Internet, cuja pretensão é a consolidação de direitos, deveres e princípios para a 

utilização da Internet no país. A lei entrará em vigor em 23 de junho deste ano. 

O projeto nasceu da parceria entre a Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério 

da Justiça e do Centro de Tecnologia e Sociedade da Escola de Direito da Fundação Getúlio 

Vargas no Rio de Janeiro que, de maneira inédita, desenvolveu um projeto de lei de forma 

aberta e colaborativa, com mais de 800 contribuições, onde toda sociedade pode opinar. A 

inspiração para o projeto foi a Resolução CGI.br/RES/2009/003/P, do Comitê Gestor da 

Internet no Brasil (CGI.br), denominada “Os princípios para a governança e uso da Internet”. 

(COMITÊ GESTOR..., 2009) 

Em 24 de agosto de 2011, o projeto de lei foi entregue à Câmara dos Deputados, tendo 

sofrido nove adiamentos em sua votação e sendo colocada em regime de urgência desde 16 de 

outubro de 2013, provocando inúmeras discussões da sociedade civil e de empresas dos mais 

diversos setores acerca de seu conteúdo.  

O texto aprovado, com algumas modificações em relação ao texto original, prevê que 

o uso da Internet no Brasil tem como fundamento precípuo o respeito à liberdade de 

expressão, reconhecendo-se a escala mundial da rede, e trazendo, ainda, como fundamentos os 

direitos humanos, a pluralidade e a diversidade, a livre iniciativa, a livre concorrência e a 

defesa do consumidor, a finalidade social da rede, dentre outros, nos termos do artigo 2° do 

texto legal.127  

                                                     
126  A exemplo da legislação a respeito da proteção de dados. Sobre o tema, vide no item 1.3 desta pesquisa.  
127 “Art. 2°. A disciplina do uso da Internet no Brasil tem como fundamento o respeito à liberdade de expressão, 

bem como: I - o reconhecimento da escala mundial da rede; II - os direitos humanos, o desenvolvimento da 
personalidade e o exercício da cidadania em meios digitais; III - a pluralidade e a diversidade; IV - a abertura 
e a colaboração; V - a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor; e VI - a finalidade 
social da rede.” (BRASIL, 2014) 
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Da mesma forma, no artigo 3°, prevê, dentre os princípios do uso da Internet, a 

proteção à privacidade e aos dados pessoais (na forma da lei), sem excluir outros previstos em 

lei ou tratados internacionais, conforme o parágrafo único do mesmo artigo.128

Com efeito, ponto muito polêmico e que causou divergências entre bancadas 

partidárias é a neutralidade de rede, que originou o princípio da neutralidade da Internet. O 

conceito de neutralidade de rede129, segundo Tim Wu130, é: 

Neutralidade de rede é melhor definida como um princípio de projeto de rede. A 
idéia é que uma rede de informação pública maximamente útil aspira a tratar todos 
os conteúdos, sites e plataformas de forma igual. Isso permite que a rede de 
transportar todas as formas de informação e apoiar todo o tipo de aplicação. O 
princípio sugere que as redes de informação são muitas vezes mais valioso quando 
eles são menos especializado - quando eles são uma plataforma para múltiplos usos, 
presente e futuro. (Para as pessoas que sabem mais sobre design de rede, o que é que 
acabamos de descrever é semelhante ao princípio de design "end-to-end")131 (WU, 
200-) – tradução livre da autora da pesquisa. 

O princípio da neutralidade de rede, portanto, tem como ponto fundamental a 

igualdade de acesso entre os usuários da Internet, não sendo possível, de acordo com tal 

princípio, a diferenciação de velocidades de acesso ou de conteúdos a serem acessados, de 

forma que todos devem ter acesso total e ilimitado a todas as informações e conteúdos 

                                                     
128 “Art. 3o  A disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes princípios: I - garantia da liberdade de 

expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal; II - proteção da 
privacidade; III - proteção dos dados pessoais, na forma da lei; IV - preservação e garantia da neutralidade de 
rede; V - preservação da estabilidade, segurança e funcionalidade da rede, por meio de medidas técnicas 
compatíveis com os padrões internacionais e pelo estímulo ao uso de boas práticas; VI - responsabilização 
dos agentes de acordo com suas atividades, nos termos da lei; VII - preservação da natureza participativa da 
rede; VIII - liberdade dos modelos de negócios promovidos na internet, desde que não conflitem com os 
demais princípios estabelecidos nesta Lei. Parágrafo único. Os princípios expressos nesta Lei não excluem 
outros previstos no ordenamento jurídico pátrio relacionados à matéria ou nos tratados internacionais em que 
a República Federativa do Brasil seja parte.’ (BRASIL, 2014) 

129  Guilherme Pereira Pinheiro, citando Christopher Yoo, também conceitua neutralidade de rede: “[...] consiste 
no princípio de design da rede de comunicações, segundo o qual esta rede, ou quem a opera, seja em que 
nível for, deve ser neutra em relação aos pacotes de conteúdo que por ela transitam. A análise proposta 
pretende verificar de que forma o princípio da neutralidade de rede pretende resolver problemas de condutas 
discriminatórias em relação aos pacotes e aplicativos de empresas concorrentes, por parte e empresas que 
detêm propriedade da rede.” (PEREIRA PINHEIRO, 2008, p. 236)  

130  Considerado o “pai da neutralidade da rede”, pois foi o primeiro a utilizar o tema em seu artigo intitulado 
“Network Neutrality, Broadband Discrimination” – “Neutralidade da Rede, Discriminação em Banda Larga” 
(tradução livre da autora desta pesquisa), Tim Wu é professor da Universidade de Direito da Columbia 
(Columbia Law School) e um dos precursores de emas relacionados à Internet. 

131  Tradução livre da autora desta pesquisa. Texto original: “Network neutrality is best defined as a network 
design principle.   The idea is that a maximally useful public information network aspires to treat all content, 
sites, and platforms equally. This allows the network to carry every form of information and support every 
kind of application.  The principle suggests that information networks are often more valuable when they 
are less specialized – when they are a platform for multiple uses, present and future. (For people who know 
more about network design, what is just described is similar to the "end-to-end" design principle).” (WU, 
200-) 
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disponíveis na rede, sem que haja a possibilidade de nenhum tipo de controle, seja de 

conteúdo ou de velocidade, por parte dos provedores.132 A ideia é que não haja nenhum tipo 

de discriminação em relação ao acesso aos conteúdos e aplicativos disponíveis na Internet, 

quer seja por meio da restrição de velocidade, quer seja pela restrição do conteúdo em 

si.133_134 

Sobre o texto aprovado – e que entrará em vigor em poucas semanas –, necessário se 

faz analisar alguns aspectos relevantes para a presente pesquisa. Primeiramente, o Marco Civil 

da Internet faz menção à defesa do consumidor com um de seus fundamentos, como dito 

alhures. Tal inserção no texto legal é de suma relevância, tendo em vista que a lei pretende 

estar em consonância com o Código de Defesa do Consumidor, respeitando a defesa do 

consumidor como direito fundamental que é.  

Além disso, se extrai do parágrafo único do artigo 3° que o texto legal privilegia a 

teoria do diálogo das fontes135, ao estabelecer que “Os princípios expressos nesta Lei não 

excluem outros previstos no ordenamento jurídico pátrio relacionados à matéria ou nos 

tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte” (BRASIL, 2014) 

Da mesma forma, o artigo 6° estabelece que a lei deverá ser interpretada de acordo 

com os princípios e fundamentos nela estabelecidos, mas também na natureza da Internet, 

seus usos e costumes e sua relevância para a sociedade. (BRASIL, 2014) 

Isso demonstra a clara preocupação do legislador em não fazer do Marco Civil da 

Internet uma legislação isolada, seguindo a tendência da doutrina e da jurisprudência em 

analisar e interpretar as normas não com a visão tradicional do direito (hierarquia, 

especialidade etc.), mas privilegiando o caráter multifacetário da Internet e sua comunicação 

com os diversos ramos, em especial, com o Direito do Consumidor.  

Sobre a privacidade, o texto da lei segue, em muitos artigos, a forma descrita na 

Constituição Federal, pois fala em “vida privada”, o que, como visto, traduz o direito à 
                                                     
132  As controvérsias em torno do Marco Civil da Internet tiveram interesses muito além do benefício da 

sociedade ou de um ou outro setor. A questão envolve valores monetários. Em debates ocorridos no 
Futurecom 2013, executivos de empresas de telecomunicações declararam que não estariam falando de 
liberdade, mas de modelo de negócios, alegando perda de receita do setor e necessidade de se buscar recursos 
por meio do “valor gerado a quem incorre no custo”. (GROSSMANN, 2013). 

133  Exemplos de ações que ferem a neutralidade de rede são: bloquear ou degradar aplicações VoIP, impedir a 
troca de arquivos P2P, filtragem de pacotes de vídeo, motor de busca orientado a interesses de terceiros etc. 
(TEIXEIRA, 2012)

134  Por conta disso, o Marco Civil da Internet foi alvo de desavenças, tanto partidárias quanto de empresas, e 
também pelo fato de, em princípio, prever a necessidade de que os datacenters estejam localizados em 
território nacional (UOL, 2014), o que foi retirado do texto aprovado, permitindo que as empresas possam 
hospedar os datacenters fora do território nacional.  

135  Sobre o assunto, vide item 3.2 e nota de rodapé148 desta pesquisa. 
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privacidade. Mas também fala em “direito à privacidade” em outros artigos, o que demonstra 

a utilização de ambos os termos em nosso país como forma de proteção ampla à privacidade.  

O artigo 7° estabelece que o direito de acesso à Internet é essencial ao exercício da 

cidadania, assegurando aos usuários da rede, no inciso I, o direito de inviolabilidade de sua 

vida privada e de sua intimidade, garantindo sua proteção e, no caso de violação, indenização 

pelos danos morais ou materiais sofridos. (BRASIL, 2014) 

Também garante a inviolabilidade e sigilo do fluxo das comunicações e das 

comunicações privadas dos usuários armazenadas, apenas sendo possível a quebra desse sigilo 

por ordem judicial, como disposto nos incisos II e III do artigo 7°, assim como em relação aos 

registros de conexão na Internet, nos termos do artigo 13, § 2° (BRASIL, 2014) 

Ponto de extrema relevância para o assunto desta pesquisa é o disposto nos incisos VII 

a XI do artigo 7° da lei, por tratar de coleta, armazenamento e uso de dados. O inciso VII traz 

a vedação a uma prática muito comum – e comentada nesta pesquisa, nos itens 2.2 e 2.2.1, 

sobre a privacidade no espaço virtual – que consiste no rastreamento do que foi pesquisado 

pelo consumidor para que, após, sejam oferecidos a ele produtos e serviços correlatos. De 

acordo com a nova lei, apenas com o consentimento expresso do consumidor poder-se-á 

comercializar seus dados – ressalvadas as hipóteses legais de obrigatoriedade de fornecimento 

de dados –, podendo a autorização ser revogada a qualquer tempo, nos termos do inciso IX do 

mesmo artigo.136 (BRASIL, 2014) 

O artigo 8° a lei, por sua vez, estabelece que a garantia do direito à privacidade e à 

liberdade de expressão é condição para o pleno exercício do direito de acesso à Internet, 

estabelecendo, no inciso I, como nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que 

impliquem em ofensa ao direito à privacidade. (BRASIL, 2014). Aqui, há que se verificar que 

foram colocados dois direitos fundamentais, direito à privacidade e à liberdade de expressão, 

como essenciais no espaço virtual. Claramente, o legislador, ao contemplar esses dois direitos, 

aparentemente antagônicos, reconheceu a necessidade de se analisar, com razoabilidade, os 

casos concretos que vierem a ocorrer no espaço virtual, tendo em vista que o que se verifica 

na maior parte dos casos em que a privacidade na Internet está em questão, se invoca o direito 

à liberdade de expressão como contraponto.  

Ambos os direitos, portanto, são essenciais para o pleno exercício do direito no espaço 

virtual. Porém, como em todos os casos, há que se cotejar qual direito deve prevalecer em um 

                                                     
136  Remete-se às críticas feitas na nota de rodapé n° 106. 



72 

  

determinado caso concreto, posto que em determinados momentos será a privacidade e, em 

outros, a liberdade de expressão, como o é no mundo físico.  

A proteção aos registros, dados pessoais e comunicações privadas está disposta da 

Seção II do Capítulo III, nos artigos 10 a 12. A lei estabelece, no artigo 10, a preservação da 

intimidade, da vida privada, da honra e da imagem da partes direta ou indiretamente 

envolvidas, em relação à guarda e a disponibilização dos registros de conexão e de acesso a 

aplicações de Internet, assim como de dados pessoais e do conteúdo de comunicações 

privadas. (BRASIL, 2014)  

A quebra desse sigilo apenas se dará mediante ordem judicial, nas hipóteses e forma 

previstas em lei, exceto nos casos dos “dados cadastrais que informem qualificação pessoal, 

filiação e endereço” (BRASIL, 2014, art. 10, § 3°), pois as autoridades administrativas que 

têm competência para requisitar tais dados, como autoridades policiais e membros do 

Ministério Público. A lei é expressa e taxativa, no sentido de que apenas dados relativos à 

qualificação pessoal, endereço e filiação podem ser requisitados (os típicos dados cadastrais), 

vedando a requisição de outros dados e de metadados137 por essas autoridades, o que apenas 

pode ser obtido, repise-se, mediante ordem judicial e nos termos da legislação. 

Sobre coleta, armazenamento, guarda e tratamento de registros, de dados pessoais ou 

de comunicações por provedores de conexão e de aplicação de Internet, importante destacar 

que o artigo 11 do texto legal estabelece a responsabilidade da entidade em respeitar a 

legislação brasileira quando ao menos um dos atos descritos ocorra em território nacional ou 

quando ao menos uma das entidades possua estabelecimento no Brasil.   

Importante ressaltar que as apurações das sanções às infrações ao artigo 11 – que 

inclui a proteção aos dados pessoais – deverão ser regulamentadas por decreto. Contudo, tem-

se que há a obrigação de cumprimento da lei brasileira nos casos previstos, ainda que sem 

regulamentação sobre o procedimento para a apuração, cabendo ao Poder Judiciário, enquanto 

não regulamentada a lei, analisar cada caso.138

                                                     
137  Segundo o Comitê Executivo de Governo Eletrônico do Governo brasileiro, sobre metadados: “Definido com 

freqüência como ”dados sobre dados”, metadados são informações estruturadas sobre um recurso. Por 
exemplo, um catálogo que venda itens de utilidade doméstica fornece os metadados desses itens como marca, 
preço, cor, capacidade, potência, etc. Um catálogo de biblioteca contem metadados relacionados a livros 
como título, autor, editora etc. (COMITÊ EXECUTIVO DE GOVERNO ELETRÔNICO, 2010, p. 3). Os 
metadados possibilitam, por exemplo, que uma empresa de telefonia, em que pese não saber o conteúdo da 
ligação, pode saber com quem se deu a conversa, por quanto tempo, quando e de onde as pessoas falaram.

138 Com o advento da previsão legal de proibições e regras, certamente haverá um efeito intimidador e 
paralisante, no sentido de não se agir contrariamente à lei, posto que, ainda que não haja forma determinada 
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Em função dessas obrigações, tanto com os consumidores quanto com o poder 

público, os provedores de conexão e de aplicação139 deverão adotar políticas de conformidade, 

para prevenir eventuais danos aos interesses daqueles que se utilizam da rede. O que se extrai 

do texto da lei é que os provedores deverão guardar os dados e registro de conexão e de 

acesso de forma segura (criptografada), protegendo todos os dados e comunicações privadas 

dos consumidores contra acessos indevidos, mantendo os dados atualizados e 

disponibilizando-os quando requisitados pelas autoridades competentes, respeitando a 

intimidade, a privacidade, a honra e a imagem das partes envolvidas na comunicação – e 

sempre colaborar com as autoridades para fazer cessar as violações – e sujeitando-se à 

legislação brasileira. (BRASIL, 2014) 

Ressalte-se que caberá à lei regulamentar os procedimentos mínimos de segurança e 

de sigilo, que deverão, a partir de então, ser seguidos pelos provedores, nos termos do § 3° do 

artigo 11 da lei. (BRASIL, 2014) 

Certamente, no tocante à proteção de dados pessoais, o Marco Civil trouxe uma 

evolução – tendo em vista haver, a partir deste ano, legislação prevendo essa proteção, ainda 

que não por lei específica. Todavia, por ser uma lei que ainda nem entrou em vigor, passível 

de interpretação e cuja aplicação sequer se iniciou, ainda é precoce qualquer conclusão acerca 

de quão benéfica será neste sentido. 

                                                                                                                                                           
para a apuração das sanções, atos contrários à lei serão considerados, por óbvio, ilegais, sendo passíveis de 
gerar prejuízos a quem o pratica ou se omite em relação às práticas impostas.  

139  Sobre provedores, vide nota de rodapé n° 80 nesta pesquisa. 
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3 AS RELAÇÕES DE CONSUMO NO ESPAÇO VIRTUAL 

Como dito alhures, há quase duas décadas, a Internet vem se tornando cada vez mais 

parte constante da vida cotidiana do indivíduo. O comércio eletrônico hoje é tão comum 

quanto o comércio dito presencial – ou, em alguns casos, exclusivo. Até mesmo o governo 

brasileiro vem fazendo uso de ferramentas exclusivamente disponibilizadas por meio da 

Internet para determinadas questões de suma importância na vida cotidiana do indivíduo – 

neste ano de 2014, a Receita Federal, por exemplo, impõe a transmissão exclusivamente via 

Internet das declarações de imposto de renda, não mais aceitando sequer mídias gravadas, 

como CD ou pen drive.140 (RECEITA FEDERAL, 2014) 

O espaço virtual vem se tornando – e, em muitos casos, já se tornou – a única forma de 

exercício de determinados atos da vida, sendo de extrema relevância as relações jurídicas 

ocorridas nesse “mundo virtual”, com visto na seção 2 desta pesquisa.  

Essas mudanças ocorrem de maneira intensa e veloz, de tal sorte que a sensação que se 

tem é de que não existe um marco definido para as mudanças. Elas simplesmente fluem, 

passando a fazer parte do cotidiano humano num piscar de olhos. 

Diante dessas alterações sociais, cuja tendência é cada dia mais e mais rapidamente 

ocorrerem, a importância de se reconhecer, não apenas valor jurídico às relações ocorridas no 

espaço virtual, mas também de se determinar as consequências dos atos ali ocorridos, é de 

suma e urgente importância. 

No Brasil, a escassa legislação acerca de temas correlatos ou diretamente vinculados 

ao espaço virtual traz sérios prejuízos, em que pese a iminente vigência do Marco Civil da 

Internet, como dito alhures. Não significa que essa ausência, até então, não pudesse ser 

suprida pela legislação vigente, por princípios constitucionais e gerais do direito. Afinal, as 

lacunas legislativas devem ser preenchidas. Porém, a ausência de lei específica gera prejuízos 

sociais e divergências judiciais, ocasionando insegurança jurídica no que tange as relações 

jurídicas no espaço virtual. 

Hoje, sobre as relações de consumo propriamente ditas ocorridas no espaço virtual, é 

pacífico o entendimento de que as regras estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor 

são aplicáveis. Todavia, muitas questões peculiares ao espaço virtual ainda não são tratadas, 

                                                     
140  A Lei 12.965/2014 – o Marco Civil da Internet – estabelece, em seu artigo 1°, II, como fundamento da 

Internet, “os direitos humanos, o desenvolvimento da personalidade e o exercício da cidadania em meios 
digitais”, reconhecendo ser a Internet um meio de exercício da cidadania. (BRASIL, 2014) 
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de forma expressa, pela legislação – em que pese haver proposta de reforma do Código neste 

sentido, como se verificará adiante –, ocasionando inúmeros e intensos debates jurídicos.141

O atraso do Congresso Nacional brasileiro em definir normas específicas, haja vista o 

Marco Civil da Internet142 – que apenas em abril deste ano foi sancionado pela Presidente da 

República e que contempla algumas regras sobre proteção de dados –, é apenas um exemplo 

de como o Brasil está aquém de países como Argentina, Chile, Colômbia e Uruguai em 

relação à regulação do espaço virtual, em especial no que diz respeito à proteção de dados 

pessoais.  

No que diz respeito à proteção de dados – e, por consequência, à privacidade do 

consumidor no espaço virtual, o Brasil ainda tem um longo caminho a trilhar – em que peseo 

inegável avanço obtido pela aprovação do Marco Civil, como dito –, necessitando de regras 

claras e, em alguns casos, específicas para as relações jurídicas oriundas do mundo virtual, 

posto que há ainda muitas questões não definidas ou tratadas pela legislação vigente.  

O Código de Defesa do Consumidor brasileiro é, sem dúvida, uma das mais avançadas 

leis de proteção ao consumidor do mundo. Entretanto, ela data do início da década de 1990, 

ocasião em que as relações de consumo no espaço virtual não existiam.  

Tramita no Congresso Nacional o Projeto de Lei n° 281/2012, com o intuito de efetuar 

a primeira grande reforma do Código de Defesa do Consumidor desde sua edição. As matérias 

tratadas no projeto incluem expressamente o comércio eletrônico, abrindo uma Seção no 

Capítulo V, que trata das práticas comerciais, para regular essa forma de comércio.  

Além disso, o projeto inclui o inciso XI ao artigo 6° da lei, que dispõe sobre os direitos 

básicos do consumidor, estabelecendo como direito básico “a autodeterminação, a 

privacidade, com eventual confidencialidade, e a segurança das informações e dados pessoais 

prestados ou coletados, por qualquer meio, inclusive o eletrônico, assim como o acesso 

gratuito ao consumidor a estes e suas fontes” (SENADO FEDERAL, 2012), sendo esta a 

última redação até então, com as emendas propostas ao projeto inicial. 

O projeto também contempla a privacidade do consumidor especificamente no 

comércio eletrônico, no artigo 44-A, impondo a proteção à privacidade dos dados pessoais do 

consumidor. (SENADO FEDERAL, 2012) No entanto, aludido Projeto de Lei ainda não foi 

                                                     
141  O Marco Civil da Internet prevê que às relações de consumo ocorridas no espaço virtual são aplicáveis as leis 

consumeristas, no artigo 7°, XIII. (BRASILS, 2014) Em que pese não haver dúvida em relação a isso, o 
legislador foi cauteloso e incluiu expressamente as relações de consumo, assim como a defesa do consumidor 
como um dos fundamentos da Internet, demonstrando a preocupação com o tema (vide 2.3 desta pesquisa).  

142  Sobre o Marco Civil da Internet, o tema é analisado em 2.3 desta pesquisa 
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votado no Senado Federal, em que pese ser constantemente incluído nas pautas de discussão 

daquela Casa Legislativa. 

Com efeito, enquanto não existem regras específicas para comércio eletrônico ou para 

a proteção da privacidade de dados dos consumidores143, as normas vigentes devem ser 

aplicadas, subsumindo-se o fato a elas e aplicando-se as regras existentes. 

3.1 Evolução histórica da defesa do consumidor 

Antes de se adentrar no cerne desta pesquisa, necessário se faz tratar do surgimento da 

defesa do consumidor, posto ser tema correlato e essencial para o entendimento da 

privacidade nessas relações jurídicas, especialmente quando ocorrem no espaço virtual. 

As relações de consumo, de uma forma ou de outra, sempre foram permeadas pelo 

Direito, seja com normas estabelecidas e específicas, seja por meio do uso de normas gerais 

adaptadas ao caso concreto, de tal sorte que falar-se em relação de consumo, por si só, não é 

novidade. 

Há relatos de legislação esparsa protetiva dos direitos do consumidor desde o Código 

de Hamurabi, a exemplo da lei 235, que obrigava o construtor de barco a refazê-lo se caso, em 

até um ano, o barco entregue ao comprador apresentasse defeito estrutural. (SANTOS, 1987) 

No Direito Romano, a responsabilidade do fornecedor pelos vícios em produtos era 

atribuída apenas se ele os ignorava. Todavia, num período posterior, passou-se a 

responsabilizar o fornecedor pelos vícios que o produto apresentasse, ainda que ele os 

desconhecesse. A diferença se dava no ressarcimento, pois se o vendedor tivesse ciência do 

vício, o ressarcimento seria em dobro. (PRUX, 1998)

Num passado mais recente, já no século XX, a evolução das relações de consumo se 

dá pela intensa massificação, tanto dos meios de produção quando de consumo, o que 

ocasionou, também, a massificação dos problemas. A evolução da produção artesanal para a 

produção industrial trouxe como conseqüências o aumento do consumo, incentivado pelo 

barateamento dos custos de produção e do aumento da renda. As indústrias necessitavam de 

mão de obra para produzir. Por sua vez, a população era contratada para laborar nas fábricas, 

gerando um aumento na renda e, aos poucos, a possibilidade de aquisição de novos bens de 

consumo. 

                                                     
143  Em que pese a recém sanção presidencial ao Marco Civil da Internet (vide item 2.3), que traz regras para 

proteção de dados pessoais, a lei não é específica em relação ao tema, conforme dito. 
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Temos, então, duas fases marcantes que retratam essa evolução. A primeira teve início 

na primeira revolução industrial, a qual possibilitou a produção de bens para um número 

indeterminado de consumidores, por meio da massificação e despersonalização da produção, e 

se intensificou com a segunda revolução industrial, que é marcada pela evolução das formas 

de produção (produção em série, fortemente verificada na fase econômica do taylorismo e do 

fordismo) e distribuição, transformando os trabalhadores em consumidores, por possibilitar, 

com maior renda, o consumo dos bens que por eles eram produzidos. A segunda fase se dá 

com a terceira revolução industrial, que pode ser identificada pela informatização e 

globalização (ou mundialização) da economia, passando as relações jurídicas a não mais 

serem pautadas pelo princípio da confiança legítima, mas pelo resultado prático que se 

observa, tendo em vista a produção agora ser mundial, exacerbando a vulnerabilidade do 

consumidor (BENJAMIN; MARQUES; BESSA, 2009) 

Nesse sentido, Newton De Lucca identifica três fases (ou “ondas”) de proteção dos 

direitos do consumidor, a partir do meio do século passado, ocorrendo a primeira fase após a 

2ª Grande Guerra, onde se identifica uma preocupação com preço e adequada informação de 

produtos; a segunda fase ocorre com o questionamento de atitudes de menosprezo de grandes 

empresas para com o consumidor, destacando-se o advogado americano Ralph Nader; a 

terceira fase, atual, caracteriza-se pela ampla conscientização sobre a ética e a cidadania, onde 

a grande questão é o consumismo exagerado, o qual coloca em risco o meio ambiente.

Nas palavras do jurista: 

Na primeira delas, ocorrida após a 2ª Grande Guerra, de caráter incipiente, na qual 
ainda não se distinguiam os interesses dos fornecedores e consumidores, havendo 
apenas uma preocupação com o preço, a informação e a rotulação adequada dos 
produtos. Na segunda fase, já se questionava com firmeza a atitude de menoscabo 
que as grandes empresas e as multinacionais tinham em relação aos consumidores, 
sobressaindo-se, na época a figura do advogado americano Ralph Nader. 
Finalmente, na terceira fase,  correspondente aos dias atuais, de mais amplo espectro 
filosófico – marcada por consciência ética mais clara da ecologia e da cidadania –, 
interroga-se sobre o destino da humanidade, conduzido pelo torvelinho de uma 
tecnologia absolutamente triunfante e pelo consumismo exagerado, desastrado e 
trêfego, que põe em risco a própria morada do homem. De maneira geral, costuma 
ser apontado, como marco inicial da tendência à proteção aos consumidores no 
mundo, a famosa mensagem do então Presidente da República norte americana, John 
Fitzgerald Kennedy, em 15 de março de 1962, dirigida ao Parlamento, consagrando 
determinados direitos fundamentais do consumidor, quais sejam: o direito à 
segurança, à informação, à escolha e a ser ouvido, seguindo-se, a partir daí, um 
amplo movimento mundial em favor da defesa do consumidor. (LUCCA, 2008, p. 
47). 
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A necessidade de se proteger o consumidor, tendo em vista a massificação do 

consumo e a cada vez mais evidente vulnerabilidade deste nas relações jurídicas com 

fornecedores, passa a ser reconhecida na década de 1960, quando o então Presidente dos 

Estados Unidos, John Kennedy, profere discurso, cobrando do Congresso norte-americano a 

elaboração de leis que garantissem a proteção do consumidor, marcando-o como a parte 

vulnerável na relação jurídica com o fornecedor, discurso esse considerado com um dos 

marcos da regulamentação dos direitos do consumidor.144 (FILOMENO, 2010) 

No Brasil, entre as décadas de 1940 e 1960, época de forte expansão industrial e 

aumento do consumo e produção em massa, algumas normas foram editadas no intuito de 

resguardar direitos do consumidor, como a Lei de Economia Popular (Lei n° 1221/1951) e a 

Lei Delegada n° 4/1962, que dispunha a intervenção no domínio econômico para assegurar a 

livre distribuição de produtos necessários ao consumo do povo. Em 1985, com a edição da Lei 

da Ação Civil Pública (Lei n° 7347/1985), a proteção ao consumidor foi de certa garantida 

forma por meio de ações coletivas, mas de maneira insuficiente. 

Porém, a maior evolução que ocorreu na legislação brasileira em relação aos direitos 

do consumidor se deu com a edição da Constituição Federal de 1988, que prevê 

expressamente a defesa do consumidor em dois importantes artigos, além de tornar 

obrigatória a edição de uma legislação específica no Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias – ADCT. No artigo 5° da Constituição tem-se o direito fundamental à defesa do 

consumidor por parte do Estado, demonstrando a preocupação do constituinte e erigindo a 

defesa do consumidor à categoria de direito fundamental e, portanto, de cláusula pétrea. O 

artigo 170, inciso V, traz a defesa do consumidor como um dos princípios da ordem 

econômica, demonstrando a importância da defesa do consumidor para o equilíbrio do 

mercado. Finalmente, o artigo 48 do ADCT impõe ao Congresso Nacional a criação do 

Código de Defesa do Consumidor, legislação que foi publicada em 11 de setembro de 1990, 

entrando em vigor em 11 de março de 1991. (BRASIL, 1988) 

A história da defesa do consumidor no Brasil, portanto, não se iniciou com o Código 

de Defesa do Consumidor no começo da década de 1990, mas é uma construção que tem 

início com o crescimento da industrialização. Entretanto, da década de 1990 em diante, a 

evolução dos meios de consumo, especialmente com o advento da Internet, dá-se de forma 

                                                     
144  Nas palavras de Cavalieri Filho: “Instalou-se então um acentuado desequilíbrio ou desigualdade de forças 

entre produtores e distribuidores, por um lado, e consumidores, por outro. O consumidor tornou-se vulnerável 
em face do fornecedor, vulnerabilidade tríplice: técnica, fática e jurídica.” (CAVALIERI FILHO, 2011, p. 7) 
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vertiginosa, motivo pelo qual a legislação, ainda que moderna, é passível de interpretações e 

adaptações a essa nova realidade em que vivemos. 

Uma das questões que mais requer essas adequações talvez seja a relacionada ao 

espaço virtual, especialmente no que tange o comércio eletrônico e suas implicações, dentre 

elas a privacidade do consumidor, em especial a forma como os fornecedores trabalham e 

armazenam seus dados, sendo o objeto principal desta pesquisa e o que será analisado adiante, 

em 3.5.145

3.2 O Código de Defesa do Consumidor: interpretação e previsão constitucional 

Como dito alhures, a defesa do consumidor é prevista como direito fundamental, no 

artigo 5°, XXXII, da Constituição Federal (BRASIL, 1988). Significa dizer que o Estado tem 

a obrigação de promover a defesa do consumidor, sendo um direito inafastável ou mesmo 

irrestringível da pessoa física ou jurídica. 

Além disso, conforme dito, a defesa do consumidor é estabelecida na Constituição 

Federal, no artigo 170, V, como um dos princípios da ordem econômica (BRASIL, 1988), 

sendo essencial que o próprio mercado a promova, sob pena de se ter um desequilíbrio (ainda 

maior) nas relações de consumo.  

De outra sorte, o artigo 45 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 

ordenou a criação do Código de Defesa do Consumidor, no prazo de cento e vinte dias após 

sua promulgação. O prazo foi ultrapassado, mas a lei foi criada e publicada, como é de 

conhecimento, em 11 de setembro de 1990, entrando em vigor em 11 de março de 1991. 

A defesa do consumidor tem, portanto, matriz constitucional, o que significa dizer que, 

por ser um direito fundamental, é inafastável nas relações de consumo. Além disso, o artigo 

1° do Código de Defesa do Consumidor estabelece ser aquela uma “lei de ordem pública e 

interesse social”, corroborando ainda mais com essa tese. (BRASIL, 1990) 

Trata-se, de um lado, de um direito fundamental subjetivo, podendo e devendo ser 

reclamado e efetivado, seja nas relações entre o cidadão e o Estado (eficácia vertical ou contra 

o Estado), seja na relação entre particulares146 (eficácia entre particulares), conhecida também 

                                                     
145 O Projeto de Lei 281/2012, que tramita no Senado Federal, visa à reforma do Código de Defesa do 

Consumidor, incluindo o comércio eletrônico e a proteção privacidade de dados do consumidor, 
especialmente nas relações de consumo ocorridas no espaço virtual. Sobre o assunto, vide a introdução deste 
capítulo.  

146  Sobre o assunto, vide item 1.1 nesta pesquisa. 
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pela expressão alemã Drittwirkung der Grundrechte147 (ou simplesmente Drittwirkung), 

devendo ser respeitado nos termos da norma infraconstitucional; de outro lado, trata-se de um 

direito objetivo, visto a inclusão da defesa do consumidor como direito fundamental, 

tornando-o uma garantia constitucional, gozando de “força normativa” constitucional, 

vinculando o Estado e intérpretes, tornando-se a Constituição Federal a garantia institucional 

da existência e efetividade do direito do consumidor (MARQUES; BENJAMIN; BESSA, 

2008). 

Como bem se sabe, ainda nas lições de Kelsen, a Constituição Federal é o fundamento, 

a base para o sistema jurídico-legislativo, irradiando efeitos verticalmente a todo esse sistema. 

Na hierarquia das normas, a Constituição Federal ocupa o ápice da pirâmide, havendo todas 

as demais normas e atos de estar em consonância com os princípios e regras nela 

estabelecidos.  

Em se tratando de direitos fundamentais, reconhecidos não apenas como sendo os 

contidos expressamente no bojo do artigo 5°, mas também todos os direitos e garantias 

“decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais” dos 

quais o Brasil seja parte (BRASIL, 1988), temos que a defesa do consumidor, direito 

fundamental que é, deve servir de norte para a interpretação e elaboração das demais normas 

infraconstitucionais, sendo um verdadeiro princípio e, como tal, deve, na medida do possível, 

ser realizado – como visto no item 1.1 desta pesquisa. 

 De outra sorte, o Código de Defesa do Consumidor, lei criada por ordem e com matriz 

constitucional, como visto alhures, é uma lei especial, posto que aplicada a relações jurídicas 

específicas (relações de consumo), em que pese seu caráter de lei geral em relação ao seu 

objeto – produtos e serviços. (CAVALIERI FILHO, 2011)  

Por tal razão, em se tratando de lei especial em relação às leis anteriores, prevalece 

sobre as demais, em relação ao que inovou, e sobre as posteriores que sejam gerais. Leis que 

sejam tidas como especiais, no entanto, podem ser consideradas como gerais face ao Código 

de Defesa do Consumidor, conforme se extrai das lições de Cavalieri Filho: 

O texto normativo especial, vale dizer, voltado à disciplina de determinada e 
individualizada situação, deve prevalecer sobre a regra geral, cuja hipótese 
normativa abrange situações concretas não marcadas pela peculiaridade tomada 
como relevante pela norma especial. Uma norma especial em relação a outra pode 
ser tida como geral em face de uma terceira. Assim, leis consideradas especiais com 

                                                     
147  Como dito no item 1.1 desta pesquisa, alhures. 
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relação a certas matérias (transporte, seguros etc.) são gerais em relação ao Código 
de Defesa do Consumidor. (CAVALIERI FILHO, 2011, p. 17)

Portanto, sendo o Código de Defesa do Consumidor lei especial, no que diz respeito a 

relações de consumo, as demais leis que tratem de matéria específica, como saúde, transporte 

e outras, quando em conflito com o Código de Defesa do Consumidor, devem ser afastadas, 

prevalecendo a aplicação desta em detrimento daquela – exceto quando aquelas leis 

beneficiarem o consumidor, caso em que devem ser aplicadas em conjunto com a lei 

consumerista, o que se dá por meio da aplicação da teoria do diálogo das fontes.148

3.3 A vulnerabilidade do consumidor como princípio basilar da legislação consumerista 

Como visto no item 3.1 desta pesquisa, a vulnerabilidade do consumidor passa a ser 

mencionada formalmente a partir da década de 1960, em que pese poder ser identificada 

muito antes nas relações de consumo.  

Essa vulnerabilidade tornou-se evidente com a massificação dos meios de produção e 

consequente massificação do consumo, mas passou a ser mais intensa contemporaneamente, 

com o fenômeno da globalização e do consumo por meio da Internet.  

O consumo, que era massificado, passou a ser globalizado, hoje sem fronteiras, sem os 

limites do tempo ou do espaço, sendo o consumidor alvo de publicidade de produtos e 

serviços em todos os momentos do dia, seja no trabalho, no lazer ou no descanso. A Internet 

possibilitou o consumo com um click, não havendo mais a necessidade de deslocamento do 

consumidor ao estabelecimento do fornecedor para adquirir produtos e serviços. A extrema 

exposição do consumidor a esses novos meios de distribuição de produtos ocasiona uma 

exacerbação da vulnerabilidade na relação de consumo. 

                                                     
148  A teoria do diálogo das fontes, desenvolvida na Alemanha e introduzida no Brasil principalmente por Claudia 

Lima Marques, estabelece que não se necessita afastar uma lei para a aplicação de outra, pois ambas podem 
ser aplicadas ao mesmo caso concreto em harmonia, havendo um verdadeiro diálogo entre as fontes do 
direitos, para que ambas surta efeitos na solução de um conflito. Como exemplo, pode ser citado o diálogo 
entre o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor. No que tange a garantia de produtos duráveis, o 
Código de Defesa do Consumidor estabelece um prazo de 90 dias como garantia legal, ao passo que o 
Código Civil, especificamente em relação a construções, estabelece prazo de 1 ano, em geral, e de 5 anos em 
questões estruturais do imóvel. Neste caso, o que se faz é afastar a aplicação do Código de Defesa do 
Consumidor na relação jurídica específica (compra de um imóvel) apenas no que diz respeito à garantia do 
produto e trazer ao caso concreto a aplicação do Código Civil no ponto específico que trata da garantia do 
imóvel, por ser mais benéfico ao consumidor.  
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Seria uma crise de legitimação ou de confiança, que aumenta ainda mais a posição 
de vulnerabilidade do consumidor, agora que a produção despersonalizou-se, 
tornando-se mundial, que as marcas, o marketing e os mercados não conhecem mais 
fronteiras, onde os limites do público e do privado, do trabalho e do lazer foram 
quebrados pelo meio virtual 24 horas no ar, em qualquer lugar, e mesmo na 
mobilidade dos celulares é possível comprar, enviar mensagens e responder e-mails, 
o mundo virtual modificou os hábitos de consumo, mudou o tempo de consumo, 
agilizou as informações e expandiu as possibilidades de publicidade, agravando os 
conflitos de consumo e a própria vulnerabilidade informacional, técnica, fática e 
jurídica do consumidor. (BENJAMIN; MARQUES; BESSA, 2009, p. 41) 

O reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor nas relações de consumo é, pois, 

a razão de ser da necessidade da proteção do consumidor149, estampada no artigo 4° do 

Código de Defesa do Consumidor, que dispõe sobre a Política Nacional das Relações de 

consumo. No inciso I do artigo, o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no 

mercado de consumo está expresso (BRASIL, 1990), de forma a conduzir à interpretação de 

que o consumidor sempre é vulnerável nessa relação. (MARQUES; BENJAMIN; 

MIRAGEM, 2006) 

O artigo 4° constitui, pois, a “verdadeira alma” da defesa do consumidor, pois traz 

regras que visam ao atendimento não apenas das necessidades do consumidor, mas à 

harmonização das relações de consumo. Essa vulnerabilidade é reconhecida, como visto 

alhures, em decorrência da submissão do consumidor no mercado de consumo, tendo em vista 

sua “absoluta falta de controle” sobre produtos e serviços e a “absoluta desproporção entre 

seu poder de barganha e o dos fornecedores”. (FILOMENO, 2007) 

O reconhecimento da vulnerabilidade expressamente, como princípio basilar do 

Código de Defesa do Consumidor, como dito alhures, além de positivar uma característica 

inerente ao consumidor, tendo em vista que o reconhecimento dessa vulnerabilidade se opera 

ope legis, é reflexo da constitucionalização da defesa do consumidor e, especialmente, de sua 

previsão como direito fundamental, tendo em vista que o texto constitucional, como dito, 

prevê a defesa do consumidor como dever do Estado no artigo 5°, inciso XXXII, e como 

princípio da ordem econômica, no artigo 170, V. Sua razão de ser, portanto, está intimamente 

relacionada com o reconhecimento da defesa do consumidor como direito fundamental, 

repise-se, sendo esta última a razão pela qual o Código de Defesa do Consumidor é 

considerado uma norma com “garantia constitucional superior”, ou seja, de hierarquia 

superior e ordem pública, como visto alhures.  

                                                     
149  Claudia Lima Marques explica que “[...] vulnerabilidade não é, pois, o fundamento das regras de proteção do 

mais fraco, é apenas a ‘explicação’ dessas regras ou da atuação do legislador.” (MARQUES, 2011) 
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Assim, o consumidor deve ser protegido no mercado de consumo, de forma efetiva, 

não apenas por haver uma desigualdade entre ele e o fornecedor, mas porque essa 

desigualdade se faz presente como uma característica da relação de consumo, onde há uma 

parte vulnerável – e em muitos casos excepcionalmente vulnerável –, para que seja devolvido 

o equilíbrio a essa relação jurídica. O motivo de a defesa do consumidor ser prevista como 

direito fundamental é, por conseguinte, o reconhecimento de que a parte mais fraca desta 

relação jurídica necessita de proteção por parte do Estado.  

Entendendo-se a razão pela qual a vulnerabilidade é considerada o princípio basilar do 

Código de Defesa do Consumidor, necessário se faz conceituá-la. Trata-se de uma 

característica universal, intrínseca, indissociável de todo e qualquer consumidor, rico ou 

pobre, culto ou inculto, havendo presunção absoluta quanto à sua presença, a partir do 

momento em que se reconhece a relação de consumo. (BANJAMIN; MARQUES; BESSA, 

2008; CAVALIERI FILHO, 2011) 

A vulnerabilidade é, pois, a espinha dorsal da defesa e proteção do consumidor, sendo 

o alicerce, a base, o fundamento desse microssistema que perfaz a defesa e a proteção do 

consumidor.150 Essa vulnerabilidade atribuída ao consumidor parte de princípios 

constitucionais de extrema relevância para os direitos fundamentais – e por meio deles 

reconhecidos –, como a isonomia. É justamente para se equilibrar a relação de consumo, 

reconhecendo-se a parte mais fraca e, portanto, desigual nessa relação que a vulnerabilidade 

foi reconhecida pela lei, não podendo ser afastada quando houver relação de consumo.151

Portanto, além de ser um princípio que norteia todo o sistema de proteção do 

consumidor, a vulnerabilidade é uma regra, posto ser um direito do consumidor seu 

reconhecimento como vulnerável na relação de consumo. Pode-se extrair do conceito citado 

que o princípio da vulnerabilidade nas relações de consumo é a aplicação da premissa da 

vulnerabilidade do consumidor a todas as relações de consumo, não havendo margem para 

discussão, pois o consumidor sempre será vulnerável, repise-se, ope legis. 

                                                     
150  Nas palavras de Cavalieri Filho, “A vulnerabilidade, portanto, é o requesito essencial para a formulação de 

um conceito de consumidor; está na origem da elaboração de um Direito do Consumidor; é a espinha dorsal 
que sustenta toda a sua filosofia, reconhecendo a desigualdade existente, busca estabelecer uma igualdade 
real entre as partes nas relações de consumo. As normas desse novo direito estão sistematizadas a partir dessa 
ideia básica de proteção de determinado sujeito: o consumidor, por ser ele vulnerável. Só se justifica a 
aplicação de uma lei protetiva em face de uma relação de desiguais. Entre partes iguais não se pode tratar 
privilegiadamente uma delas, sob pena de violação do princípio da igualdade” (CAVALIERI FILHO, 2011, 
p. 8) 

151  Trata-se da aplicação das lições aristotélicas, de tratar os iguais como iguais e os desiguais como desiguais, 
na exata medida de suas desigualdades, sendo a expressão do princípio da igualdade nas relações de 
consumo.  
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Não se pode, contudo, confundir vulnerabilidade com hipossuficiência, sendo a 

primeira identificada em toda e qualquer relação de consumo, ao passo que a segunda nem 

sempre está presente. A hipossuficiência se mensura, ao passo que a vulnerabilidade é 

imensurável – do ponto de vista de haver ou não vulnerabilidade, tendo em vista que há 

situações de hipervulnerabilidade. É perfeitamente possível haver uma relação de consumo, 

onde certamente se terá a vulnerabilidade presente, sem que se identifique a hipossuficiência. 

Antonio Hermman Benjamin distingue, de forma didática, vulnerabilidade e 

hipossuficiência: 

A vulnerabilidade é um traço universal de todos os consumidores, ricos ou pobres, 
educados ou ignorantes, crédulos ou espertos. Já a hipossuficiência é marca pessoal, 
limitada a alguns – até mesmo a uma coletividade – mas nunca a todos os 
consumidores. A utilização, pelo fornecedor, de técnicas mercadológicas que se 
aproveitem da hipossuficiência do consumidor caracteriza a abusividade da prática. 
(BENJAMIN; MARQUES; BESSA, 2008, p. 223) 

A hipossuficiência deve ser demonstrada ou ao menos reconhecida pelo juiz no caso 

concreto, para possibilitar a aplicação de determinadas regras em favor do consumidor, como 

a inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor 

(BRASIL, 1990). Tem-se, então, que a hipossuficiência se mostra como um agravamento da 

situação de vulnerabilidade do consumidor, sendo uma vulnerabilidade qualificada, nos casos 

em que o consumidor se vê em situação de extrema desigualdade cultural, material ou 

processual. É uma regra de cunho processual que, em última análise, expressa a aplicação do 

princípio constitucional da igualdade. (CAVALIERI FILHO, 2011) 

Esta proteção se faz necessária, com muito mais razão, em se tratando de relações de 

consumo ocorridas no espaço virtual, onde a vulnerabilidade do consumidor, na maior parte 

das vezes, é exacerbada pela forma como elas ocorrem. No espaço virtual, o consumidor é 

exposto a um verdadeiro bombardeio de informações e ofertas. Basta que hoje se faça uma 

pesquisa para a aquisição de um determinado produto ou serviço para que, imediatamente 

após, ofertas relativas ao que foi buscado infestarem os sites posteriormente visitados.152

Os chamados cookies153, que são instalados nos computadores, tablets, celulares do 

consumidor, sem que ele autorize ou saiba; os spams154, que são enviados diuturnamente aos 

consumidores – e que, de tanto poluírem as caixas de entrada dos e-mails, são considerados 

                                                     
152  Sobre esta questão, vide item 2.2 nesta pesquisa.   
153  Sobre o tema, vide item 2.2.1 nesta pesquisa.   
154  Vide item 2.2.2 nesta pesquisa.
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por muitos como uma verdadeira praga virtual –, são o reflexo de uma forma publicidade sem 

limites ou ética; a facilidade com que se adquire produtos ou serviços no espaço virtual – com 

um click – ocasionou a explosão do comércio eletrônico nos últimos anos.155 Todas essas 

questões tornam o consumidor no espaço virtual a parte em situação de hipervulnerabilidade.  

Há que se verificar, ainda, que muitas vezes o consumidor não consome um produto 

ou serviço porque deseja, mas porque é obrigado a tanto (RAGAZZI, 2002), a exemplo de 

serviços como abastecimento de água e energia elétrica, e também de provedores de Internet, 

que são essenciais e obrigam o consumidor à relação de consumo.  

Além disso, muitos serviços hoje são cada vez mais vinculados ao espaço virtual. 

Como dito alhures156, até mesmo a Receita Federal hoje disponibiliza serviços apenas via 

Internet, um deles, mais do que um serviço, uma verdadeira obrigação tributária secundária, 

que é a declaração anual de imposto de renda, não mais sendo aceita hoje em dia a entrega da 

declaração em disquete, pen drive ou qualquer outra forma, que não seja via rede.157  

Pode-se afirmar, portanto, que em muitas situações o consumidor encontra-se em uma 

situação de hipervulnerabilidade, haja vista sua extrema desigualdade, aliada à imposição do 

consumo por determinado meio, em especial, o eletrônico, e a possibilidade de estar o 

consumidor diante de meios que ele próprio desconhece, sem fazer ideia do que ocorre por 

trás das transações efetuadas no espaço virtual.  

Na maioria dos casos, o consumidor desconhece, por exemplo, a instalação de cookies, 

como dito alhures, tornando-se hipervulnerável, inclusive – e principalmente – em relação a 

questões pré-contratuais, como o que ocorre diuturnamente com relação à oferta de produtos e 

serviços via Internet.  

Com efeito, todos esses problemas identificados e relacionados ao consumo no espaço 

virtual, aliados à facilidade de transmissão e transferência de informações e ao fato de que o 

consumidor, de maneira geral, desconhece questões básicas a respeito desses mecanismos que 

envolvem o fornecimento no mercado de consumo no espaço virtual, justificam a posição de 

hipervulnerável do consumidor nessas relações jurídica. 

A atenção que deve ser dispensada à circulação de informações do consumidor no 

espaço virtual, o que inclui o armazenamento, a coleta e a transferência dessas informações – 

assunto que será abordado no item 3.5, nesta pesquisa –, deve ser redobrada, com a efetiva 
                                                     
155 Sobre o assunto, vide Anexo E. 
156  Vide no capítulo 3 desta pesquisa.  
157 Tem-se a clara noção da distinção entre consumidor e contribuinte, sendo o exemplo apenas ilustrativo de 

quão essencial que a Internet está se tornando ao cidadão.  
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proteção dos dados pessoais do consumidor, como forma lhe de garantir a efetivação do 

direito à privacidade de dados pessoais de maneira ampla. Instrumentos de defesa, de coibição 

e, no caso de violação, de sanção devem ser efetivos e, em relação ao último item, 

exemplares, como forma de coibição de futuras violações.  

Trata-se de direitos fundamentais – defesa do consumidor, privacidade –, que devem 

gozar de efetiva e eficaz proteção. A violação de tais direitos, especialmente do direito à 

privacidade, ao que se verifica na prática, tem o condão de causar sérios danos ao 

consumidor, vulnerável que é – e hipervulnerável, como dito alhures, na maior parte das 

vezes.  

3.4 Consumidor e fornecedor – definições  

O Código de Defesa do Consumidor estabelece, nos artigos 2° e 3°, os conceitos de 

consumidor e fornecedor. No artigo 2° conceitua consumidor como “toda pessoa física ou 

jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final” (BRASIL, 1990). 

Traz, ainda, o conceito de consumidor por equiparação, equiparando a consumidor, no artigo 

2°, parágrafo único, “a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja 

intervindo nas relações de consumo”, no artigo 17, todas as vítimas de um evento danoso, e 

no artigo 29, todas as pessoas, determináveis ou não, que forem expostas às práticas 

comerciais (BRASIL, 1990). 

A legislação consumerista é abrangente quanto ao conceito de consumidor, 

contemplando não apenas aquele que fez parte diretamente da relação jurídica, mas também 

aquele que, de qualquer forma, tenha intervindo nessa relação jurídica, a exemplo do 

indivíduo que seja presenteado com um produto ou serviço, ou daquele que, apesar de nada 

ter a ver com a relação jurídica, se torna vítima de um acidente de consumo, ou ainda todas as 

pessoas expostas a uma determinada oferta publicitária.  

Incluem-se na categoria de consumidor a pessoa jurídica, desde que identificada como 

destinatária final de produtos ou serviços. Porém, esta definição não é pacífica, tendo em vista 

as teorias que foram desenvolvidas acerca do conceito. Foram, basicamente, três teorias a 

serem utilizadas para definir quem é consumidor: a teoria finalista, a teoria maximalista e a 

teoria finalista mitigada.  
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Para a teoria finalista, considera-se consumidor não apenas o destinatário final fático, 

mas também o destinatário final econômico do produto ou serviço, sendo assim considerado 

aquele que retira do produto ou o serviço do mercado para uso próprio e sem nenhuma 

finalidade lucrativa. Esta teoria excluiria a pessoa jurídica da qualidade de consumidora. 

(BENJAMIM; MARQUES; BESSA, 2009) 

A teoria maximalista, ao contrário da anterior, considera como consumidor o 

destinatário final fático, ou seja, aquele que retira o produto da cadeia de consumo, dando 

uma interpretação mais ampla à legislação. (BENJAMIM; MARQUES; BESSA, 2009) 

Na tentativa de encontrar um meio termo entra as duas teorias, surgiu a teoria finalista 

mitigada, considerando como consumidor o destinatário final do produto ou do serviço a 

partir da análise da vulnerabilidade deste em relação à outra parte da relação jurídica. 

(BENJAMIM; MARQUES; BESSA, 2009) 

Importante ressaltar que essa discussão ganha importância quando se está diante de 

uma relação jurídica entre duas empresas, sendo necessário avaliar a vulnerabilidade entre 

uma e outra apenas nesses casos. 

Fornecedor, por sua vez, está conceituado no artigo 3°, que estabelece que: 

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou 
estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de 
produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, 
distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. (BRASIL, 
1990). 

Da mesma forma que o conceito de consumidor é abrangente, o conceito de 

fornecedor também o é. Percebe-se que a legislação não se importa com quem fornece, mas 

com o que é fornecido – produtos ou serviços – e de que forma – desenvolvimento de 

atividade.  

Pouco importa se se trata de pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou 

estrangeira, ou mesmo de entes despersonalizados. Desenvolvendo atividade de produção, 

montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou 

comercialização para o fornecimento produtos ou serviços, será considerado fornecedor. Na 

outra ponta dessa relação jurídica, entretanto, deve haver o consumidor, nos termos definidos 

alhures. Do contrário, essa relação será regulada pelo Código Civil.  

Verifica-se, portanto, que as relações jurídicas que ocorrem no espaço virtual, tendo 

em vista o comércio eletrônico, podem se enquadrar perfeitamente no conceito de relação de 
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consumo, haja vista ser possível identificar consumidor e fornecedor, nos termos da legislação 

consumerista.  

Pode-se, então, partir da premissa de que o Código de Defesa do Consumidor é 

aplicável às relações jurídicas, se identificadas como relações de consumo, que ocorrem no 

espaço virtual, submetendo os fornecedores naquele ambiente às regras estabelecidas nessa 

legislação, o que inclui, na maioria dos casos, a responsabilização de forma objetiva158 pelos 

danos causados e a possibilidade de inversão do ônus da prova, presentes os requisitos legais. 

3.5 Os arquivos de consumo 

O artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor disciplina os arquivos de 

consumo159, distinguindo-os em duas espécies: bancos de dados160 e cadastros de 

consumidores. São, pois, espécies do gênero arquivos de consumo. Do ponto de vista 

acadêmico, essa distinção é importante, posto que, em que pese haver a utilização das 

expressões banco de dados e cadastros como sinônimas, estas não o são. O que distingue essas 

duas espécies é a origem da informação (fonte) e seu destino, sendo que nos cadastros de 

consumo, a origem da informação é o próprio consumidor, que preenche um formulário com 

                                                     
158  Sobre o tema, vide item 4.3 desta pesquisa. 
159  “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. § 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.” (BRASIL, 1990) 

160  Os bancos de dados surgiram no Brasil, na década de 1950, com a crescente necessidade de se obter 
informações dos consumidores para a concessão de crédito. O consumo, que se tornava cada vez mais 
massificado, demandava a necessidade de concessão de crédito para compra, não havendo mais espaço para a 
velha caderneta de anotações. Cada empresa tinha, então, que organizar as informações dos consumidores 
que lhes demandavam crédito, exigindo cada vez mais um maior número de informações acerca da vida 
desses consumidores e as organizando em fichas. Surgem os chamados “informantes”, funcionários 
especializados em verificar as referência indicadas pelos consumidores que demandavam o crédito. Por 
consequência, os grandes magazines, que dispunham de maior banco de dados, transformaram-se em fontes 
de referência para empresas menores. Como consequência dessa necessidade – de agilização da concessão de 
crédito –, foi criado em Porto Alegre, em 1955, o primeiro Serviço de Proteção ao Crédito do Brasil, seguido 
por São Paulo. Hoje, o Brasil conta com empresas especializadas em gerir bancos de dados, sendo a mais 
expressiva delas a SERASA. (BENJAMIN in GRINOVER et al, 2011) Entretanto, como dito, a proteção do 
consumidor nesse ponto específico – e em tantos outros – apenas surgiu duas décadas após, não havendo, 
durante todo esse período, qualquer critério ou regulação para a formação e a gestão desses bancos de dados. 
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seus dados, solicitados por um determinado fornecedor, que utilizará esses dados 

internamente. O banco de dados, por sua vez, obtém suas informações dos fornecedores e o 

destino dessas é o mercado, sendo que essas informações são importantes para o mercado de 

consumo. (BENJAMIN; MARQUES; BESSA, 2009) Ressalte-se que os arquivos de consumo 

são considerados entidades de caráter público161, nos termos do parágrafo 4° do artigo 43 do 

Código de Defesa do Consumidor. (BRASIL, 1990) 

Verifica-se que um cadastro de consumidor, que deveria ser utilizado apenas no 

âmbito interno de um determinado fornecedor, facilmente pode se transformar em parte de um 

banco de dados, com informações precisas (ou não) do consumidor a respeito de seus hábitos 

de consumo, renda mensal e gastos médios, por exemplo. A necessidade de proteção do 

consumidor nesse ponto, portanto, é evidente.  

Entretanto, a distinção entre ambas as espécies não atinge substancial relevância na 

doutrina ou na jurisprudência, nem mesmo no texto legal, tendo em vista que a proteção de 

ambas é a mesma, posto que ambas lidam com dados de consumidores, sendo igualmente 

tratadas.  

De maneira geral, a proteção dos dados dos consumidores apenas foi instituída no 

Brasil em 1990, mais de três décadas após a criação do primeiro banco de dados, com a 

vigência do Código de Defesa do Consumidor que, em seu artigo 43, como dito, estabelece as 

regras para a abertura e manutenção de bancos de dados e cadastros de consumo. A inspiração 

para a criação desse artigo foram, especialmente, o Fair Credit Reportig Act (FCRA), em 

vigor nos Estados Unidos desde a década de 1970, e o anteprojeto de lei-modelo elaborado 

pelo National Consumer Law Center, o National Consumer Act, em sua primeira versão.162

(BENJAMIN in GRINOVER et al, 2011) 

A influência do Fair Credit Reportig Act na legislação brasileira sobre banco de dados 

de consumidores é bastante salutar, tendo em vista que a aquela legislação salienta questões 

de extrema relevância, como a importância dos arquivos de consumo, a necessidade de 

confiança pública nesses arquivos, bem como sua relação com os serviços bancários, e a 

necessidade de se garantir a privacidade do consumidor. (EFING, 2002) 

                                                     
161  Como salienta Antonio Herman Benjamin, “é bom ressaltar que, nos termos do artigo 43, § 4°, têm caráter 

público não apenas os bancos de dados (como os SPCs e a SERASA), que prestam serviços a terceiros, 
associados ou não, como também os próprios cadastros internos das empresas, mesmo que só passíveis de 
uso pelo seu próprio detentor.” (BENJAMIN in GRINOVER et al, 2011, p. 432) 

162  Antonio Herman Benjamin, que foi relator do artigo 43, salienta que a influência europeia foi mínima nessa 
questão, tendo em vista que a Diretiva 95/46/EC foi publicada anos após a elaboração e publicação do 
Código de Defesa do Consumidor.   
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Os arquivos de consumo, especialmente os bancos de dados, vêm assumindo, desde 

então, posição de relevância e importância nas relações de consumo, especialmente no tocante 

à concessão de crédito, já que a demanda hoje é massificada, sendo possível ao fornecedor do 

crédito avaliar a capacidade de crédito do consumidor candidato à concessão, bem como a 

confiança que nele pode ser depositada, em que pese ser este consumidor mais um 

desconhecido, dentre tantos. Isso apenas se torna possível, neste cenário, por meio da análise 

dos dados coletados e combinados pelas empresas que arquivam esses dados.  

Entretanto, não apenas a análise de crédito é possibilitada por esses bancos de dados, 

mas também a verificação de um perfil de consumo, por meio da combinação dos dados dos 

consumidores – preferências de compra, serviços ou produtos adquiridos, gasto médio com 

determinados tipos de bens de consumo etc., o que se torna preocupante a partir do momento 

que não se tem domínio quanto à utilização desses dados – como visto no item 2.2, alhures. 

Não se pode negar a importância desses arquivos de consumo, em especial, dos bancos 

de dados, tendo em vista que possibilitou a concessão de crédito de forma rápida e segura, 

proporcionando, inclusive – ao menos em tese –, o barateamento do custo desse crédito, dada 

a redução do custo da busca de informação e do aumento do nível de confiabilidade na análise 

do crédito. Porém, como toda atividade humana, seu exercício pode trazer benefícios ou 

malefícios. (BENJAMIN in GRINOVER et al, 2011) 

Com o advento da informática, os arquivos de consumo puderam ser organizados e 

armazenados de forma rápida e prática, ocupando cada vez menos espaço físico e gerando 

cada vez mais celeridade na análise de dados e crédito. Todavia, a possibilidade de se fazer, 

com igual rapidez, o cruzamento de dados para se traçar perfis de consumo, faz com que o 

tratamento desses não seja apenas de meros arquivos, mas de potentes geradores de 

informações, com capacidade para analisar informações importantes e privadas em relação a 

consumidores, cujo valor financeiro nos dias de hoje é substancial, posto que possibilita 

conhecer mais de perto um consumidor que, aparentemente, é desconhecido e anônimo.  

Como visto alhures, são muitas as empresas que hoje se profissionalizaram em 

formação de bancos de dados para comercialização, ainda que a obtenção desses dados se dê 

de forma irregular e antiética.  Cabe, então, ao direito a regulação da atividade, levando-se em 

conta “uma quádrupla função: a) garantia da privacidade do consumidor; b) indução à 

transparência na coleta, armazenamento e gerenciamento de informações; c) imposição de 
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padrões temporais e de veracidade; e, d) instituição do dever de reparar eventuais danos 

causados.” (BENJAMIN in GRINOVER et al, 2011, p. 424)  

De maneira geral, o Código de Defesa do Consumidor estabelece essa proteção. No 

entanto, percebe-se que a ausência de políticas de privacidade – e de legislação específica de 

proteção de dados pessoais – ocasiona uma série de transtornos ao consumidor e ao mercado, 

tendo em vista que as políticas de privacidade estabelecidas na legislação de muitos países 

exigem uma similaridade entre as leis dos países que pretendem trafegar dados pessoais para 

que sejam possíveis essas transações.163  

Há, por exemplo, a formação de bancos de dados de consumidores com informações 

coletadas por meios, no mínimo, antiéticos, como no caso dos cookies, como dito alhures.164

De posse de dados do consumidor, como preferências de compras, buscas recentes por 

produtos ou serviços, valores de compras etc., pode-se traçar um perfil, para que sejam 

oferecidos ao consumidor, no momento seguinte – imediatamente seguinte, aliás – diversos 

produtos e serviços relacionados às buscas ou compras efetuadas.165

Nesse caso há, claramente, uma violação ao Código de Defesa do Consumidor, tendo 

em vista que o artigo 43 estabelece, no parágrafo 3°, estabelece a obrigatoriedade de o 

fornecedor informar por escrito ao consumidor quando da abertura de cadastros por ele não 

solicitados. Mais ainda, o caput do artigo impõe que o consumidor terá acesso a essas 

informações. Porém, o que ocorre diuturnamente é o total desconhecimento do consumidor 

acerca da formação desses cadastros, quiçá de sua utilização.  

Tal prática, corriqueira no mercado, pode ser enquadrada como prática abusiva 

(BENJAMIN in GRINOVER et al, 2011), nos termos do artigo 39 do Código de Defesa do 

Consumidor, que veda tais práticas – tidas como abusivas, mesmo que não arroladas nos 

incisos não taxativos do artigo. (BRASIL, 1990) 

Esta prática – de coleta de dados do consumidor para fins não determinados e não 

autorizados – é comum e não passou a ocorrer apenas com o advento da Internet. Muito antes, 

o preenchimento de formulários, para sorteios ou cadastros, gerava ao consumidor uma 

avalanche de malas diretas e telefonemas oferecendo os mais diversos produtos e serviços. 

Hoje, a prática persiste aliada ao fato de que a Internet possibilita uma velocidade muito 

maior de transferência de dados e, vale citar, um custo infinitamente menor do que 
                                                     
163  Sobre o assunto, vide itens 1.3 e 1.4 desta pesquisa. 
164  Sobre o tema, vide item 2.2.1 desta pesquisa. 
165  Esta prática está vedada também pelo Marco Civil da Internet, no artigo 7°, VII (vide item 2.3 nesta 

pesquisa). 
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correspondências físicas ou telefonemas, como o envio de e-mail indesejados – os spams –, 

transferindo os custos dessa prática para o consumidor.166  

Todavia, com o advento da Lei 12.965/2014 – o Marco Civil da Internet –, nos termos 

do artigo 7°, VIII e IX, a coleta de dados, bem como seu armazenamento, uso, tratamento e 

proteção, devem ser expressamente autorizada pelo consumidor, que deve ser informado clara 

e completamente sobre esses procedimentos.167

Ademais, a autodeterminação informativa168, que consiste no “poder de acesso e 

controle dos próprios dados pessoais e o direito de selecionar o que cada indivíduo quer expor 

de si mesmo aos outros através da manifestação do consentimento” (PAESANI, 2012, p. 35), 

impede que os dados dos consumidores sejam coletados, armazenados e utilizados à revelia 

do consumidor. 

Com efeito, um dos instrumentos eficazes para garantir o acesso dos consumidores aos 

arquivos de consumo é o habeas data, remédio constitucional previsto no artigo 5°, LXXII169, 

da Constituição Federal e regulamentado pela Lei 9.507/1997, que prevê a concessão da 

medida para acesso e correção de dados em bancos de dados de caráter público. 

O Código de Defesa do Consumidor trazia no artigo 86 o seguinte texto: “aplica-se o 

habeas data à tutela dos direitos e interesses do consumidor” (BRASIL, 1990b). Esta foi a 

redação aprovada pelo Congresso Nacional, porém vetada pelo Presidente da República. As 

razões do veto foram as seguintes: 

As ações de mandado de segurança e de habeas data destinam-se, por sua natureza, à 
defesa de direitos subjetivos públicos e têm, portanto, por objetivo precípuo os atos 
de agentes do Poder Público. Por isso, a sua extensão ou aplicação a outras situações 
ou relações jurídicas é incompatível com sua índole constitucional. Os artigos 
vetados, assim, contrariam as disposições dos incisos LXXI e LXXII do art. 5º da 
Carta Magna. (BRASIL, 1990b) 

                                                     
166  Sobre o assunto, vide item 2.2.2 desta pesquisa.  
167  Sobre o assunto, vide item 2.3 desta pesquisa. 
168  A expressão “autodeterminação informativa” foi utilizada pela primeira vez em sentença prolatada pela Corte 

Constitucional alemã, que declarou ser parcialmente inconstitucional uma lei de 1982, que disciplinava o 
censo populacional. A lei previa que os dados coletados serviriam não apenas para fins estatísticos, mas 
também administrativos – e, por conseqüência, poderiam ser cruzados com os dados já existentes e servirem 
de complemento e/ou correção dos registros, o que gerou grande insegurança na população, possibilitando a 
elaboração de perfis populacionais. Tal medida impediria que o cidadão conhecesse “o uso efetivo que seria 
feito de suas informações”, o que serviu de fundamento para a decisão. (DONEDA, 2006, p. 194) 

169  “Art. 5° [...] LXXII: LXXII - conceder-se-á "habeas-data": a) para assegurar o conhecimento de informações 
relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou 
de caráter público; b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial 
ou administrativo;” (BRASIL, 1988) 
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Entretanto, Kazuo Watanabe esclarece que o veto presidencial foi inócuo, tendo em 

vista que o habeas data é uma ação constitucional e, em tendo seus requisitos presentes, não 

pode ser rejeitada. (WATANABE in GRINOVER et al, 2011) 

Com efeito, com a sanção do Marco Civil da Internet, como visto, muitas questões 

relativas ao espaço virtual foram, de uma forma ou de outra, reguladas por lei. Todavia, a lei 

ainda não entrou em vigor e, após o início de sua vigência, será passível de inúmeras 

interpretações. A tutela dos dados pessoais, porém, já goza de maior proteção. Resta verificar, 

ao longo do futuro próximo, a aplicação da lei aos casos concretos, para que se analise a 

necessidade (ou não) de alterações e melhorias.  
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4 A FUNÇÃO SOCIAL DA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA  

Antes de se adentrar ao tema da função social da responsabilidade da empresa, 

necessário se faz explanar sobre a funcionalização do direito. A ideia de se atribuir função aos 

institutos de direito é relativamente recente, demonstrando a preocupação de se ter um direito 

que não seja apenas jurídico, mas também social, no sentido de não ser apenas aplicável e 

aplicado no âmbito dos conflitos, mas em benefício da sociedade como um todo, ou seja, é a 

busca de se equilibrar os interesses particulares às necessidades da coletividade. (MARTINS-

COSTA, 2002)  

Norberto Bobbio, ao escrever Da estrutura à função, propôs a funcionalização do 

direito, trazendo a ideia de que o direito só se torna completo quando analisados não apenas 

seus elementos internos – sua estrutura –, mas também os externos – sua função. (BOBBIO, 

2011) 

Reconhecer que determinado instituto tem uma função (social) é dizer que tal instituto 

tem uma finalidade a ser cumprida, havendo uma relação de dependência entre a função 

atribuída ao instituto e o cumprimento da mesma. (SILVA, 2003) 

Significa dizer, também, que há um interesse, no plano de eficácia das normas, não 

apenas no âmbito jurídico, propriamente dito, mas também no plano social, tendo em vista 

que a funcionalização dos institutos reveste o direito de uma função não apenas jurídica, mas 

de cunho comunitário, colocando a sociedade acima do indivíduo e atribuindo ao direito 

funções não apenas repressivas, como tradicionalmente, mas distributivas, especialmente no 

tocante à relação do direito com a economia – o que vai ao encontro das lições de Bobbio, o 

que se verá adiante, no item 4.2.170

A funcionalização dos institutos de direito, que resulta na função social, tem caráter 

dúplice, pois em determinados momentos, tem a função de limitar os direitos, em outros, de 

conformar os direitos à axiologia constitucional. No primeiro caso, a funcionalização visa à 

                                                     
170  Nas palavras de Francisco Amaral Neto, “a funcionalização dos institutos jurídicos significa que o direito em 

particular e a sociedade em geral começam a interessar-se pela eficácia das normas e dos institutos vigentes, 
não só no tocante ao controle ou disciplina social, mas também no que diz respeito à organização e direção da 
sociedade, abandonando-se a costumeira função repressiva tradicionalmente atribuída ao direito, em favor de 
novas funções, de natureza distributiva, promocional e inovadora, principalmente na relação do direito com a 
economia. Surge, assim, o conceito de função no direito, ou melhor, dos institutos jurídicos, inicialmente em 
matéria de propriedade e, depois, de contrato. Emprestar ao direito uma função social significa considerar 
que os interesses da sociedade se sobrepõem aos do indivíduo, sem que isso implique, necessariamente, a 
anulação da pessoa humana, justificando-se a ação do Estado pela necessidade de acabar com as injustiças 
sociais. O que se pretende, enfim, é a realização da justiça social, sem prejuízo da liberdade da pessoa 
humana.” (AMARAL NETO, 2006, p. 364) 
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verificação do limite entre o lícito e o ilícito, ou seja, o ponto exato em que ocorre essa 

transformação, como se verifica no artigo 187 do Código Civil.171 No segundo caso, visa a 

orientação e a conformação da ação dos titulares dos direitos, dentro dos institutos de direito 

privado, concedendo-lhes benefícios, a exemplo da imunidade do imóvel à desapropriação, 

nos termos do artigo 185, II, da Constituição Federal.172_173 (PIERRI, 2009) 

Portanto, a funcionalização dos institutos jurídicos174 tem essa dupla intenção, como 

nu sistema de freios e de impulsos, onde ora se limita e ora se estimula. Nas palavras de 

Luciano Penteado, a exemplo da funcionalização do direito de propriedade: 

A função social limite pode criar deveres, quer de prestação positiva, quer negativa. 
Já a função social impulsiva não aparece indefectível e necessariamente como um 
limite. Permanecendo intacta a sua substância do direito de propriedade, modela-se a 
sua estrutura de modo diverso, incentivando-se uma gestão proprietária socialmente 
útil. (PENTEADO apud PIERRI, 2009, p. 216) 

A funcionalização do direito, portanto, aproxima os institutos jurídicos de valores 

socialmente relevantes – e estimula o legislador à criação de normas nesse sentido –, 

afastando a imagem do ordenamento ora protetivo, ora repressivo, tradicional no Direito, 

refletindo a realidade das constituições pós-liberais, onde além das garantias, também é 

assegurada a promoção de direitos. (PIERRI, 2009) 

De outra sorte, a funcionalização significa dar aos institutos jurídicos tradicionalmente 

patrimonialistas uma visão mais condizente com os valores constitucionais atuais, muito 

menos voltados ao indivíduo – visão, aliás, superada inclusive pelo Direito Civil, 

especialmente após a publicação do novo Código Civil, mas muito antes mostrando suas 

raízes na doutrina e na jurisprudência. Contudo, não se deve levar a funcionalização do 

Direito de forma a ser a única forma de se resolver todos os males jurídicos e/ou sociais, posto 

                                                     
171  “Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os 

limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.” (BRASIL, 2002)
172  “Art. 185. São insuscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária: [...] II - a propriedade produtiva.” 

(BRASIL, 1988) 
173  Nas palavras de Amadio Guerrero, “Os institutos apenas o são enquanto atendam a função social que lhes é 

inerente. Não podem manifestar-se sem ela, não podem produzir efeitos que a deturpem. A conformação 
jurídica funcional caracterizou, nesse múnus transformação do pensamento jurídico pela adoção expressa de 
paradigmas que extrapolam a individualidade e os desejos egoísticos do ser. As diversas manifestações da 
propriedade, o contrato, a empresa, a família, a sucessão não são produtos isolados do ser individual, mas 
reflexos da axiologia constitucional que condiciona e qualifica seus conteúdos. (GUERRERO apud PIERRI, 
2009, p. 215-216) 

174  Não apenas se fala em função social, mas também em função econômica, preventiva ou repressiva de um 
determinado instituto, a exemplo de um produto, que deve ser adequado às normas técnicas a ele pertinentes, 
sendo essa sua estrutura, mas também deve ser livre de vícios e adequado aos fins que se propõe, ou seja, sua 
função. (BRAGA NETTO apud FIUZA, 2008, p. 117) 
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que deve-se analisar o instituto com a exata medida para não ser nem banalizado, nem 

deixado de lado.175  

4.1 Conceito de empresa 

Para se falar em responsabilidade da empresa, necessário se faz trazer a definição de 

empresa, conceito que foi talhado, após longo debate doutrinário – e posições diversas – sobre 

o tema, por Alberto Asquini, que pela primeira vez trouxe um conceito aceito e até hoje 

seguido do que vem a ser empresa.  

O jurista italiano trouxe o conceito poliédrico de empresa em 1942, ao analisar as 

alterações legislativas estabelecidas pelo recém editado Código Civil italiano. Ao estabelecer 

a conceituação poliédrica de empresa, Asquini traça um conceito pelo qual a empresa tem, 

“sob o aspecto jurídico, não um, mas diversos perfis em relação aos diversos elementos que o 

integram”, por quais sejam: perfil subjetivo (empresa como empresário), perfil funcional 

(empresa como atividade empresarial), perfil patrimonial (empresa como estabelecimento) e 

perfil corporativo (empresa como instituição). (ASQUINI, 1996) 

No perfil subjetivo, verificamos que a empresa e o empresário são figuras que se 

confundem e se entrelaçam, pois o empresário não apenas está na empresa, mas é sua cabeça 

e sua alma. Portanto, nesse aspecto, qualquer um que exerça atividade econômica organizada 

com o fim de produção de bens ou serviços, de forma profissional, em qualquer setor da 

economia – ressalvados aqueles setores que, por lei, não podem se caracterizar dessa forma –, 

pode ser considerado empresário (ASQUINI, 1996) 

No perfil funcional a empresa é vista como atividade organizada exercida pelo 

empresário, sendo esta atividade dirigida a um determinado escopo produtivo176. Essa 

                                                     
175  Nas lições de Daniel Sarmento: “Em verdade, a teoria constitucional precisa da utopia, porque as 

constituições também pretendem falar ao coração das pessoas, inspirando algum sentimento constitucional 
entre os cidadãos. E o que não é a constitucionalização do direito – este projeto grandioso de remodelar toda 
a ordem jurídica para dar-lhe uma fisionomia compatível com os valores constitucionais de igualdade, 
liberdade, dignidade humana e solidariedade – senão uma bela utopia. Porém, é preciso também um certo 
cuidado com utopias. As utopias acalantam o espírito e sinalizam caminhos, mas, em excesso, podem 
aprisionar ou tornarem-se verdadeiras distopias. Uma teoria constitucional que se oriente apenas à promoção 
de uma utopia, por mais inspiradora que esta seja, pode facilmente converter-se numa camisa-de-força. E a 
Constituição não é, nem deve ser, a tábua fundamental de uma religião civil, na qual estejam escritos para 
todo o sempre os caminhos que levam à salvação da Nação.” (SARMENTO, 2006, p. 204) 

176  Nas palavras de Asquini, “E a razão da empresa econômica ser uma organização produtiva que opera por 
definição, no tempo, guiada pela atividade do empresário é que, sob o ponto de vista funcional ou dinâmico, 
a empresa aparece como aquela força em movimento que é a atividade empresarial dirigida para um 
determinado escopo produtivo”. (ASQUINI, 1996, p. 116)  
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atividade (empresarial) seria, portanto, um processo de fatos materiais e atos jurídicos, ligados 

entre si e desencadeados no tempo, de forma constante, com uma finalidade de obtenção de 

lucro. (ASQUINI, 1996) 

O perfil patrimonial da empresa, por sua vez, pode ser verificado no fato de a empresa 

ser um conjunto de bens e direitos distinto do patrimônio do empresário, formando, assim, um 

patrimônio próprio e diverso daquele que pertence ao empresário, formando o 

estabelecimento – universitas iurium – e movimentado na atividade empresarial.177

Por fim, o perfil corporativo da empresa diz respeito à empresa com instituição. 

Diferente dos perfis anteriormente tratados, onde o indivíduo (empresário) era o ponto central 

dos conceitos, aqui o ponto central é o conjunto de pessoas formado pelo empresário e seus 

colaboradores (trabalhadores), que formam um “núcleo social organizado” para um fim, que é 

a obtenção do melhor resultado econômico, transformando o trabalho em sujeito – e não mais 

objeto – da economia. A empresa, neste aspecto, forma uma instituição, com regras e normas 

internas próprias, composta pelos seguintes elementos: a) o fim comum; b) o poder 

ordenatório do empresário; c) a relação de cooperação; d) um ordenamento interno. 

(ASQUINI, 1996) 

Entretanto, antes mesmo da edição do Código Civil italiano de 1942, juristas 

estudiosos do Direito Comercial, como Cesare Vivante, debruçaram-se sobre o conceito de 

empresa – palavra, aliás, introduzida na legislação muito antes de 1942, como se pode 

verificar no Código Comercial francês de 1808. Vivante traçou um conceito de empresa como 

sendo um organismo econômico, onde o risco do empresário seria repartido entre os vários 

fatores da produção, como natureza, trabalho e capital. (LUCCA, 2009) 

Porém, nem mesmo o Código Civil italiano de 1942 estabeleceu expressamente o 

conceito de empresa, mas de empresário, o que levou o então Ministro da Justiça italiano, 

Dino Grandi, a traçar um conceito a partir da definição de empresário, estabelecido no artigo 

                                                     
177  Asquini ensina que “[...] o fenômeno econômico da empresa, projetado sobre o terreno patrimonial, dá lugar 

a um patrimônio especial distinto, por seu escopo, do restante patrimônio do empresário [...] a característica 
eminente de tal patrimônio é a de ser resultante de um complexo de relações organizadas por uma força em 
movimento – a atividade do empresário – que tem o poder de desmembrar-se da pessoa do empresário e de 
adquirir por si mesma um valor econômico (organização, aviamento; assim, tal patrimônio surge como uma 
entidade dinâmica, e não estática. A este patrimônio é dado o nome de estabelecimento concebida como 
universitas iurium. Na realidade, estabelecimento, neste sentido, quer dizer patrimônio aziendal.” 
(ASQUINI, 1996, p. 118-119)  
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2.082 daquele diploma legal.178 Não foi diferente a situação no Brasil, em 2001, quando da 

publicação do novo Código Civil, que trouxe no artigo 966179 o conceito de empresário. 

Utilizando o mesmo raciocínio de Dino Grandi, Osmar Brina Corrêa Lima traz o conceito de 

empresa180 a partir da definição legal de empresário. (LUCCA, 2009) 

Com efeito, em que pese se extrair o conceito de empresa a partir do conceito de 

empresário, ambos não se confundem, consoante se extrai das lições de Rubens Requião, que 

na década de 70 já traçava essas distinções. Citando Michel Dispax, afirma que: “[...] de mais 

a mais, com efeito, o direito considera a empresa como uma entidade autônoma distinta da 

pessoa do empresário, e, em certos casos, até mesmo opõe o interesse desde ao daquela”. 

(REQUIÃO, 1978, p. 33) 

Em que pese o perfil subjetivo da empresa ser dela o empresário “cabeça a alma”, 

como expõe Asquini, fato é que são pessoas distintas, com patrimônios distintos, como 

também ensina Asquini, de tal sorte que o empresário age em nome da empresa, mas com ela 

não se confunde, revestindo-se de empresa quando por ela atua, mas distanciando-se dela 

quando atua por si.181

 Portanto, empresa e empresário não se confundem, assim como a personalidade 

jurídica da empresa não se confunde com a de seus sócios, empresários que são. A distinção é 

necessária, especialmente no que tange à responsabilidade pelos atos praticados no âmbito do 

negócio. É principalmente neste ponto que podemos distinguir a sociedade empresária do 

                                                     
178  Nas palavras de Dino Grandi, “O Código não fornece a definição de empresa, mas o seu conceito decorre da 

definição de empresário. É empresário quem exercita profissionalmente atividde econômica organizada para 
o fim de produção ou de troca de bens ou de serviços” (apud LUCCA, 2009, p. 317)  

179 “Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a 
produção ou a circulação de bens ou de serviços. Parágrafo único. Não se considera empresário quem exerce 
profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou 
colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa.” (BRASIL, 2002) 

180  Para Corrêa Lima, “Empresa é o exercício profissional de atividade econômica organizada para a produção 
ou circulação de bens ou de serviços”. (apud LUCCA, 2009, p. 317) 

181  Da mesma forma, Alexandre Agra Belmonte nos traz uma definição interessante de empresa ao traçar as 
distinções entre empresa e estabelecimento comercial: “Empresa é a atividade economicamente organizada 
para a produção ou circulação de bens e serviços, enquanto estabelecimento é o conjunto de meios materiais 
e imateriais utilizados no exercício da atividade empresarial. O conjunto de bens corpóreos e incorpóreos 
componentes do estabelecimento e que lhe dá a base física ou patrimonial, transformam-no numa unidade, 
numa universalidade de fato. Empresa é a atividade ou unidade econômica, enquanto estabelecimento é a 
unidade técnica a serviço da atividade econômica e o empresário é o centro diretivo do negócio ou empresa 
desenvolvido através do estabelecimento”. (BELMONTE, 2004, p. 509) Valentin Carrion, ao distinguir 
empresa e empresário, traz uma crítica à confusão que se faz em relação a esses dois conceitos: “Empregador 
é empresa. A expressão é muito criticada. Empresa é o conjunto de bens materiais, imateriais e pessoas para a 
obtenção de certo fim. Juridicamente, a empresa é uma universalidade, compreendendo duas universalidades 
parciais, a de pessoas (personarum) e a de bens (bonorum), funcionando em direção a um fim. [...] O 
vocábulo “empresa” é usado como pessoa física ou jurídica que contrata, dirige a assalaria o trabalho 
subordinado”. (CARRION, 2006, p. 28) 
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empresário, ou mesmo a responsabilidade do empresário individual em relação aos atos 

praticados no âmbito de sua atividade. 

A razão pela qual a lei atribui personalidade jurídica distinta entre a empresa e seus 

sócios é de simples entendimento, pois para que se viabilize a atividade empresarial, é 

necessário que o empresário possa separar o seu patrimônio pessoal do patrimônio que 

destinou a arriscar no negócio. Em outras palavras, o risco que enfrentará deve ser previsto e 

possível de ser calculado por ele, do contrário a atividade empresária pode não ser atraente, o 

que inviabilizaria o empreendedorismo. 

Nesse sentido, as sociedades empresárias que existem no Brasil hoje são: a sociedade 

em nome coletivo, a sociedade em comandita simples, a sociedade em comandita por ações, a 

sociedade limitada e a sociedade anônima. Dessas, as duas últimas têm como regra a 

responsabilidade limitada dos sócios – à participação na empresa –, sendo relativamente 

simples entender o motivo da predominância desses dois tipos societários no país.  

Cabe aqui ressaltar o conceito de sociedades simples, compostas por profissionais que 

exerçam atividade econômica não empresarial – prestação de serviços profissionais, 

científicos, artísticos, literários e educacionais –, atividade agrícola e pecuária, atividade 

cooperativa, ou ainda as sociedades que tenham o lucro ou resultado econômico repartido 

entre os sócios. Os sócios nas sociedades simples têm, em regra, responsabilidade ilimitada182

pelos atos praticados no âmbito do negócio, Responsabilidade subsidiária – em relação aos 

bens pessoais de cada um dos sócios, pois a lei afirma que “os bens particulares dos sócios 

não podem ser executados por dívidas da sociedade, senão depois de executados os bens 

sociais” (BRASIL, 2002, art. 1024), cabendo, entretanto, a mitigação dessa responsabilidade 

por meio do contrato firmado entre os sócios. 

4.2 Função social 

Inicialmente, necessário se faz estudarmos a origem do vocábulo função. Fábio 

Konder Comparato nos traz essa lição:  

O substantivo functio, na língua matriz, é derivado do verbo fungor (functus sum, 
fungi), cujo significado primogênito é de cumprir algo, ou desempenhar-se um dever 

                                                     
182  Consideramos ilimitada a responsabilidade porque se os bens da sociedade não bastarem para a cobertura das 

dívidas, os bens individuais sócios respondem pelo montante, porém na proporção da participação societária 
de cada um, salvo cláusula de responsabilidade solidária. (BRASIL, 2002) 
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ou uma tarefa. A ligação do verbo com a noção de múnus público era, de resto, 
correntia nos clássicos latinos. [...] Mas a função jurídica pode também ser tomada, 
num sentido mais abstrato, como atividade dirigida a um fim e comportando, de 
parte do sujeito agente, um poder ou competência. Atividade, em direito, designa 
sempre uma série de atos unificados em razão do mesmo objetivo global. O regime 
jurídico da atividade é, por conseguinte, diverso dos simples atos isolados. 
(COMPARATO in WALD, 1996, p. 40) 

Norberto Bobbio, ao trazer a definição de função, ateve-se à definição dada pela 

maioria daqueles que defendem a teoria funcionalista e trazendo um conceito das ciências 

biológicas, onde função é “a prestação continuada que um determinado órgão dá à 

conservação e ao desenvolvimento, conforme um ritmo de nascimento, crescimento e morte, 

do organismo inteiro, isto é, do organismo considerado como um todo”. (BOBBIO, 2011, p. 

103) 

A concepção jurídica do termo função tem conotação semelhante, sendo o termo 

utilizado para designar a finalidade legal de um instituto jurídico, sendo que a razão pela qual 

existe um conjunto estruturado de normas, segundo a lei, é o direito ou valor por ele 

protegido. (TEIZEN JUNIOR , 2004) 

A função do direito, ao longo dos anos, vem sendo modificada, passando de protetiva 

para promotora. E a obtenção dos resultados desejados, seja sob o aspecto de proteção ou 

sobre o aspecto de promoção, pode advir de sanções, quer positivas ou negativas. 

Normalmente, a função protetiva do direito impõe uma sanção negativa, ao passo que sua 

função promotora estabelece uma sanção positiva. Entretanto, nada obsta a obtenção de um 

resultado positivo – de promoção – por meio de uma sanção negativa.183 (BOBBIO, 2006) 

Com efeito, desde o início do século XX vêm sendo construídas alterações de 

concepção importantes, o que gera uma mudança de paradigmas. No âmbito jurídico-social, a 

função social vem ganhando destaque, pois sua concepção vai muito além das questões 

                                                     
183  “[...] o papel do direito na sociedade é comumente considerado do ponto de vista da sua função 

predominante, que sempre foi aquela, mais passiva que ativa, de proteger determinados interesses mediante a 
repressão dos atos desviantes. Não há dúvida de que a técnica das sanções negativas é a mais adequada para 
desenvolver essa função, a que é, ao mesmo tempo, protetora em relação aos atos conformes e repressiva em 
relação aos atos desviantes. Contudo, a partir do momento em que, devido às exigências do Estado 
assistencial contemporâneo, o direito não mais se limita a tutelar atos conformes às próprias normas, mas 
tende a estimular atos inovadores –e, portanto, a sua função não é mais apenas protetora, mas também 
promocional –, surge, paralelamente ao emprego quase exclusivo das sanções negativas, as quais constituem 
a técnica específica da repressão, um emprego, não importa se ainda limitado, de senções positivas, que dão 
vida a uma técnica de estímulo e propulsão a atos considerados socialmente úteis, em lugar da repressão de 
atos considerados socialmente nocivos. [...] tanto as sanções negativas quanto as positivas podem ser 
atributivas ou privativas. (BOBBIO, 2006, p. 23-25) 
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jurídicas, passando verdadeiramente pelo âmbito social e gerando a interseção desses 

conceitos.  

A Constituição do México, em 1917, foi a primeira a estabelecer normas de acordo 

com a concepção jurídica de função social em seu texto.184 A Constituição italiana de 1948, 

em vários momentos, estabelece a função social da propriedade, seja na exploração da 

atividade econômica ou em seu uso privado.185 A Constituição alemã de 1919, da mesma 

forma, trazia em seu bojo o princípio da função social, o qual foi mantido no texto 

constitucional de 1949.186 Na Espanha, a função social foi prevista na Constituição de 

1978.187 Na França, apesar de o texto constitucional de 1958 não prever a função social da 

propriedade, seu reconhecimento de deu pela jurisprudência, a partir da noção de abuso de 

direito – pela aplicação do artigo 4° da Declaração dos Direitos do Homem. (JELINEK, 2006) 

Até então, havia uma concepção predominantemente individualista, prevalecendo a 

ideia de que o indivíduo tudo podia, desde que não ocasionasse prejuízo a outrem, incluindo a 

total omissão. Gradativamente, essa concepção foi se modificando, sendo hoje, ao menos no 

campo teórico – e aos poucos passando ao campo prático –, muito mais importante o coletivo 

do que o individual.  

Essa transformação se deu, portanto, com a concepção jurídica de função social, a qual 

transmite o dever a todo indivíduo de desempenhar um papel social, ou seja, passa a ter 

importância não apenas os atos individuais para os próprios indivíduos, mas também os 

reflexos desses atos à coletividade. 

                                                     
184  “Art. 25. [...] Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el 

sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al 
desarrollo de la Nación. [...]Bajo criterios de equidad social y productividad se apoyará e impulsará a las 
empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés 
público y al uso, em beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio 
ambiente.”. (MÉXICO, 1917) 

185  “Art. 41. A iniciativa econômica privada é livre. A mesma não se pode em contraste com a utilidade social 
ou de uma forma que possa trazer dano à segurança, à liberdade, à dignidade humana. A lei determina os 
programas e os adequados controles, afim de que a atividade econômica pública e privada possa ser dirigida e 
coordenada para fins sociais”. (ITÁLIA, 1948) 

186   “Art. 14. Propriedade – Direito de sucessão – Expropriação: (1) A propriedade e o direito de sucessão são 
garantidos. Seus conteúdos e limites são definidos por lei. (2) A propriedade obriga. Seu uso deve servir, ao 
mesmo tempo, ao bem comum. [...]” (ALEMANHA, 1949) 

187   “Art. 33. 1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. 2. La función social de estos 
derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes. 3. Nadie podrá ser privado de sus bienes y 
derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente 
indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes. [...] Art. 128. 1. Toda la riqueza del país en 
sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general”. (ESPANHA, 1978) 
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O conceito jurídico de função social revolucionou a exegese jurídica de valores 
como liberdade e propriedade. Ao passo que no sistema individualista a liberdade é 
entendida como o direito de fazer tudo o que não prejudicar a outrem e, portanto, 
também o direito de não fazer nada, de acordo com a teoria da função social todo 
indivíduo tem o dever de desempenhar determinada atividade, de desenvolver da 
melhor forma possível sua individualidade física, intelectual e moral, para com isso 
cumprir sua função social. Transportando essa teoria para o campo patrimonial, 
Duguit sustenta que a propriedade não tem mais um caráter absoluto e intangível e 
que o proprietário, pelo fato de possuir uma riqueza (propriedade), deve cumprir 
uma função social. Seus direitos de proprietário só estarão protegidos se ele cultivar 
a terra ou se não permitir a ruína de sua casa, caso contrário será legítima a 
intervenção do Estado no sentido de obrigar o cumprimento de sua função social. 
(JELINEK, 2006, p. 17) 

Sobre o conceito de função social e sua interpretação, a doutrina nos traz diferentes 

definições. Entretanto, a característica central do instituto é sempre o cerne da conceituação e 

da interpretação.  

Significa dizer que o direto não mais admite privilegiar o individual em detrimento do 

coletivo, a todo custo, sendo que as ações e omissões do indivíduo, em muitos momentos, 

repercutem na esfera coletiva. As ações e omissões individuais têm limitações, ainda que não 

sejam proibições expressas no direito, mas encontram limites, dentre outros, na função social, 

especialmente no que tange o direito de propriedade, que antes era tido como absoluto e hoje 

foi relativizado pelo princípio da função social. 

Pode-se dizer que a noção jurídica de função social seja um dever a ser cumprido pelo 

titular, imposto pela lei ou pelo direito, sem o intuito de beneficiar o próprio titular apenas, 

mas toda a coletividade. Pode-se dizer, também, que seja uma obrigação de não fazer algo, 

desde que a lei ou o direito assim o exija, tendo em vista que a omissão de comportamento 

pode ser encarada como uma imposição legal ou de direito. Um direito que está envolto em 

função social traz consigo um dever inseparável, por assim dizer, que irradia efeitos a todos os 

atos de seu titular, limitando o seu exercício. 

4.2.1 A função social da propriedade 

Para discorrer sobre a função social da empresa é necessário abordar função social da 

propriedade. As origens da função social da propriedade são remotas. Na Lei das Doze 
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Tábuas havia uma tábua específica para trata do direito de propriedade e é possível verificar, 

ainda que de forma rudimentar e indireta, certa restrição ao direito de propriedade.188_189

Na Suma Teológica de Tomás de Aquino se verifica o que para muitos é chamado de 

embrião da função social da propriedade. Tomás de Aquino defendia que os bens existentes 

na Terra são de todos, mas que o homem poderia apreendê-los provisoriamente; entretanto, o 

dever de dividir o que era de sua propriedade com aqueles que estivessem em extrema 

necessidade era imposto. Para ele, os princípios da filantropia e assistência de bem estar 

humanitária são inerentes à propriedade privada, não sendo apenas uma teoria de governo.190

Mais recentemente, em 1789, a Revolução Francesa gerou a abolição dos privilégios 

da nobreza, destacando o direito de propriedade dos direitos políticos, garantindo ao titular da 

propriedade o mais amplo direito de utilização econômica, dentro das restrições elencadas 

pela legislação.  

Seguindo as lições tomistas, o Papa Leão XIII editou a encíclica Rerum novarum, na 

qual enfatiza que aquele que tem muitos bens, mais do que lhes são suficientes, é apenas 

ministro da Providência (divina), tendo obrigação de socorrer aos necessitados.191 (Leão XIII, 

1891) 

                                                     
188  Essas restrições, que eram limitações indiretas ao direito de propriedade, ainda que não atingissem o 

dominium, que permanecia ilimitado e absoluto, certamente refletiam a preocupação em relação ao uso da 
propriedade em consonância com o interesse público e coletivo. As restrições tinham caráter moral e público 
– o censor poderia inscrever os cidadãos que não cuidassem de seus animais ou que deixassem seus terrenos 
incultos como pertencentes à última classe de cidadãos, ou aerarii, o que certamente não era desejado por 
ninguém. (CORREIA; SCIASCIA, [19--]) 

189 Na visão de Aristóteles, a propriedade privada se submetia ao interesse comum e por ele era limitada, não 
havendo virtude sem propriedade ou propriedade sem virtude. (ARISTÓTELES, 2009; MOTA, 2009) 

190 “No que se refere à relação do homem com os bens exteriores, a este compete uma dupla atribuição. A 
primeira, o poder de gerir e dispor dos bens. Tem o homem o poder de adquirir bens e distribuí-los e, assim, é 
lícito este possuir alguma coisa como própria. Constitui-se em princípio fundamental à vida humana por três 
razões. Primeiro é que cada um é mais solícito em administrar o que lhe pertence, do que o comum a todos. 
Segundo, as coisas humanas são mais bem cuidadas quando cada um emprega o seu cuidado em administrar 
uma coisa determinada. Terceiro, porque cada um cuidando do que é seu de maneira mais satisfatória, reina a 
paz entre os homens, uma vez que as querelas surgem com mais freqüência onde não há divisão das coisas 
possuídas. Portanto, Aquino, seguindo Aristóteles, assegura, consoante a prudência, a legalidade e a 
necessidade da propriedade privada no âmbito da atual condição humana em termos de maior benefício para 
o bem comum e, ainda, na orientação dos bens para a ordem, eficiência, segurança e paz, não desconectada 
dos valores instrumentais da moderna liberdade. Assim, o estado de direito obriga à conclusão que o regime 
da propriedade privada provê, via de regra, o melhor meio para o florescimento da sociedade humana. [...] 
Assim, Aquino acrescenta ao dictum aristotélico que é melhor ter a propriedade privada, mas fazer o uso dela 
comum. Os princípios da filantropia e assistência de bem-estar humanitária surgem para Aquino não como 
uma achega a uma teoria de governo, mas sim como uma característica da propriedade privada.” (MOTA, 
2009) 

191 “Aliás, posto que dividida em propriedades particulares, a terra não deixa de servir à utilidade comum de 
todos, atendendo a que não há ninguém entre os mortais que não se alimente do produto dos campos. Quem 
os não têm, supre-os pelo trabalho, de maneira que se pode afirmar, com toda a verdade, que o trabalho é o 
meio universal de prover às necessidades da vida, quer ele se exerça num terreno próprio, quer em alguma 
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Verifica-se que a função social da propriedade tem suas raízes remotas nas leis 

romanas e nas concepções filosóficas de Aristóteles, tomando maior importância no 

cristianismo, por questões humanitárias e filantrópicas. Todavia, passou a ser inserida nos 

textos constitucionais a partir do século XX, sendo primeiramente prevista na Constituição do 

México, em 1917, e em seguida na Constituição alemã, em 1919 – sendo mantido o mesmo 

texto na Constituição de 1949 –, e na Constituição espanhola, em 1978.  

No Brasil, a Constituição Federal brasileira de 1934 foi a primeira a, de forma 

expressa, tratar da atividade do proprietário: 

No art. 113, [a Constituição Federal de 1934] estatuiu a garantia do direito de 
propriedade, mas que não poderia ser exercido contra o interesse social ou coletivo. 
Era apenas um limite negativo. Previa, além da desapropriação por necessidade ou 
utilidade pública, do usucapião pro labore e da ocupação temporária da propriedade 
particular, também o dirigismo econômico. (JELINEK, 2006, p. 11) 192

Seguindo essa construção constitucional, a Constituição Federal de 1988 trouxe 

expressamente em seu texto a função social da propriedade em diversos momentos, tratada 

primeiramente no artigo 5°, XXIII, estabelecendo que “a propriedade atenderá a sua função 

social”. (BRASIL, 1988)  

Da mesma forma, o artigo 170, inciso III, estabelece a função social da propriedade 

como um dos princípios da ordem econômica. No artigo 182, § 2°, a Constituição estabelece 

que “a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências 

fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor” (BRASIL, 1988). De igual 

maneira, trata da função social da propriedade rural no artigo 186 (BRASIL, 1988).  

                                                                                                                                                           
parte lucrativa cuja remuneração, sai apenas dos produtos múltiplos da terra, com os quais ela se comuta. De 
tudo isto resulta, mais uma vez, que a propriedade particular é plenamente conforme à natureza. A terra, sem 
dúvida, fornece ao homem com abundância as coisas necessárias para a conservação da sua vida e ainda para 
o seu aperfeiçoamento, mas não poderia fornecê-las sem a cultura e sem os cuidados do homem. Ora, que faz 
o homem, consumindo os recursos do seu espírito e as forças do seu corpo em procurar esses bens da 
natureza? Aplica, para assim dizer, a si mesmo a porção da natureza corpórea que cultiva e deixa nela como 
que um certo cunho da sua pessoa, a ponto que, com toda a justiça, esse bem será possuído de futuro como 
seu, e não será lícito a ninguém violar o seu direito de qualquer forma que seja. [...] A propriedade particular, 
já o dissemos mais acima, é de direito natural para o homem: o exercício deste direito é coisa não só 
permitida, sobretudo a quem vive em sociedade, mas ainda absolutamente necessária. Agora, se se pergunta 
em que é necessário fazer consistir o uso dos bens, a Igreja responderá sem hesitação: «A esse respeito o 
homem não deve ter as coisas exteriores por particulares, mas sim por comuns, de tal sorte que facilmente dê 
parte delas aos outros nas suas necessidades. É por isso que o Apóstolo disse: ‘Ordena aos ricos do século... 
dar facilmente, comunicar as suas riquezas’” (LEÃO XIII, 1891) 

192  Da mesma forma, a Constituição brasileira de 1937 praticamente reproduziu o texto da anterior, garantindo o 
direito de propriedade, a desapropriação e reconhecendo a usucapião pro labore. A Constituição de 1946, 
todavia, inova ao incluir o conceito de desapropriação por interesse social e ao condicionar o uso da 
propriedade ao bem-estar social. (MORAES, 1999) 
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Nessa mesma linha, o Código Civil de 2002, dentro da nova sistemática jurídica, 

passou a privilegiar o coletivo em detrimento do individual. A autonomia da vontade, antes 

absoluta, foi relativizada, ocasionando uma nova forma de interpretação de contratos, por 

exemplo.  

O Código de Defesa do Consumidor, de 1990, inovou significativamente neste 

sentido, podendo ser interpretado, inclusive, como inspiração para muitas das alterações 

trazidas pelo Código Civil193. Como leciona Miguel Reale:  

O “sentido social” é uma das características mais marcantes do projeto, em contraste 
com o sentido individualista que condiciona o Código Civil ainda em vigor. Seria 
absurdo negar os altos méritos da obra do insigne Clóvis Bevilaqua, mas é preciso 
lembrar que ele redigiu sua proposta em fins do século passado, não sendo segredo 
para ninguém que o mundo nunca mudou tanto como no decorrer do presente 
século, assolado por profundos conflitos sociais e militares. [...] houve o triunfo da 
“socialidade”, fazendo prevalecer os valores coletivos sobre os individuais, sem 
perda, porém, do valor fundante da pessoa humana. Por outro lado, o projeto se 
distingue por maior aderência à realidade contemporânea, com a necessária revisão 
dos direitos e deveres dos cinco principais personagens do Direito Privado 
tradicional: o proprietário, o contratante, o empresário, o pai de família e o testador. 
(REALE, 2000) 

Hoje, a propriedade não mais é vista apenas como um direito subjetivo de seu titular, 

mas também engloba sua função social, imposta a seu titular, sendo dela indissociável. Como 

consequência, verifica-se o privilégio da visão coletiva do Direito, o que ocasionou a 

relativização do direito de propriedade, que anteriormente era tido como um direito pleno.  

A relativização do direito de propriedade ocasionou restrições, as quais reduziram as 

faculdades a ele inerentes, posto que esses direitos (usar, gozar, fruir) apenas podem ser 

exercidos – licitamente – se em consonância com a função social, pois “o atributo da 

plenitude ‘deixa de ser pleno’ ante o princípio da função social, sendo necessária uma 

interpretação sistemática do ordenamento jurídico para compreensão da sua extensão”. 

(JELINEK, 2006, p. 11) 

                                                     
193  Nessa toada, o Código Civil de 2002 relativizou o uso, o gozo e a disposição da propriedade, nos parágrafos 

do artigo 1228, estabelecendo restrições ao uso da propriedade. Nos termos do artigo: “Art. 1228 [...] § 1o O 
direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais e de 
modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as 
belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do 
ar e das águas. § 2o São defesos os atos que não trazem ao proprietário qualquer comodidade, ou utilidade, e 
sejam animados pela intenção de prejudicar outrem. § 3o O proprietário pode ser privado da coisa, nos casos 
de desapropriação, por necessidade ou utilidade pública ou interesse social, bem como no de requisição, em 
caso de perigo público iminente. § 4o O proprietário também pode ser privado da coisa se o imóvel 
reivindicado consistir em extensa área, na posse ininterrupta e de boa-fé, por mais de cinco anos, de 
considerável número de pessoas, e estas nela houverem realizado, em conjunto ou separadamente, obras e 
serviços considerados pelo juiz de interesse social e econômico relevante.” (BRASIL, 2002) 
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Com efeito, a doutrina muitas vezes trata a função social da propriedade como um 

princípio, o que não deixa de estar correto, tendo em vista o caráter de irradiar efeitos ao 

sistema jurídico.  

A função social incide restritivamente sobre a propriedade de três formas: privação de 

determinadas faculdades, deveres e obrigações impostos ao proprietário e imposição de 

condições para o exercício de faculdades atribuídas. (MORAES, 1999) Nas lições de Nelson 

Rosenvald, o exercício do direito está condicionado à forma que melhor atenda a sua função 

social: 

Como limite positivo, o direito de propriedade deve ser exercitado de forma que 
melhor atenda à sua função social, na incansável busca pelo bem comum. Qualquer 
atuação inferior a esse patamar – capaz de ferir o interesse geral – será interpretada 
como abuso de direito de propriedade. Como princípio, a função social encerra um 
mandado de otimização, um ponto de partida capaz de determinar que a propriedade 
realize-se da melhor forma possível, conforme os valores verificáveis em 
determinada época e lugar. (ROSENVALD, 2004, p. 31) 

Feitas essas considerações, passa-se ao estudo da função social da empresa, 

especificamente. 

4.2.2 A função social da empresa  

Partimos, pois, do conceito de função social da propriedade para a função social da 

empresa. O conceito de propriedade na Constituição Federal é muito mais amplo do que o 

conceito do Direito Civil, abrangendo direitos sobre os quais o titular não exerce nenhum 

direito real – a exemplo dos depósitos em conta corrente. Por consequência, o poder de 

controle empresarial deve ser incluído como propriedade, na concepção constitucional. 

(COMPARATO, 1996) 

Consequentemente, as imposições relativas à função social da propriedade também se 

aplicam à empresa – enquanto atividade de poder de controle –, com as devidas adequações. 

Como visto alhures, no item 4.2.1, a Constituição prevê, no artigo 170, III, a função social 

como um dos princípios da ordem econômica.  

Com efeito, muito antes da previsão constitucional, em 1976 já havia a previsão da 

função social da empresa na legislação, no artigo 154 da Lei das Sociedades Anônimas: “Art. 

154. O administrador deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem para 
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lograr os fins e no interesse da companhia, satisfeitas as exigências do bem público e da 

função social da empresa” (BRASIL, 1976) 

Em 2002 foi aprovado o Enunciado n° 53, na I Jornada de  Direito Civil do Conselho 

Federal de Justiça, cujo teor é: “Art. 966: deve-se levar em consideração o princípio da função 

social na interpretação das normas relativas à empresa, a despeito da falta de referência 

expressa”. (AGUIAR JUNIOR, 2012, p. 22) 

A preocupação com a função social da empresa é, portanto, tema de grande 

importância e repercussão e, muito embora não haja previsão expressa no Código Civil, é 

possível que se extraia dos princípios ali previstos tal instituto, sendo perfeitamente plausível 

estabelecer a função social da empresa como uma cláusula geral do direito.   

Com efeito, verifica-se o reconhecimento de interesses tanto internos quanto externos 

em relação às atividades da empresa, não apenas daqueles que diretamente contribuem com 

esta, como trabalhadores e investidores, mas também da comunidade em que ela atua.194

(COMPARATO, 1996, p. 44). 

Portanto, tendo a empresa deveres internos e externos, especialmente em relação à 

comunidade em que atua e, como não poderia deixar de ser, à proteção e amparo ao 

trabalhador, parte integrante da empresa – sendo talvez, sem exagero ou retórica, o seu maior 

patrimônio, verifica-se que há uma função social em sua existência. Além disso, o trabalhador 

contribui significativamente e de forma essencial para o alcance do objetivo principal da 

empresa, que é o lucro.  

O objetivo interno da empresa é a obtenção de lucro e geração de riquezas para seus 

sócios. Todavia, não parece correto afirmar que apenas cumprindo esse papel a empresa já 

cumpra a sua função social, pois isso nada tem a ver com os seus objetivos. Para que se 

entenda melhor o conceito de função social da empresa, vele citar as lições de Eduardo 

Tomasevicius: 

[...] esse conceito [empresa como centro de produção de riquezas e geração de lucro] 
não consubstancia a idéia de função social. Prova disso é o conteúdo da função 
econômica da propriedade. Uma propriedade improdutiva exerce uma função 

                                                     
194 Em determinada passagem de seu texto, Comparato alega que: “A tese da função social das empresas 

apresenta hoje um sério risco de servir como mero disfarce retórico para o abandono, pelo Estado, de toda 
política social, em homenagem à estabilidade monetária e ao equilíbrio das finanças públicas”.
(COMPARATO, 1996, p. 46). No entanto, tal afirmativa não reflete o pensamento do autor, que como visto, 
defende a função social da empresa, e pode ser interpretado – o texto citado –, no contexto do artigo, como 
um alerta a eventuais abusos em relação ao instituto. 



108 

  

econômica de reserva de valor. Se a função social fosse uma imagem da função 
econômica, a propriedade improdutiva também atenderia à sua função social. Tendo 
em vista ser inaceitável a existência de propriedades improdutivas, isso significa que 
a função social não coincide com a função econômica do instituto jurídico. No caso 
das empresas, bastaria elas estarem funcionando para atender à sua função social, o 
que não é verdadeiro. Além disso, esta visão de função social é equivocada, porque 
o direito não está em função da economia. A economia muda, sem que o direito 
mude, e vice-versa. Além disso, o direito tem uma função criadora apenas na 
economia. Tem, sobretudo, uma grande força transformadora da realidade social, 
devido à sua natureza de ordem da conduta humana. (TOMASEVICIUS FILHO , 
2003, p. 35) 

No mesmo sentido, Eros Grau enfatiza: 

O que mais releva enfatizar, entretanto, é o fato de que o princípio da função social 
da propriedade impõe ao proprietário – ou a quem detém o poder de controle, na 
empresa – o dever de exercê-lo em benefício de outrem e não, apenas, de não o 
exercer em prejuízo de outrem. Isso significa que a função social da propriedade
atua como fonte da imposição de comportamentos positivos – prestação de fazer, 
portanto, e não, meramente, de não fazer – ao detentor do poder que deflui da 
propriedade. Vinculação inteiramente distinta, pois, daquela que lhe é imposta mercê 
de concreção do poder de polícia. (GRAU, 2006, p. 245) – grifos no texto original

A empresa deve ser vista, pois, como uma instituição muito além da esfera econômica, 

posto que inclui interesses sociais de extrema relevância, a exemplo do bem estar e da 

sobrevivência de seus trabalhadores, assim como dos demais cidadãos que ocupam o mesmo 

espaço social. (LOPES, 2006) 

Com efeito, o Instituto Ethos traça a responsabilidade social da empresa que, muito 

embora tenha um conceito diferente195 de função social, a inclusão do conceito é cabível e 

didática: 

A responsabilidade social das empresas tem como principal característica a  
coerência ética nas práticas e relações com seus diversos públicos, 
contribuindo para o desenvolvimento contínuo das pessoas, das comunidades 
e dos relacionamentos entre si e com o meio ambiente. Ao adicionar às suas 
competências básicas a conduta ética e socialmente responsável, as empresas 
conquistam o respeito das pessoas e das comunidades atingidas por suas 
atividades, o engajamento de seus colaboradores e a preferência dos 
consumidores. (INSTITUTO ETHOS apud MACHADO FILHO, 2002)  

Nota-se que a responsabilidade social da empresa, com muita razão, está também aos 

consumidores, que podem avaliar se uma empresa é ou não atuante em sua comunidade para 

                                                     
195  Responsabilidade social está ligada a um aspecto não obrigatório da empresa, mas sim à promoção de atos 

que visam a adequação da empresa em relação ao mercado, prezando por boas práticas e, desta forma, 
elevando sua imagem institucional perante a sociedade. 
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decidir, por exemplo, pela compra de um produto ou por boicotar as atividades das empresas 

que julgue não atuantes no tocante à responsabilidade social.  

No entanto, sendo a função social da empresa vista como uma cláusula geral de 

direito, como visto alhures, ainda que a empresa seja atuante e contribua com sua sociedade, 

no que tange sua responsabilidade social, em suas atividades, não significa que sua função 

social seja cumprida, de tal sorte que poderá a empresa sofrer sanções jurídicas – e não mais 

mercadológicas ou sociais. 

Neste sentido, pode-se verificar que a função social da empresa tem aplicabilidade sob 

dois aspectos: o de incentivo ao exercício da empresa e o de condicionamento de seu 

exercício. O primeiro tem como maior consequência o princípio da preservação da empresa, 

sendo esta geradora de empregos, pagadora de tributos e fomentadora do desenvolvimento em 

geral. O segundo – condicionamento do exercício –, pode ser dividido em endógeno (relações 

entre sócios e relações trabalhistas, por exemplo) e exógeno, como na relação com a 

concorrência, com o meio ambiente e com o consumidor, sendo estes últimos o foco principal 

no correto exercício da empresa, tendo em vista os preceitos contidos no Código de Defesa do 

Consumidor. É possível a implementação do condicionamento do exercício, dentre outras 

formas, por meio do instituto da responsabilidade civil – não implicando, em hipótese alguma, 

em supressão de sua finalidade lucrativa.196 (GAMA; BARTHOLO in GAMA, 2008) 

Por meio dessa construção, é possível que se verifique não apenas a função social da 

empresa em relação ao consumidor, mas também a função social da responsabilidade civil, 

como forma de implementação da função social da empresa.  

Portanto, a empresa deve, sim, ter como objetivo principal a obtenção de lucro – por 

óbvio. Entretanto, o lucro não será a qualquer custo ou o único objetivo da empresa. Há que 

se verificar a relevância da atividade exercida para a sociedade, assim como a contribuição da 

empresa – em sentido amplo – para o bem-estar social e comunitário.  

4.3 A responsabilidade da empresa nas relações de consumo 

                                                     
196  “No tocante aos consumidores, são estes um dos principais focos de atenção no correto exercício da empresa, 

e um dos maiores motivos para isso é a notoriedade de seu respectivo diploma legal, a Lei n° 8.078/90, 
fundamental no cumprimento da função social do instituto ora sub studio. De fato, a atividade empresarial 
deve ser exercida de modo a não causar dano ao consumidor, não apenas por deveres de abstenção, mas 
também de ação, a exemplo dos deveres positivos anexos da boa-fé objetiva de informação, de proteção e 
lealdade.  Sem dúvida, através do Código de Defesa do Consumidor, os empresários se vêem compelidos a 
desenvolver produtos e serviços de maior qualidade e segurança para a sociedade, evitando-se, assim, a 
desenfreada e inconseqüente busca pelo lucro em detrimento daquela.” (GAMA; BERTHOLO in GAMA, 
2008, p. 116-117) 
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A responsabilidade civil é instituto que tem por objetivo reequilibrar as relações 

jurídicas diante de uma lesão, trazendo o patrimônio do lesado à situação anterior à ocorrência 

do evento danoso – ao menos em relação ao dano material. 

A responsabilidade civil leva em conta, primordialmente, o dano, o prejuízo, o 
desequilíbrio patrimonial, embora em sede de dano exclusivamente moral, o que se 
tem em mira é a dor psíquica ou o desconforto comportamental da vítima. No 
entanto, é básico que, se houver prejuízo a ser ressarcido, não temos porque falar em 
responsabilidade civil: simplesmente não há porque responder. A responsabilidade 
civil pressupõe um equilíbrio entre dois patrimônios que deve ser restabelecido. 
(VENOSA, 2003, p. 28)

Nas relações civis em geral, podemos classificar a responsabilidade por indenizar um 

dano em subjetiva e objetiva. A responsabilidade subjetiva, considerada a regra na 

responsabilidade civil, como dito, possui três elementos que devem ser verificados para se 

apurar o dever de indenizar: a) ocorrência do dano; b) nexo de causalidade entre o dano e os 

atos do agente; c) a presença do dolo ou da culpa (elemento subjetivo). Sem a verificação 

desses três elementos, a responsabilidade subjetiva não se configura.  

A responsabilidade objetiva, por sua vez, não necessita da ocorrência do elemento 

subjetivo (dolo ou culpa) para a sua caracterização, bastando que se demonstre o dano e o 

nexo de causalidade entre o dano e os atos do agente. 

No teor do artigo 927197 do Código Civil, a responsabilidade civil se dá ante a 

ocorrência de ilícito, sendo, em regra, subjetiva, ou seja, sem a existência de dolo ou culpa 

não há responsabilidade e, por consequência, dever de indenizar.   

Entretanto, a lei civil admite em determinados casos previstos a responsabilidade 

objetiva, ou seja, sem a necessidade da comprovação do elemento subjetivo (dolo ou culpa). É 

o que diz o parágrafo único do artigo 927 do Código Civil: “Haverá obrigação de reparar o 

dano, independentemente de culpa, nos casos, especificados em lei, ou quando a atividade 

normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os 

direitos de outrem”. (BRASIL, 2002) 

O que é regra na legislação civil, ou seja, a responsabilidade subjetiva, na legislação 

consumerista é exceção, sendo regra a responsabilidade objetiva, nos termos dos artigos 12 e 

14 do Código de Defesa do Consumidor.198  

                                                     
197  “Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” 

(BRASIL, 2002) 
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A razão pela qual o legislador determinou que o consumidor, em regra, tenha apenas 

que comprovar o dano e o nexo de causalidade é a vulnerabilidade (NUNES, 2005) do 

consumidor na relação de consumo. A exceção à regra da responsabilidade objetiva se dá no 

caso de profissionais liberais, nos termos do artigo 14, § 4°, do Código de Defesa do 

Consumidor. (BRASIL, 1990)199

[...] o consumidor é a parte fraca da relação jurídica de consumo. Essa fraqueza, essa 
fragilidade, é real, concreta, e decorre de dois aspectos: um de ordem técnica e outro 
de cunho econômico. O primeiro está ligado aos meios de produção, cujo 
conhecimento é monopólio do fornecedor. E quando se fala em meios de produção 
não se está apenas referindo aos aspectos técnicos e administrativos para a 
fabricação de produtos e prestação de serviços que o fornecedor detém, mas também 
ao elemento fundamental da decisão: é o fornecedor que escolhe o que, quando e de 
que maneira produzir, de sorte que o consumidor está à mercê daquilo que é 
produzido. (NUNES, 2005, p. 116) 

Neste sentido, há algumas teorias que explicam a responsabilidade objetiva do 

fornecedor, sendo a que mais se destaca a teoria do risco, conforme ensina Cavalieri: “Uma 

das teorias que procuram justificar a responsabilidade objetiva é a teoria do risco do negócio. 

Para esta teoria, toda pessoa que exerce alguma atividade cria um risco de dano para terceiros. 

E deve ser obrigado a repará-lo, ainda que sua conduta seja isenta de culpa”. (CAVALIERI 

FILHO, 2000, p. 105) No mesmo sentido, Nelson Nery Junior ensina: 

A norma estabelece a responsabilidade objetiva como sendo o sistema geral da 
responsabilidade do CDC. Assim, toda indenização derivada de relação de consumo, 
sujeita-se ao regime da responsabilidade objetiva, salvo quando o Código 
expressamente disponha em contrário. Há responsabilidade objetiva do fornecedor 
pelos danos causados ao consumidor, independentemente da investigação de culpa. 
(NERY JÚNIOR, 2000, p. 725)

                                                                                                                                                           
198 “Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos 
decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou 
acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua 
utilização e riscos. [...] Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 
culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, 
bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” (BRASIL, 1990) 

199  No Código de Defesa do Consumidor, a regra estabelecida nos artigos 12 e 14 é a responsabilidade objetiva, 
pois a legislação dispõe que o fornecedor responde independente de culpa pelos danos causados no âmbito 
das relações de consumo. A exceção a essa regra nas relações de consumo ocorre quando o fornecedor é 
enquadrado na categoria de profissional liberal, pois, nesses casos, a responsabilidade será subjetiva – 
dependerá da averiguação de dolo ou culpa.  
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Desta forma, em regra, comprovado dano e que este ocorreu no âmbito da relação de 

consumo, em primeira análise, nasce o dever de indenizar, independente de apuração de dolo 

ou culpa do fornecedor.  

No entanto, a legislação prevê excludentes de responsabilidade, nos artigos 12, § 3°, e 

14, § 3°, do Código de Defesa do Consumidor, estabelecendo não haver a responsabilidade 

caso fique comprovado que o fornecedor não prestou o serviço ou não forneceu o produto, ou 

que o defeito inexiste, ou ainda por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (BRASIL, 

1990). 

Importante ressaltar que, no caso de excludente de responsabilidade por culpa do 

consumidor ou de terceiro, esta deve ser exclusiva, ou seja, não pode haver colaboração, de 

forma alguma, do fornecedor na ocorrência do dano. 

Neste sentido, Denari leciona: 

Os acidentes de consumo supõem, como um prius, a manifestação de um defeito do 
produto ou serviço, e como um posterius, um evento danoso. O defeito do produto 
ou serviço é um dos pressupostos da responsabilidade por danos nas relações de 
consumo. Se o produto não ostentar vício de qualidade ocorre ruptura da relação 
causal que determina o dano, ficando afastada a responsabilidade do fornecedor. [...] 
Destarte, milita em prol do consumidor essa presunção de defeito do produto e 
incumbe ao fabricante desfazê-la, produzindo inequívoca prova liberatória. Da 
mesma sorte, quanto à ocorrência do dano e ao quantum devido cumpre ao 
fornecedor demonstrar sua inexistência ou inconsistência, conforme o caso. 
(DENARI in GRINOVER et al, 2011, p. 152)  

Com efeito, alguns doutrinadores estabelecem que o fortuito e a força maior, em que 

pese não estarem descritos no texto legal, são considerados excludentes de responsabilidade 

nas relações de consumo, não sendo, portanto, as hipóteses descritas na legislação 

consumerista taxativas: 

A regra no nosso direito é que o caso fortuito e a força maior excluem a 
responsabilidade civil. O Código, entre as causas excludentes de responsabilidade, 
não os elenca. Também não os nega. Logo, quer me parecer, que o sistema 
tradicional, neste ponto, não foi afastado, mantendo-se então, a capacidade do caso 
fortuito e da força maior para impedir o dever de indenizar. (BENJAMIN; 
MARQUES; BESSA, 2009, p. 30)  

Da mesma forma, alguns defendem que a força maior (e o fortuito) tem um caráter 

seccionador do nexo de causalidade e, em sendo este rompido, não há como apurar a 

responsabilidade civil, ainda que não seja prevista expressamente em lei (MARINS, 1993).  
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Com efeito, alguns doutrinadores diferenciam o fortuito em interno e externo, sendo o 

fortuito interno um fato imprevisível e inevitável ligado à organização da empresa e 

relacionado à atividade por ela desenvolvida, estando, portanto, relacionado aos seus riscos. O 

fortuito externo, por sua vez, também é imprevisível e inevitável, mas é totalmente estranho à 

empresa e com ela não guarda nenhuma relação. (CAVALIERI FILHO, 2008) 

Para esses doutrinadores, apenas o fortuito externo tem o condão de romper o nexo de 

causalidade, sendo certo que diante da ocorrência de um fortuito interno remanesce o dever de 

indenizar.200

Portanto, a responsabilidade do fornecedor nas relações de consumo, ressalvadas as 

exceções que a própria lei estabelece, independe do elemento subjetivo (dolo ou culpa), 

bastando a ocorrência dos elementos objetivos (dano e nexo de causalidade) para haver o 

dever de indenizar.  

4.3.1 O dano moral 

Para que se possa desenvolver a pesquisa acerca da funcionalização da 

responsabilidade da empresa nas relações de consumo, necessário se faz discorrer sobre a 

noção de dano extrapatrimonial, especificamente sobre o dano moral.  

Primeiramente, necessário se faz esclarecer que na doutrina se encontra a expressão 

dano extrapatrimonial (ou imaterial) tanto como sinônima de dano moral, quanto como gênero 

da qual dano moral é espécie. Preferiu-se, nesta pesquisa, optar pela corrente doutrinária que 

coloca o dano extrapatrimonial como gênero, sendo o dano moral uma de suas espécies.  

A Constituição Federal de 1988 prevê, no artigo 5°, incisos V e X, a reparação pelos 

danos morais (BRASIL, 1988). Da mesma forma, o artigo 6°, VI, do Código de Defesa do 

Consumidor, estabelece a efetiva e integral reparação dos danos causados ao consumidor, 

inclusive dos danos morais (BRASIL, 1990).  

A conceituação de dano extrapatrimonial difere do dano patrimonial tanto em sua 

apuração quanto em sua fixação, especialmente no que tange à identificação do dano, os 

critérios de reparação e a forma de liquidação. (MORAES, 2003)  

                                                     
200  Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 479, cujo teor é: “As instituições financeiras 

respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por 
terceiros no âmbito de operações bancárias”. (BRASIL, 2012) 
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Há autores que diferem o dano extrapatrimonial do patrimonial de acordo com as 

consequências da lesão, ou seja, toma-se o dano em si e em suas consequências, e não a 

natureza dos direitos violados201 (BITTAR, 1998), ou seja, pelo efeito da lesão que é 

provocado na vítima. O dano extrapatrimonial causa um efeito não material, consoante se 

extrai das lições de José de Aguiar Dias: 

Quando ao dano não correspondem às características do dano patrimonial, dizemos 
que estamos em presença do dano mora. A distinção, ao contrário do que parece, não 
decorre da natureza do direito, bem ou interesse lesado, mas do efeito da lesão, do 
caráter de sua repercussão sobre o lesado. De forma que tanto é possível ocorrer 
dano patrimonial em consequência de lesão a bem não patrimonial, como dano 
moral por efeito da ofensa a bem material. (DIAS apud SILVA, 2013)

Os danos extrapatrimoniais são, portanto, aqueles que atingem os direitos da 

personalidade, independente da esfera patrimonial, refletindo na dignidade, no sentimento, na 

estima social, na saúde física ou psíquica do indivíduo, etc., cabendo uma reparação 

pecuniária pela lesão. (LUTZKY, 2012) Nas palavras de Judith Martins-Costa: 

Os bens da personalidade são aqueles bens da vida que dizem com uma proteção à 
pessoa enquanto tal – valendo como pessoa – e nada mais. São, portanto, todos os 
bens que dizem com a singularidade de cada um, e com as condições de existência e 
de expressão dessa singularidade que constitui, existencial e juridicamente, a 
personalidade humana. (MARTINS-COSTA, 2003, p. 2005)

Na doutrina, a definição de dano extrapatrimonial traz certa complexidade. Todavia, 

há consenso em incluir os danos morais202 como uma espécie de lesão a direito da 

personalidade. Das lições de Héctor Valverde Santana extrai-se um conceito didático de dano 

moral: 

                                                     
201 O autor enfatiza que: “permite essa classificação alcançar-se o âmago da composição da teoria do dano, 

dividindo-se este em material ou moral, consoante se manifeste no aspecto patrimonial (ou pecuniário) da 
esfera jurídica lesada, ou se esgota n aspecto moral da personalidade do lesado. Com isso, tem-se em conta as 
duas faces básicas da esfera jurídica dos entes personalizados, a material e a moral, compreendida na 
primeira o acervo dotado de economicidade e, na segunda, o conjunto de valores reconhecidos como 
integrantes das veias afetiva (ou sentimental), intelectual (de percepção e de entendimento) e valorativa 
(individual e social) da personalidade.” (BITTAR, 1998, p. 34) 

202 Cavalieri Filho ensina que: “Em sentido estrito, dano moral é violação do direito à dignidade. E foi 
justamente por considerar a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem corolário 
do direito à dignidade que a Constituição inseriu em seu art. 5°m V e X, a plena reparação do dano moral.” 
(CAVALIERI FILHO, 2008, p. 80). Venosa, por sua vez, define dano moral como “o prejuízo que afeta o 
ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima. Sua atuação é dentro dos direitos da personalidade. Nesse 
campo, o prejuízo transita pelo imponderável, daí porque aumentam as dificuldades de se estabelecer a justa 
recompensa pelo dano Em muitas situações, cuida-se de indenizar o inefável”. (VENOSA, 2010, p. 49) 
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[...] define-se dano moral como a privação ou lesão de direito da personalidade, 
independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero 
mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na 
imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade 
de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam 
insegurança jurídica. (SANTANA, 2009, p. 153-154)  

A verificação do dano moral é autônoma, ou seja, independe da ocorrência do dano 

material, bastando que haja ofensa a direitos da personalidade. Nas relações de consumo, a 

apuração do dano moral se dá quando verificada ofensa à saúde, segurança ou à vida do 

consumidor, independente do dano in concreto. Senise Lisboa enfatiza que:  

A proteção dos direitos extrapatrimoniais do consumidor é o fundamento da 
responsabilidade pelo fato do produto e serviço. O consumidor, nesse caso, é a 
vítima da ofensa à vida, à saúde ou à sua segurança e por isso, tem direito a 
indenização por dano moral independentemente da existência de eventual dano 
patrimonial. Qualquer dano proporcionado à vida saúde ou à segurança do 
consumidor, decorrente do fornecimento de produtos e serviços, enseja a reparação 
do prejuízo. Não é necessária a existência do dano in concreto para que o fornecedor 
se submeta à responsabilidade pelo acidente de consumo. Como o pensamento 
modernista e pós-modernista privilegiam a prevenção do dano, é perfeitamente 
viável a adoção de medidas preventivas, a fim de que a coletividade de 
consumidores não se submeta a prejuízos desnecessários. (LISBOA, 2012b, p. 288) 

Portanto, o dano moral tem a característica da subjetividade em sua verificação, vez 

que sua ocorrência dependerá de ofensa a direitos da personalidade, gerando dificuldade em 

sua averiguação e fixação de valores. Todavia, não se pode vincular a ocorrência de dor, 

sofrimento ou humilhação, ou seja, aos sentimentos da vítima do dano. É perfeitamente 

possível ocorrer lesão à dignidade – essência da lesão – sem a ocorrência de sofrimento, pois 

“o dano moral não está necessariamente vinculado a alguma reação psíquica da vítima”. 

(CAVALIERI FILHO, 2008, p. 80)  

Desta forma, não se pode conceber que se mensure a ocorrência do dano moral a partir 

de qualquer repercussão sentimental do fato sobre a vítima, pois, além de ser moralmente 

questionável, padece de impossibilidade fática. (SCHREIBER, 2011) 

4.3.2 A privacidade do consumidor e a responsabilidade da empresa 

Consoante verificado nos itens anteriores, a responsabilidade do fornecedor nas 

relações de consumo, em regra, é objetiva, ou seja, independe da demonstração de dolo ou 

culpa por parte daquele que fornece, havendo, entretanto, algumas excludentes estabelecidas 
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na legislação, e sendo admitido pela doutrina o fortuito externo como excludente do dever de 

indenizar. 

Da mesma forma, analisou-se o direito fundamental à privacidade e a privacidade no 

espaço virtual, atentando-se para a dificuldade em se guardar a vida privada das pessoas nesse 

ambiente. 

As empresas que escolhem a Internet como meio de comercializar produtos e serviços 

– assim como as que operam apenas no ambiente físico – são detentoras de dados pessoais de 

seus consumidores, muitos deles capazes de levar à averiguação de perfis de consumo ou de 

gerar transtornos maiores ao consumidor, caso sejam divulgados, negociados ou acessados 

indevidamente.  

A questão que se estabelece é o limite de responsabilidade dessas empresas na guarda 

e uso desses dados, tendo em vista que o Brasil não possui legislação específica sobre a 

proteção de dados – em que pese o advento do Marco Civil da Internet, conforme visto no 

item 2.3 desta pesquisa –, estando demasiadamente atrasado em relação a países como 

Alemanha, França, Noruega e Islândia, que ainda na década de 1970 elaboraram leis 

específicas para sobre a questão (DUMMOND, 2003), ou mesmo em relação a Argentina, 

Chile, Uruguai e Colômbia, que já dispõem de legislação específica para a proteção de dados. 

Em matéria veiculada no portal Convergência Digital (UOL), a jornalista Ana Paula 

Lobo destacou que a ausência de legislação específica de proteção de dados no Brasil é um 

dos pontos cruciais para a adoção de serviços de computação em nuvem no país, destacando 

que não há como garantir a privacidade sem regulamentação. (LOBO, 2012) 

Entretanto, a ausência de norma específica não significa excludente de 

responsabilidade do fornecedor em relação à proteção de dados, tendo em vista que há 

mecanismos jurídicos, ainda que não específicos, que impõem o dever de guarda e sigilo. 203

Por óbvio, se o fornecedor de produtos e serviços numa relação de consumo, em regra, 

se responsabiliza objetivamente pelos danos ocasionados ao consumidor, pode-se dizer que, 

independente dessa relação de consumo ter ocorrido no espaço virtual ou no ambiente físico, a 

responsabilidade será a mesma, cabendo, aqui, as excludentes já citadas – no item 4.3.  

As empresas dispõem de tecnologia para a proteção desses dados, como a criptografia, 

uma das ferramentas mais importantes de proteção de dados, que pode ser conceituada como 
                                                     
203  Ressalte-se que o Marco Civil da Internet trata em seu bojo da proteção de dados, responsabilizando a 

empresa pela guarda e preservação desses dados. No entanto, mesmo após entrar em vigor, a norma não será 
de todo eficaz, posto que as sanções para tais violações dependem de decreto, a ser elaborado em momento 
futuro e incerto. Remete-se ao item 2.3 desta pesquisa.  
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“uma das maneiras de se evitar o acesso indevido a informações confidenciais é através da 

codificação ou cifragem da informação” (TRINTA; MACÊDO, 1998). Portanto, o fornecedor 

é obrigado a oferecer, no mínimo, esta proteção ao consumidor. 

Sem a criptografia, o que as pessoas enviam por computador é como algo 
equivalente a um cartão postal, uma mensagem aberta para ser vista por muitos 
enquanto em trânsito. Com a criptografia as pessoas podem colocar tanto mensagens 
como dinheiro em envelopes eletrônicos, assegurando que o conhecimento do que 
está sendo enviado não possa ser acessado por qualquer outra pessoa. (CORRÊA, 
2000, p. 81-82) 

Traçando uma análise lógica, sendo a guarda e o sigilo de dados imposta ao 

fornecedor de produtos e serviços via Internet, como se verifica na análise da 

responsabilidade do fornecedor e do direito à privacidade, estabelece-se a responsabilidade de 

o fornecedor tomar as medidas cabíveis para que não haja utilização ou acessos indevidos.  

Os prejuízos decorrentes desses fatos devem ser indenizados ao consumidor pelo 

fornecedor é detentor desses dados e que, por qualquer motivo, tenha disponibilizado ou 

permitido, ainda que não intencionalmente, o acesso a tais dados, ressalvados os casos de 

excludentes de responsabilidade estudados anteriormente. 

Raciocínio diferente levaria a uma diferenciação entre as relações de consumo no 

espaço virtual e no ambiente físico, o que, de acordo com as pesquisas efetuadas, não pode 

existir. Portanto, a responsabilidade do fornecedor em relação à privacidade dos dados do 

consumidor, está caracterizada, ainda que não haja uma legislação específica.  

4.3.3 A função social da responsabilidade da empresa nas relações de consumo e a 

importância das condenações punitivas no âmbito da responsabilidade do 

fornecedor 

O Código de Defesa do Consumidor, no que tange à responsabilidade do fornecedor, 

inovou ao eleger como regra a responsabilidade objetiva– como visto alhures. Não obstante, o 

reconhecimento da responsabilidade do fornecedor, no âmbito das relações de consumo, deve 

cumprir três funções distintas: reparadora, punitiva e desestimuladora.204  

As funções punitiva e desestimuladora estão intimamente relacionadas, tendo em vista 

que o fator desestímulo será reconhecido na condenação capaz de fazer o fornecedor repensar 

                                                     
204  Vide item 4.3 desta pesquisa. 
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seus procedimentos, de modo agir de forma preventiva, para que não incorra em novas lesões 

a direitos – ou ao menos que reduza significativamente as ocorrências dessa natureza. Por sua 

vez, a indenização punitiva serve para que o fornecedor que seja contumaz na conduta, ou que 

cause dano de grande extensão e/ou proporção, reflita sobre seus procedimentos e repense a 

forma como lida com o consumidor no mercado, de forma a conduzi-lo à revisão de suas 

atitudes – ou omissões – e o estimule a investir em medidas preventivas, para que minimize 

futuros prejuízos aos consumidores.  

Os danos morais não têm, como visto alhures no item 4.3.1, um valor certo, uma 

quantia objetiva a ser imposta como condenação, cabendo a verificação do caso concreto, 

visando a adequar a condenação ao dano causado e às circunstâncias dos fatos. Uma das 

funções da indenização nos danos extrapatrimoniais é a compensação pelo dano causado pelo 

lesionador à vítima. Porém, pode se verificar uma função punitiva na condenação por tais 

danos, tendo em vista a necessidade de se adequar a indenização ao fator de desestímulo ao 

causador do dano.  

Verificou-se alhures205 que o direito, primeiramente, foi estabelecido com a função 

protetiva, repressiva, e que, ao longo do tempo, essa concepção foi sendo modificada, 

passando a verificar no direito a função promotora, positiva, levando ao fenômeno da 

funcionalização do direito, ou seja, estabelecendo aos institutos jurídicos, além da razão 

interna e isolada, uma razão externa, de forma a atingir não apenas a estrutura do instituto, 

mas os interesses que o circundam.  

Via de regra, o papel das sanções negativas, nas quais se incluem as condenações, é 

repressivo, de punir comportamentos ou, em certos casos, omissões nocivas. 206 Entretanto, 

pode-se verificar em uma sanção negativa o caráter de promoção, de mudança de 

comportamentos e de paradigmas – seria o papel mediato ou secundário dessas sanções em 

alguns casos.  

                                                     
205 Vide item 4.3 desta pesquisa. 
206  “É notória a importância que têm, para uma análise funcional da sociedade, as categorias da conservação e da 

mudança. Considerando agora as medidas de desencorajamento e as de encorajamento de um ponto de vista 
funcional, o essencial a se destacar é que as primeiras são utilizadas predominantemente com o objetivo da 
conservação social e as segundas, com o objetivo da mudança. Podemos imaginar duas situações-limite: 
aquela em que se atribua valor à inércia, isto é, ao fato de as coisas permanecerem como estão, e aquela em 
que se um valor positivo à transformação, isto é, ao fato de a situação subseqüente ser diferente da anterior. 
No âmbito, pois das duas situações (de inércia e de transformação), podemos imaginar dois pontos de partida 
distintos: aquele em que o comportamento seja permitido e aquele em que o comportamento seja 
obrigatório.” (BOBBIO, 2006, p. 19-20) 
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É possível, pois, por meio de sanções negativas atingir-se a função promocional do 

direito207 , sobretudo quando as medidas (sanções) positiva não surtem os efeitos desejados ou 

inexistem.  

Com efeito, os danos extrapatrimoniais, como visto alhures, são caracterizados quando 

ocorre uma lesão a um direito da personalidade. Muito embora a indenização arbitrada pelo 

juiz em casos de danos morais tenha a função de efetivamente indenizar (tornar sem dano), 

fato é que não é possível que se retire um dano extrapatrimonial, sendo impossível o retorno 

ao status quo, como nos casos de danos materiais.  

Consoante se extrai das lições de Yousef Cahali: 

Diversamente, a sanção do dano moral não se resolve numa indenização 
propriamente, já que indenização significa eliminação do prejuízo e das suas 
conseqüências, o que não é possível quando se trata de dano extrapatrimonial; a sua 
reparação se faz através de uma compensação, e não de um ressarcimento; impondo 
ao ofensor a obrigação de pagamento de certa quantia em dinheiro em favor do 
ofendido, ao mesmo tempo em que agrava o patrimônio daquele, proporciona a este 
uma reparação satisfativa. (CAHALI, 1999, p. 117)

Portanto, a dificuldade em se mensurar o dano moral é compreensível. Todavia, a 

função dessa condenação é maior do que um mero ressarcimento – o que, de fato, não o é –, 

mas sim de uma verdadeira reparação. Tal ideia pode ser extraída das lições de Carlos Alberto 

Bittar:  

Em consonância com a diretriz, a indenização por danos morais deve-se traduzir em 
montante que represente advertência ao lesante e à sociedade de que não se aceita o 
comportamento assumido, ou evento lesivo advindo. Consubstancia-se, portanto, em 
importância compatível com o vulto dos interesses em conflito, refletindo-se, de 
modo expressivo, no patrimônio do lesante, a fim de que se sinta, efetivamente, a 
resposta da ordem jurídica aos efeitos do resultado lesivo. Deve, pois, ser quantia 
economicamente significativa, em razão das potencialidades do patrimônio do 
lesante. Ora, num momento em que crises de valores e de perspectivas assolam a 
humanidade, fazendo recrudescer as diferentes formas de violência, esse 
posicionamento constitui sólida barreira jurídica a atitudes ou a condutas 
incondizentes com os padrões éticos médios da sociedade, De fato, a exacerbação da 
sanção pecuniária é formula que atende às graves conseqüências que de atentados à 
moralidade individual ou social podem advir. Mister se faz que imperem o respeito 
humano e a consideração social, como elementos necessários para a vida em 
comunidade. (BITTAR, 1998, 233)  

Com efeito, danos punitivos podem ser conceituados como um acréscimo à 

condenação em razão da gravidade e reiteração da conduta do lesionador, além daquilo que é 

                                                     
207  Sobre o assunto, vide item 4.2 nesta pesquisa. 
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entendido como necessário para reparar o dano causado, com a finalidade de desestimular o 

autor do dano a novas práticas, bem como mitigar comportamentos semelhantes por 

potenciais ofensores, como forma de assegurar a paz social e cumprindo a função social da 

responsabilidade civil.208 (RESEDÁ, 2008) 

Com efeito, a doutrina dos danos punitivos tem suas raízes no Direito inglês do século 

XVIII, onde os danos ocasionados em decorrência de malícia, fraude ou opressão eram 

punidos de forma exemplar. 209 Nos Estados Unidos, o primeiro caso ocorreu em 1784, com a 

condenação de um médico que, após ser desafiado para um duelo, propôs um brinde ao seu 

adversário e lhe deu uma bebida com uma dose considerável de cantaridina, substância que 

causa fortes e terríveis dores. Pela malícia do médico, a Suprema Corte entendeu que seria 

necessária uma punição exemplar ao médico. (SCHIRIBER, 2011) 

Na common law, as indenizações punitivas (ou punitive damages) normalmente são 

muito maiores do que as reparatórias210. Isto porque se privilegia o caráter punitivo e 

                                                     
208  Vale ressaltar a posição de Paula Meira Lourenço: “Indagar da função punitiva da responsabilidade civil, 

numa época em que se assiste à objectivação da responsabilidade civil, à socialização do dano, sendo maior a 
preocupação com o ressarcimento do lesado, e colocando-se num plano secundário a responsabilização do 
lesante, pode parecer um ‘anacronismo’, ou uma idéia retrógrada. No entanto, parece-nos que a socialização 
do dano agudiza o interesse pela investigação de outras funções da responsabilidade civil, pois a absorção da 
função reparatória deste instituto de Direito civil por sistemas de garantia acaba por colocar em risco a sua 
subsistência, caso se entenda que a responsabilidade civil depende, em exclusivo, do escopo ressarcitório. A 
reflexão acerca da ilicitude e da culpa do agente e, consequentemente, acerca do escopo preventivo e punitivo 
da responsabilidade civil, não deve ser entendida como o renascimento do sistema de vingança privada. Este 
precipitado pré-entendimento poderá, eventualmente, ter sido o responsável pela actual hipertrofia e 
ineficácia do Direito Penal e do Direito contra-ordenacional, no seio dos quais se tenta enquadrar novos 
ilícitos e “ilícitos mistos”, respectivamente, sem antes se esgotarem todas as potencialidades do instituto da 
responsabilidade civil, maxime a sua função punitiva. Ao supra exposto acresce a insuficiência da obrigação 
de indemnizar no seio do Direito Civil, pois sendo limitada pelo dano, a indemnização não desincentiva a 
violação do direito, a prática da conduta ilícita e culposa, nem pelo próprio, nem por terceiros. Assim, 
importa verificar se o comportamento especialmente grave do lesante, ou a racionalidade puramente 
económica que subjaz à sua actuação, não permitirá a adoção de medidas com uma finalidade preventivo-
sancionatória, como seja o aumento do montante a atribuir ao lesado, ultrapassando-se o limite do dano 
causado imposto pela visão clássica da obrigação de indemnizar (partindo do princípio que conseguimos 
“quantificar” o dano). Talvez tenha chegado o momento de abandonar o dogma da limitação do montante 
pecuniário a atribuir ao lesado, ao dano sofrido, que surgiu com o desenvolvimento do Direito canónico na 
Idade Média, e a proibição da usura, ou seja, um contexto que foi actualmente ultrapassado pelos novos 
desafios que a Ciência do Direito enfrenta.” (LOURENÇO, 2006, p. 15-16) 

209  “No modelo então construído, o autor do dano era castigado pela imposição de reparação equivalente a um 
múltiplo do valor do dano sofrido pela vítima que tinha, ao seu dispor, a previsão de ação civil justamente 
com tal finalidade. [...] Aí está a raiz de uma tradição que veio a ser especialmente desenvolvida no séc. 
XVIII, quando se criou a doutrina dos exemplary damages como um meio para justificar a atribuição de 
indenização quando não havia prejuízo tangível, ou seja, no caso de danos extrapatrimoniais.” (MARTINS-
COSTA; PARGENDLER, 2010) 

210  A exemplo da condenação do McDonald’s em ação proposta por Stella Liebeck, senhora de 79 anos que 
comprou um café no drive thru da lanchonete e colocou o copo entre as pernas, para tentar abri-lo enquanto 
dirigia seu veículo. O café entornou e Stella sofreu queimaduras de terceiro grau entre as pernas. Após 
internação hospitalar e um longo período de recuperação, Stella propôs uma ação conta a empresa, que foi 
condenada ao pagamento de 200 mil dólares, a título de compensação pelos danos, e a quase 3 milhões de 
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pedagógico da indenização, por se entender que os danos punitivos têm a função de 

desestimular a conduta.  

Para que seja imposta uma condenação com base nos danos punitivos, nos Estados 

Unidos, o que se analisa, dentro outros critérios, é o nexo de causalidade entre o dano punitivo 

e o prejuízo experimentado pela vítima, o grau de culpa de quem causou o dano, a existência 

de práticas anteriores semelhantes, a lucratividade da atividade envolvida, a situação 

financeira do causador do dano, as custas do processo e a existência de sanção penal pelo 

mesmo fato. (MORAES apud SANTANA, 2009) 

No Brasil, o instituto dos danos punitivos não encontra previsão expressa. Por tal 

razão, muitos doutrinadores não admitem a aplicação do instituto, defendendo, inclusive, que 

sua aplicação geraria um bis in idem, posto que haveria a condenação pela reparação do dano 

cumulada com a condenação como punição pelo ato lesivo. Além disso, encontra-se na 

doutrina posições no sentido de que a reparação civil tem apenas o intuito de reparar o dano, 

não cabendo ao direito civil punição, esta cabendo ao direito penal.211 (REIS, 2002; 

SCHREIBER, 2011; THEODORO JUNIOR, 2001)  

Todavia, em que pese os argumentos contrários à aplicação do instituto dos danos 

punitivos no Brasil, fato é que boa parte da doutrina e da jurisprudência admite e aplica, ainda 

que de forma tímida e incipiente, o instituto. Tem-se, pois, que a indenização pelos danos 

morais possui três funções: reparatória, punitiva e preventiva212 - ainda que, na prática, citar o 

                                                                                                                                                           
dólares por danos punitivos. A decisão relativa aos danos punitivos foi reformada em instância superior, 
diminuída para 640 mil dólares (valor, ainda assim, mais de três vezes maior do que a condenação 
reparatória). (SCHRIBER, 2011) 

211  Conforme Anderson Schreiber: “O uso de critérios punitivos no cálculo da indenização por dano moral gera 
diversas inconsistências e equívocos. Em primeiro lugar, implica frontal violação à letra da lei, segundo a 
qual “a indenização mede-se pela extensão do dano” (Código Civil, art. 944). Desvia-se, ainda, de diversos 
princípios fundamentais do ordenamento brasileiro, por atribuir ao juiz a possibilidade de estipular a aplicar 
uma pena sem prévia cominação legal. Pior: a pena é aplicada em um processo civil, sem as garantias 
próprias do processo penal. Além disso, não parece haver qualquer justificativa para atribuir à vítima esse 
valor adicional, cuja função é tão somente punir o causador do dano. Melhor seria, nesse sentido, que o 
dinheiro fosse destinado a um fundo de propósito específico ou a alguma entidade sem fins lucrativos.” 
(SCHREIBER, 2011, p. 20) 

212  Neste sentido, Héctor Valverde Santana defende: “Em toda reparação por dano moral, os operadores do 
direito devem atentar-se para as suas diversas finalidades, que necessariamente concorrem simultaneamente, 
sob pena de aplicação incompleta do sistema jurídico vigente. O mecanismo jurídico relativo ao dano moral 
consiste no destacamento de parte do patrimônio do ofensor, sendo transferido ao ofendido. [...] A primeira 
finalidade da reparação do dano moral versa sobre a função compensatória, caracterizada como um meio de 
satisfação da vítima [...] A segunda finalidade refere-se ao caráter punitivo, em que o sistema jurídico 
responde ao causador do dano, sancionando-o [...] A terceira finalidade da reparação do dano moral 
relaciona-se ao aspecto preventivo, entendido como uma medida de desestímulo.” (SANTANA, 2009, p. 
188-189) 
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caráter punitivo na fundamentação das condenações seja inócuo, posto que os valores não são 

significativos a ponto de gerar o efeito necessário, como se verá adiante. 

Para se arbitrar o quantum indenizatório nas ações de reparação por danos morais, os 

critérios normalmente utilizados pelos tribunais brasileiros para se chegar ao montante da 

condenação são: a) a gravidade do dano; b) a capacidade econômica da vítima; c) o grau de 

culpa do ofensor; e, d) a capacidade econômica do ofensor, sendo esses dois últimos critérios 

caracterizadores da função punitiva.213 (SCHREIBER, 2011) 

Com efeito, especialmente no âmbito das relações de consumo, a função punitiva da 

condenação por danos morais se faz mais necessária, pois trata-se de um direito difuso – além 

de ser um direito fundamental a defesa do consumidor –, onde o dano cometido a um 

consumidor pode se transformar em danos cometidos contra todo o mercado de consumo. 

Necessário se faz ter em mente, portanto, que a condenação por danos morais, além do 

caráter compensatório à vítima, deve ter um agravamento, um valor exemplar, a ser majorado 

de acordo com as circunstâncias do caso concreto, servindo como fator de desestímulo.  

Nesse sentido, Fabio Ulhoa Coelho ensina: 

O objetivo originário do instituto é impor ao sujeito passivo a majoração do valor da 
indenização, com o sentido de sancionar condutas específicas reprováveis. Como o 
próprio nos indica, é uma pena civil, que reverte em favor da vítima dos danos. 
(COELHO, 2005, p. 432)

Contudo, os parâmetros para o arbitramento de indenizações por danos morais, além 

de verificar o caso concreto e a extensão do dano, nos termos do artigo 944214 do Código 

Civil, deverá se pautar na razoabilidade.  

A quantificação dos danos morais, portanto, não é questão pacífica na doutrina ou na 

jurisprudência. Essa dificuldade se dá em decorrência da ausência de objetividade na 

quantificação do dano, pois, diferente dos danos materiais, os danos extrapatrimoniais não 

têm um valor determinado, o que causa, muitas vezes, distorções e condenações excessivas 

ou, na maioria das vezes, ínfimas e incapazes de reparar o dano ou gerar o efeito de mudança, 

desejado nesses casos.  

                                                     
213  O que se verifica na prática, no entanto, é que, em que pese os critérios utilizados para as condenações, não 

se verifica de fato a capacidade econômica do ofensor, posto que as condenações médias não são capazes de 
gerar nenhuma inibição às empresas que causaram danos morais. 

214  “Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.” (BRASIL, 2002) 
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 Justamente por tais motivos, dificuldade de se quantificar as indenizações ainda é uma 

das questões de maior controvérsia em relação a indenizações por danos extrapatrimoniais. A 

lei, portanto, deixa ao prudente arbítrio do juiz 215 a quantificação do dano, sendo certo que o 

Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sobre o montante máximo indenizatório 

para determinados danos. 

O juiz deverá, portanto, fixar os valores indenizatórios de acordo com o caso concreto, 

verificando a repercussão e o alcance do dano, bem como a possibilidade das partes.  

O juiz, investindo-se na condição de árbitro, deverá fixar a quantia que considere 
razoável para compensar o dano sofrido. Para isso, pode o magistrado valer-se de 
quaisquer parâmetros sugeridos pelas partes, ou mesmo adotados de acordo com sua 
consciência e noção de equidade, entendida esta na visão aristotélica de “justiça no 
caso concreto”. (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2011, p. 400)

Isso porque o Direito pátrio incorporou as chamadas cláusulas abertas no atual sistema 

legislativo, como destacou Miguel Reale: 

[...] se há algo que caracteriza a Ciência do Direito de nossos dias é a opção pelos 
modelos jurídicos abertos, os quais deixam amplo campo de decisão a cargo dos 
juízes e administradores como aplicadores ou operadores das leis, por se reconhecer 
que a complexidade e dinamicidade do mundo contemporâneo não comporta uma 
legislação cerrada, na qual tudo se encontre previsto e disciplinado, nem juízes 
destituídos de participação criadora. (REALE, 1997, p. 75-76) 

Maior dificuldade, ainda, se encontra no fato de que a Constituição Federal veda a 

tarifação das indenizações, conquanto estabelece que os valores devem ser proporcionais ao 

dano, sem estabelecer limitações de qualquer espécie (SCHREIBER, 2002). Portanto, o 

Projeto de Lei do Senado n° 150, de 1999, atualmente arquivado, segundo tal visão, é 

inconstitucional, além de estar na contramão da sistemática atual, seria considerado 

inconstitucional, pois visava uma tarifação para a quantificação dos danos morais.  

De outra sorte, o que se pode verificar em relação às condenações por danos morais no 

Brasil é que, na maior parte das vezes, o valor é insignificante, do ponto de vista punitivo, em 

relação ao patrimônio ou a lucratividade da atividade exercida pelo lesionador, o que acaba 

por estimular, não a melhoria da atividade, mas a reiteração nas condutas capazes de causar 

danos, especialmente no tocante às relações de consumo.  

                                                     
215  Nos termos do art. 1.553 do Código Civil: “Nos casos não previstos neste capítulo, se fixará por arbitramento 

a indenização”. (BRASIL, 2002) 
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Como exemplo, um dos problemas mais recorrentes e que ocasiona danos morais no 

âmbito das relações de consumo entre bancos e seus clientes é a inscrição indevida em 

cadastros restritivos. A média de valores das indenizações pelo Superior Tribunal de Justiça 

varia entre 25 e 50 salários mínimos. (GOUVÊA; SILVA, 2006) Entretanto, se for levado em 

consideração, de fato, o caráter punitivo dessas indenizações, pode-se verificar que tais 

valores não são capazes de causar nenhuma reação positiva nos bancos, no sentido de 

modificarem procedimentos ou investirem em melhorias no sistema, de forma a não 

ocasionarem – ou ao menos minimizarem – tais ocorrências.  

A função pedagógica do dano moral, neste caso – e em tantos outros –, na prática, é 

inexistente. Acaba valendo muito mais a pena, no exemplo dado, o banco continuar com os 

mesmos procedimentos, sem investir em melhorias, reciclagem, modernização de sistemas 

etc., e arcar com o custo da manutenção dos processos – e do passivo gerado por essas 

condenações. 

O que se verifica, na prática, é que os empresários em geral agem de acordo com a 

melhor vantagem financeira – atitude que não pode ser condenada em muitos casos, tendo em 

vista que a empresa visa lucro, mas que não pode sobrepor-se à ética, à moral e à função 

social da empresa. E os processos acabam sendo muito mais vantajosos do que o investimento 

para melhorias.216 Trata-se de uma análise econômica, não ética ou jurídica, acerca dos efeitos 

das decisões judiciais relativas a indenizações por danos morais e seu impacto financeiro na 

atividade da empresa. Verificado que o impacto financeiro para a mudança de procedimentos 

                                                     
216 Sob outra ótica, o mesmo ocorre quando se utiliza da Análise Econômica do Direito para verificar a questão. 

“Embora a teoria da responsabilidade civil reproduza entendimento de que o contrato [ou a lei] não cumprido 
gera o dever de indenizar, o agente causador do dano pode entender que o não cumprimento do contrato [ou 
da lei] é mais vantajoso do que o seu cumprimento. Sob a ótica da Análise Econômica do Direito, se a sanção 
não provocar um dissabor emocional e econômico para o empresário ou administrador, o efeito normativo 
punitivo não será eficiente. Nessa linha de raciocínio, a análise econômica do contrato pode ser feita pelo 
empresário de modo a empreender, nas disposições da lei, quais seriam as consequências jurídicas que o 
inadimplemento contratual ou normativo acarretaria para sua empresa e sua repercussão econômica no 
tempo. [...] Ora, se o estudo do segmento de mercado, incluindo as agências reguladoras, fiscalização local e 
condutas do concorrente [e aqui incluem-se ainda as decisões judiciais], trouxer a concepção ao empresário 
que o importante não é agir eticamente ou com probidade nas relações de consumo, certamente o gestor 
deixará de cumprir suas obrigações principais para correr riscos em busca da maximização de seus lucros. No 
momento em que o empresário verifica juridicamente que o não cumprimento das obrigações de dar e fazer é 
mais vantajoso do que cumprir pontualmente as obrigações, ele, ao arrepio da norma, deixa de adimplir com 
suas obrigações normativas. [...] Através da Análise Econômica do Direito se pode aferir a magnitude do 
custo em que se incorre como resultado de cumprir ou não cumprir com a norma. Por meio de seu estudo, o 
legislador poderá alcançar, com mais eficiência, medidas que representem aos agentes infratores sanções 
capazes de regular o equilíbrio resultante em princípios que revelem um ‘dever-ser’.” (LISBOA; MARTINS 
in PAESANI, 2013, p. 152-155)  
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e investimentos em melhorias é muito maior do que o causado pelas condenações, o 

empresário opta por continuar a lesar o consumidor.  

Verificando-se esse viés financeiro da atividade empresarial – desejável, até certo 

ponto –, pode-se compreender que, a longo prazo, as condenações exemplares em relação aos 

danos extrapatrimoniais cometidos pelas empresas nas relações de consumo poderá gerar um 

efeito positivo, se for levado em consideração que passará a ser muito caro para a empresa 

incorrer em práticas lesivas ao consumidor. Desta forma, essa condenação (sanção negativa) 

reverter-se-á em promoção de mudanças, posto que ocasionará a necessidade (financeira e 

econômica) do empresário em rever seus procedimentos e mudar atitudes – e paradigmas. Do 

contrário, arcará com custos (financeiros) altos, passando a não ser mais compensador 

manter-se estagnado em relação a essas questões. 

Não se pode perder de vista, ainda, que a defesa do consumidor é direito fundamental 

e que a efetiva reparação do dano também o é, de tal sorte que devem ser, na medida do 

possível, realizados. É importante frisar, ainda, que no tocante à privacidade do consumidor 

estar-se-á diante de outro direito fundamental a ser preservado e, na medida do possível, 

realizado, havendo a necessidade de se verificar os efeitos desses direitos fundamentais nas 

relações entre consumidor e fornecedor – como visto no item 1.1 desta pesquisa.  

Com efeito, é possível, por meio da responsabilidade civil – verificando-se a função 

social desse instituto –, a implementação da função social da empresa, tendo em vista que 

uma das vertentes da função social da empresa é o condicionamento de seu exercício às 

funções tanto endógenas (internas) quanto externas.217

Com efeito, com a adoção da teoria dos danos punitivos, pode-se atingir a 

funcionalização da condenação pelos danos causados, especialmente na esfera das relações de 

consumo, posto que servirá a condenação como fator de desestimulo ao lesionador, além de 

abarcar o caráter compensatório.  

                                                     
217  Sobre o assunto, vide item 4.2.2, nesta pesquisa. 
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CONCLUSÃO 

No decorrer desta pesquisa foi possível confirmar as hipóteses inicialmente levantadas 

como resposta às questões-problema apresentadas. Verificou-se que não há – ao menos 

majoritariamente – dúvidas acerca da incidência dos direitos fundamentais nas relações entre 

particulares. A doutrina, em geral, admite que os direitos fundamentais geram efeitos nas 

relações privadas, sendo necessária sua observância, não apenas nas relações entre cidadão-

Estado, mas também nas relações interparticulares. 

Todavia, não é pacífico o entendimento acerca da forma como se dá a aplicação dos 

direitos fundamentais nas relações privadas. Foram verificadas no Brasil, basicamente, duas 

teorias, ambas derivadas do direito alemão: a teoria dos efeitos diretos (ou imediata) e dos 

efeitos indiretos (ou mediatas), sendo que a primeira coloca os direitos fundamentais como 

direitos absolutos, do ponto de vista de sua aplicabilidade (oponíveis contra todos), de forma 

direta – sem a necessidade de intervenção do legislador ordinário –, não necessitando, pois, de 

nenhum ponto de infiltração dos direitos fundamentais na relação privada, posto que já 

incidem sobre ela diretamente, admitindo, todavia, que há direitos fundamentais cujos efeitos 

incidem apenas na relação cidadão-Estado.  

A teoria dos efeitos indiretos, por sua vez, também admite a incidência dos direitos 

fundamentais nas relações entre particulares, porém de forma indireta, na interpretação do 

direito privado, bem como na concretização de cláusulas gerais do direito privado.  

O que pode ser verificado é que a doutrina brasileira tende à adoção da teoria dos 

efeitos indiretos, analisando, ainda, a questão relacionada à desigualdade entre as partes 

envolvidas, de forma a justificar a incidência dos efeitos dos direitos fundamentais nas 

relações entre particulares.  

Após a análise dos direitos fundamentais, foram analisadas as questões relativas ao 

espaço virtual, onde se constatou que, em que pese ser um ambiente novo e de proporções 

gigantescas, no sentido de modificar a forma como as pessoas se relacionam, há uma 

similaridade entre ele e o espaço físico.  

Constatou-se que muitas das relações sociais migraram para o espaço virtual, havendo, 

hoje, pessoas que vivem verdadeiras vidas paralelas nesse ambiente, de tal sorte que, em que 

pese as regras estabelecidas para o espaço físico incidirem também no espaço virtual, em 
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determinados aspectos, sobretudo no que tange a proteção à privacidade e de dados pessoais, 

necessário se faz normas específicas, dadas as peculiaridades desse novo ambiente.  

Com efeito, sobre a proteção à privacidade e de dados, como dito, verifica-se que as 

normas constitucionais são totalmente aplicáveis no espaço virtual, especialmente aquelas 

consideradas como princípios e que, portanto, devem informar a todo o ordenamento jurídico, 

seja no espaço físico ou virtual.  

No entanto, repise-se, necessário se faz o desenvolvimento de regras específicas – e 

claras – acerca do tema, especialmente no Brasil, pois a ausência de norma específica traz 

prejuízos a diversos setores, quer seja aos empresários que pretendem manter relações 

comerciais com outros países, em especial países da União Europeia, que possuem legislação 

rígida a respeito do tema e que, em inúmeros casos, apenas autoriza determinadas transações 

com países que possuem igual nível de proteção, quer seja aos consumidores, que 

diuturnamente têm sua privacidade violada, muitas vezes sem sequer ter ciência disso – o que 

transforma os dados pessoais em verdadeiras mercadorias, muito lucrativas, aliás. 

Sobre a responsabilidade das empresas que obtém, guardam e utilizam os dados dos 

consumidores, o que pode ser verificado é que, em que pese o Código de Defesa do 

Consumidor prever regra específica para essas atividades, estabelecendo, inclusive, a 

necessidade de autorização expressa do consumidor para a utilização desses dados, há um 

mercado paralelo de dados no Brasil e no mundo, de difícil fiscalização e, ainda, de pouco 

conhecimento de seu funcionamento e formas de trabalho – ao menos para os operadores do 

direito.  

No Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor, via de regra, 

é objetiva, de tal sorte que os atos lesivos praticados no âmbito das relações de consumo 

devem seguir as regras estabelecidas na legislação consumerista, ou seja, pode-se concluir que 

o fornecedor (empresa) é objetivamente responsável por esses dados, inclusive quando da 

utilização por terceiros – como no caso de invasão de sistema – havendo a obrigação de 

indenizar.  

Sobre a função social da empresa no âmbito das relações de consumo, constatou-se 

que ela existe e está relacionada ao caráter externo da empresa (exógeno), sendo possível sua 

implementação por meio, dentre outros institutos, da responsabilidade civil.  

Constatou-se, ainda, que o Código de Defesa do Consumidor tem um papel de suma 

importância no desenvolvimento da função social da empresa, que se vê hoje obrigada a 
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prover produtos e serviços de qualidade e que não representem danos aos consumidores, visto 

os princípios estabelecidos na legislação consumerista.  

Sobre a função social da responsabilidade civil, como dito, constatou-se sua existência 

e necessidade, tendo em vista que as sanções negativas, como visto no decorrer da pesquisa, 

podem gerar a promoção de atos para uma mudança de paradigma nas empresas, posto que o 

que é verificado, na grande maioria dos casos, é o fator financeiro – investir em mudança de 

procedimentos é muito mais custoso do que arcar com os custos e as indenizações oriundos de 

processos judiciais.  

As empresas visam o lucro – por óbvio – e é certo que sua opção será pelo caminho 

que for mais lucrativo ou menos impactante, financeiramente falando. No entanto, admitindo-

se o caráter punitivo das indenizações por danos morais (sanção negativa), é possível que, a 

longo prazo, as empresas modifiquem seus procedimentos – gerando a mudança de 

paradigmas (medida promotora). 

Em especial, no que diz respeito às relações de consumo e a proteção da privacidade 

do consumidor, verificou-se que ainda há uma carência de legislação específica para tratar do 

assunto, em que pese o avanço ocasionado pelo Marco Civil da Internet, cuja vigência ainda 

não se iniciou, mas que já significa um grande passo no tocante à legislação voltada ao espaço 

virtual.  

A atenção ao caráter punitivo nas indenizações pelos danos morais gerados ao 

consumidor, em especial em casos de violação da privacidade, inclusive por meio de 

negociação, cessão ou vazamento de dados, poderá ter o condão de modificar, por meio da 

sanção negativa – como dito –, o perfil do mercado paralelo que atualmente existe em relação 

à comercialização de dados de consumidores – mercado este altamente lucrativo, como 

demonstrado. 

As empresas, que hoje comercializam dados sem qualquer restrição de fato – mas de 

forma totalmente ilícita, diga-se –, passarão a arcar com o prejuízo pelas pesadas 

condenações, vendo-se obrigadas a atuar de forma diferente, respeitando a privacidade do 

consumidor.  

De outra sorte, as empresas que comercializam os dados de seus consumidores – e que 

acabam gerando a atividade dessas outras empresas, especialistas no ramo – ou mesmo que 

possuem sistemas deficitários, ultrapassados ou mesmo expostos, serão compelidas a mudar 

seus procedimentos, a investir em segurança e a melhor guardar os dados que detém.  
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Da mesma forma, a utilização de ferramentas, como cookies ou spams, que claramente 

violam a privacidade do consumidor, mas que, de maneira geral, ainda são pouco 

compreendidas pelos nossos tribunais, com as condenações exemplares, compostas por danos 

punitivos, inclusive, deverá diminuir significativamente, inclusive. 

Importante ressaltar que, nas pesquisas efetuadas foi possível verificar, ainda que 

implicitamente, a necessidade do desenvolvimento de legislação supranacional, posto que o 

espaço virtual não tem fronteiras, não cabendo nesse contexto, por exemplo, a visão da 

aplicação da lei do lugar do fato, apenas. Porém, sem a colaboração de todos os envolvidos 

nessa grande rede, por meio de tratados internacionais versando sobre o tema e mútua 

cooperação, as alterações legislativas pontuais em cada país, no tocante à atuação daqueles 

que comercializam, invadem sistemas e obtém dados pessoais de forma ilegal e irregular, 

tendem a se esvaziarem. 
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A Protocol for Packet Network Intercommunication

VINTON G. CERF AND ROBERT E. KAHN,
MEMBER, IEEE

Abstract — A protocol that supports the sharing of resources that exist
in different packet switching networks is presented. The protocol provides
for variation in individual network packet sizes, transmission failures,
sequencing, flow control, end-to-end error checking, and the creation and
destruction of logical process-to-process connections. Some
implementation issues are considered, and problems such as internetwork
routing, accounting, and timeouts are exposed.

INTRODUCTION
IN THE LAST few years considerable effort has
been expended on the design and implementation of
packet switching networks [1]-[7],[14],[17]. A prin-
ciple reason for developing such networks has been
to facilitate the sharing of computer resources. A
packet communication network includes a transpor-
tation mechanism for delivering data between com-
puters or between computers and terminals. To
make the data meaningful, computer and terminals
share a common protocol (i.e, a set of agreed upon
conventions). Several protocols have already been
developed for this purpose [8]-[12],[16]. However,
these protocols have addressed only the problem of
communication on the same network. In this paper
we present a protocol design and philosophy that
supports the sharing of resources that exist in differ-
ent packet switching networks.

After a brief introduction to internetwork
protocol issues, we describe the function of a
GATEWAY as an interface between networks and
discuss its role in the protocol. We then consider the
various details of the protocol, including addressing,
formatting, buffering, sequencing, flow control,
error control, and so forth. We close with a
description of an interprocess communication
mechanism and show how it can be supported by
the internetwork protocol.

Even though many different and complex
problems must be solved in the design of an
individual packet switching network, these
problems are manifestly compounded when
dissimilar networks are interconnected. Issues arise
which may have no direct counterpart in an
individual network and which strongly influence the
way in which internetwork communication can take
place.

A typical packet switching network is composed
of a set of computer resources called HOSTS, a set

of one or more packet switches, and a collection of
communication media that interconnect the packet
switches. Within each HOST, we assume that there
exist processes which must communicate with
processes in their own or other HOSTS. Any current
definition of a process will be adequate for our
purposes [13]. These processes are generally the
ultimate source and destination of data in the
network. Typically, within an individual network,
there exists a protocol for communication between
any source and destination process. Only the source
and destination processes require knowledge of this
convention for communication to take place.
Processes in two distinct networks would ordinarily
use different protocols for this purpose. The
ensemble of packet switches and communication
media is called the packet switching subnet. Fig. 1
illustrates these ideas.

In a typical packet switching subnet, data of a
fixed maximum size are accepted from a source
HOST, together with a formatted destination address
which is used to route the data in a store and
forward fashion. The transmit time for this data is
usually dependent upon internal network parameters
such as communication media data rates, buffering
and signalling strategies, routeing, propagation
delays, etc. In addition, some mechanism is
generally present for error handling and
determination of status of the networks components.

Individual packet switching networks may differ
in their implementations as follows.

1) Each network may have distinct ways of
addressing the receiver, thus requiring that a
uniform addressing scheme be created which can be
understood by each individual network.

2) Each network may accept data of different
maximum size, thus requiring networks to deal in
units of the smallest maximum size (which may be
impractically small) or requiring procedures which
allow data crossing a network boundary to be
reformatted into smaller pieces.

3) The success or failure of a transmission and
its performance in each network is governed by
different time delays in accepting, delivering, and
transporting the data. This requires careful
development of internetwork timing procedures to
insure that data can be successfully delivered
through the various networks.

4) Within each network, communication may be
disrupted due to unrecoverable mutation of the data
or missing data. End-to-end restoration procedures
are desirable to allow complete recovery from these
conditions.
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Fig. 1. Typical packet switching network.

5) Status information, routing, fault detection,
and isolation are typically different in each network.
thus, to obtain verification of certain conditions,
such as an inaccessible or dead destination, various
kinds of coordination must be invoked between the
communicating networks.

It would be extremely convenient if all the
differences between networks could be
economically resolved by suitable interfacing at the
network boundaries. For many of the differences,
this objective can be achieved. However, both
economic and technical considerations lead us to
prefer that the interface be as simple and reliable as
possible and deal primarily with passing data
between networks that use different packet
switching strategies.

The question now arises as to whether the
interface ought to account for differences in HOST or
process level protocols by transforming the source
conventions into the corresponding destination
conventions. We obviously want to allow
conversion between packet switching strategies at
the interface, to permit interconnection of existing
and planned networks. However, the complexity
and dissimilarity of the HOST or process level
protocols makes it desirable to avoid having to
transform between them at the interface, even if this
transformation were always possible. Rather,
compatible HOST and process level protocols must be
developed to achieve effective internetwork
resource sharing. The unacceptable alternative is for
every HOST or process to implement every protocol
(a potentially unbounded number) that may be
needed to communicate with other networks. We
therefore assume that a common protocol is to be
used between HOST’S or processes in different
networks and that the interface between networks
should take as small a role as possible in this
protocol.

To allow networks under different ownership to
interconnect, some accounting will undoubtedly be
needed for traffic that passes across the interface. In
its simplest terms, this involves an accounting of
packets handled by each net for which charges are

passed from net to net until the buck finally stops at
the user or his representative. Furthermore, the
interconnection must preserve intact the internal
operation of each individual network. This is easily
achieved if two networks interconnect as if each
were a HOST to the other network, but without
utilising or indeed incorporating any elaborate HOST

protocol transformations.
It is thus apparent that the interface between

networks must play a central role in the
development of any network interconnection
strategy. We give a special name to this interface
that performs these functions and call it a GATEWAY.

THE GATEWAY NOTION

In Fig. 2 we illustrate three individual networks
labelled A, B, and C which are joined by GATEWAYS

M and N. GATEWAY M interfaces network A with
network B, and GATEWAY N interfaces network B to
network C. We assume that an individual network
may have more than one GATEWAY (e.g., network B)
and that there may be more than one GATEWAY path
to use in going between a pair of networks. The
responsibility for properly routing data resides in
the GATEWAY.

In practice, a GATEWAY between two networks
may be composed of two halves, each associated
with its own network. It is possible to implement
each half of a GATEWAY so it need only embed
internetwork packets in local packet format or
extract them. We propose that the GATEWAY handle
internetwork packets in a standard format, but we
are not proposing any particular transmission
procedure between GATEWAY halves.

Let us now trace the flow of data through the
interconnected networks. We assume a packet of
data from process X enters network A destined for
process Y in network C. The address of Y is initially
specified by process X and the address of GATEWAY

M is derived from the address of process Y. We
make no attempt to specify whether the choice of
GATEWAY is made by process X, its HOST, or one of
the packet switches in network A. The packet
traverses network A until it reaches GATEWAY M. At
the GATEWAY, the packet is reformatted to meet the
requirements of network B, account is taken of this
unit of flow between A and B, and the GATEWAY

delivers the packet to network B. Again the
derivation of the next GATEWAY address is
accomplished based on the address of the
destination Y. In this case, GATEWAY N is the next
one. The packet traverses network B until it finally
reaches GATEWAY N where it is formatted to meet the
requirements of network C. Account is again taken
of this unit of flow between networks B and C.
Upon entering network C, the packet is routed to the
HOST in which process Y resides and there it is
delivered to its ultimate destination.
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Fig. 2. Three networks interconnected by two GATEWAYS.

Fig. 3. Internetwork packet format (fields not shown to scale).

Since the GATEWAY must understand the address
of the source and destination HOSTS, this information
must be available in a standard format in every
packet which arrives at the GATEWAY. This
information is contained in an internetwork header
prefixed to the packet by the source HOST. The
packet format, including the internetwork header, is
illustrated in Fig. 3. The source and destination
entries uniformly and uniquely identify the address
of every HOST in the composite network. Addressing
is a subject of considerable complexity which is
discussed in greater detail in the next section. The
next two entries in the header provide a sequence
number and a byte count that may be used to
properly sequence the packets upon delivery to the
destination and may also enable the GATEWAYS to
detect fault conditions affecting the packet. The flag
field is used to convey specific control information
and is discussed in the section on retransmission and
duplicate detection later. The remainder of the
packet consists of text for delivery to the destination
and a trailing check sum used for end-to-end
software verification. The GATEWAY does not modify
the text and merely forwards the check sum along
without computing or recomputing it.

Each network may need to augment the packet
format before it can pass through the individual
network. We have indicated a local header in the
figure which is prefixed to the beginning of the
packet. This local header is introduced merely to
illustrate the concept of embedding an internetwork
packet in the format of the individual network
through which the packet must pass. It will
obviously vary in its exact form from network to
network and may even be unnecessary in some
cases. Although not explicitly indicated in the
figure, it is also possible that a local trailer may be
appended to the end of the packet.

Unless all transmitted packets are legislatively
restricted to be small enough to be accepted by
every individual network, the GATEWAY may be
forced to split a packet into two or more smaller
packets. This action is called fragmentation and
must be done in such a way that the destination is
able to piece together the fragmented packet. It is
clear that the internetwork header format imposes a
minimum packet size which all networks must carry
(obviously all networks will want to carry packets

larger than this minimum). We believe the long
range growth and development of internetwork
communication would be seriously inhibited by
specifying how much larger than the minimum a
packet size can be, for the following reasons.

1) If a maximum permitted packet size is
specified then it becomes impossible to completely
isolate the internal packet size parameters of one
network from the internal packet size parameters of
all other networks.

2) It would be very difficult to increase the
maximum permitted packet size in response to new
technology (e.g. large memory systems, higher data
rate communication facilities, etc.) since this would
require the agreement and then implementation by
all participating networks.

3) Associative addressing and packet encryption
may require the size of a particular packet to expand
during transit for incorporation of new information.

Provision for fragmentation (regardless of
where it is performed) permits packet size variations
to be handled on an individual network basis
without global administration and also permits
HOSTS and processes to be insulated from changes in
the packet sizes permitted in any networks through
which their data must pass.

If fragmentation must be done, it appears best to
do it upon entering the next network at the GATEWAY

since only this GATEWAY (and not the other
networks) must be aware of the internal packet size
parameters which made the fragmentation
necessary.

If a GATEWAY fragments an incoming packet into
two or more packets, they must eventually be passed
along to the destination HOST as fragments or
reassembled for the HOST. It is conceivable that one
might desire the GATEWAY to perform the reassembly
to simplify the task of the destination HOST (or
process) and/or to take advantage of the larger
packet size. We take the position that GATEWAY

should not perform this function since GATEWAY

reassembly can lead to serious buffering problems,
potential deadlocks, the necessity for all fragments
of a packet to pass through the same GATEWAY, and
increased delay in transmission. Furthermore, it is
not sufficient for the GATEWAY to provide this
function since the final GATEWAY may also have to
fragment a packet for transmission. Thus the
destination HOST must be prepared to do this task.

Let us now turn briefly to the somewhat unusual
accounting effect which arises when a packet may
be fragmented by one or more GATEWAY. We
assume, for simplicity, that each network initially
charges a fixed rate per packet transmitted,
regardless of distance, and if one network can
handle a larger packet size than another, it charges a
proportionally larger price per packet. We also
assume that a subsequent increase in any network’s
packet size does not result in additional cost per
packet to its users. The charge to a user thus remains
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basically constant through any net which must
fragment a packet. The unusual effect occurs when a
packet is fragmented into smaller packets which
must individually pass through a subsequent
network with a larger packet size than the original
unfragmented packet. We expect that most networks
will naturally select packet sizes close to one
another, but in any case, an increase in packet size
in one net, even when it causes fragmentation, will
not increase the cost of transmission and may
actually decrease it. In the event that any other
packet charging policies (than the one we suggest)
are adopted, differences in cost can be used as an
economic lever toward optimisation of individual
network performance.

PROCESS LEVEL COMMUNICATION

We suppose that processes wish to communicate
in full duplex with their correspondents using
unbounded but finite length messages. A single
character might constitute the text of a message
from a process to a terminal or vice versa. An entire
page of characters might constitute the text of a
message from a file to a process. A data stream (e.g.
a continuously generated bit string) can be
represented as a sequence of finite length messages.

Within a HOST we assume that existence of a
transmission control program (TCP) which handles
the transmission and acceptance of messages on
behalf of the processes it serves. The TCP is in turn
served by one or more packet switches connected to
the HOST in which the TCP resides. Processes that
want to communicate present messages to the TCP
for transmission, and TCP’s deliver incoming
messages to the appropriate destination processes.
We allow the TCP to break up messages into
segments because the destination may restrict the
amount of data that may arrive, because the local
network may limit the maximum transmissin size,
or because the TCP may need to share its resources
among many processes concurrently. Furthermore,
we constrain the length of a segment to an integral
number of 8-bit bytes. This uniformity is most
helpful in simplifying the software needed with
HOST machines of different natural word lengths.
Provision at the process level can be made for
padding a message that is not an integral number of
bytes and for identifying which of the arriving bytes
of text contain information of interest to the
receiving process.

Mutliplexing and demultiplexing of segments
among processes are fundamental tasks of the TCP.
On transmission, a TCP must multiplex together
segments from different source processes and
produce internetwork packets for delivery to one of
its serving packet switches. On reception, a TCP
will accept a sequence of packets from its serving
packet switch(es). From this sequence of arriving
packets (generally from different HOSTS), the TCP

must be able to reconstruct and deliver messages to
the proper destination processes.

We assume that every segment is augmented
with additional information that allows transmitting
and receiving TCP’s to identify destination and
source processes, respectively. At this point, we
must face a major issue. How should the source
TCP format segments destined for the same
destination TCP? We consider two cases.

Case 1): If we take the position that segment
boundaries are immaterial and that a byte stream
can be formed of segments destined for the same
TCP, then we may gain improved transmission
efficiency and resource sharing by arbitrarily
parceling the stream into packets, permitting many
segments to share a single internetwork packet
header. However, this position results in the need to
reconstruct exactly, and in order, the stream of text
bytes produced by the source TCP. At the
destination, this stream must first be parsed into
segments and these in turn must be used to
reconstruct messages for delivery to the appropriate
processes.

There are fundamental problems associated with
this strategy due to the possible arrival of packets
out of order at the destination. The most critical
problem appears to be the amount of interference
that processes sharing the same TCP-TCP byte
stream may cause among themselves. This is
especially so at the receiving end. First, the TCP
may be put to some trouble to parse the stream back
into segments and then distribute them to buffers
where messages are reassembled. If it is not readily
apparent that all of a segment has arrived
(remember, it may come as several packets), the
receiving TCP may have to suspend parsing
temporarily until more packets have arrived.
Second, if a packet is missing, it may not be clear
whether succeeding segments, even if they are
identifiable, can be passed on to the receiving
process, unless the TCP has knowledge of some
process level sequencing scheme. Such knowledge
would permit the TCP to decide whether a
succeeding segment could be delivered to its
waiting process. Finding the beginning of a segment
when there are gaps in the byte stream may also be
hard.

Case 2): Alternatively, we might take the
position that the destination TCP should be able to
determine, upon its arrival and without additional
information, for which process or processes a
received packet is intended, and if so, whether it
should be delivered then.

If the TCP is to determine for which process an
arriving packet is intended, every packet must
contain a process header (distinct from the
internetwork header) that completely identifies the
destination process. For simplicity, we assume that
each packet contains text from a single process
which is destined for a single process. Thus each
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packet need contain only one process header. To
decide whether the arriving data is deliverable to the
destination process, the TCP must be able to
determine whether the data is in the proper sequence
(we can make provision for the destination process
to instruct its TCP to ignore sequencing, but this is
considered a special case). With the assumption that
each arriving packet contains a process header, the
necessary sequencing and destination process
identification is immediately available to the
destination TCP.

Both Cases 1) and 2) provide for the
demultiplexing and delivery of segments to
destination processes, but only Case 2) does so
without the introduction of potential interprocess
interference. Furthermore, Case 1) introduces extra
machinery to handle flow control on a HOST-to-HOST

basis, since there must also be some provision for
process level control, and this machinery is little
used since the probability is small that within a
given HOST, two processes will be coincidentally
scheduled to send messages to the same destination
HOST. For this reason, we select the method of Case
2) as a part of the internetwork transmission
protocol.

ADDRESS FORMATS

The selection of address formats is a problem
between networks because the local network
addresses of TCP’s may vary substantially in format
and size. A uniform internetwork TCP address
space, understood by each GATEWAY and TCP, is
essential to routing and delivery of internetwork
packets.

Similar troubles are encountered when we deal
with process addressing and, more generally, port
addressing. We introduce the notion of ports in
order to permit a process to distinguish between
multiple message streams. The port is simply a
designator of one such message stream associated
with a process. The means for identifying a port are
generally different in different operating systems,
and therefore, to obtain uniform addressing, a
standard port address format is also required. A port
address designates a full duplex message stream.

TCP ADDRESSING

TCP addressing is intimately bound up in
routeing issues, since a HOST or GATEWAY must
choose a suitable destination HOST or GATEWAY for an
outgoing internetwork packet. Let us postulate the
following address format for the TCP address (Fig.
4). The choice for network identification (8 bits)
allows up to 256 distinct networks. This size seems
sufficient for the foreseeable future. Similarly, the
TCP identifier field permits up to 65 536 distinct
TCP’s to be addressed, which seems more than
sufficient for any given network.

As each packet passes through a GATEWAY, the
GATEWAY observes the destination network ID to
determine how to route the packet. If the destination
network is connected to the GATEWAY, the lower 16
bits of the TCP address are used to produce a local
TCP address in the destination network. If the
destination network is not connected to the
GATEWAY, the upper 8 bits are used to select a
subsequent GATEWAY. We make no effort to specify
how each individual network shall associate the
internetwork TCP identifier with its local TCP
address. We also do not rule out the possibility that
the local network understands the internetwork
addressing scheme and thus alleviates the GATEWAY

of the routing responsibility.

PORT ADDRESSING

A receiving TCP is faced with the task of
demultiplexing the stream of internetwork packets it
receives and reconstructing the original messages
for each destination process. Each operating system
has its own internal means of identifying processes
and ports. We assume that 16 bits are sufficient to
serve as internetwork port identifiers. A sending
process need not know how the destination port
identification will be used. The destination TCP will
be able to parse this number appropriately to find
the proper buffer into which it will place arriving
packets. We permit a large port number field to
support processes which want to distinguish
between many different message streams
concurrently. In reality, we do not care how the 16
bits are sliced up by the TCP’s involved.

Fig. 4. TCP address.

Even though the transmitted port name field is
large, it is still a compact external name for the
internal representation of the port. The use of short
names for port identifiers is often desirable to
reduce transmission overhead and possibly reduce
packet processing time at the destination TCP.
Assigning short names to each port, however,
requires an initial negotiation between source and
destination to agree on a suitable short name
assignment, the subsequent maintenance of
conversion tables at both the source and the
destination, and a final transaction to release the
short name. For dynamic assignment of port names,
this negotiation is generally necessary in any case.

SEGMENT AND PACKET FORMATS

As shown in Fig. 5, messages are broken by the
TCP into segments whose format is shown in more
detail in Fig. 6. The field lengths illustrated are
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merely suggestive. The first two fields (source port
and destination port in the figure) have already been
discussed in the preceding section on addressing.
The uses of the third and fourth fields (window and
acknowledgement in the figure) will be discussed
later in the section on retransmission and duplicate
detection.

We recall from Fig. 3 that an internetwork
header contains both a sequence number and a byte
count, as well as a flag field and a check sum. The
uses of these fields are explained in the following
section.

REASSEMBLY AND SEQUENCING

The reconstruction of a message at the receiving
TCP clearly requires1 that each internetwork packet
carry a sequence number which is unique to its
particular destination port message stream. The
sequence numbers must be monotonic increasing
(or decreasing) since they are used to reorder and
reassemble arriving packets into a message. If the
space of sequence numbers were infinite, we could
simply assign the next one to each new packet.
Clearly, this space cannot be infinite, and we will
consider what problems a finite sequence number
space will cause when we discuss retransmission
and duplicate detection in the next section. We
propose the following scheme for performing the
sequencing of packets and hence the reconstruction
of messages by the destination TCP.

A pair of ports will exchange one or more
messages over a period of time. We could view the
sequence of messages produced by one port as if it
were embedded in an infinitely long stream of bytes.
Each byte of the message has a unique sequence
number which we take to be its byte location
relative to the beginning of the stream. When a
segment is extracted from the message by the source
TCP and formatted for internetwork transmission,
the relative location of the first byte of segment text
is used as the sequence number for the packet. The
byte count field in the internetwork header accounts
for all the text in the segment (but does not include
the check-sum bytes or the bytes in either
internetwork or process header). We emphasise that

the sequence number associated with a given packet
is unique only to the pair of ports that are
communicating (see Fig. 7). Arriving packets are
examined to determine for which port they are
intended. The sequence numbers on each arriving
packet are then used to determine the relative
location of the packet text in the messages under
reconstruction. We note that this allows the exact
position of the data in the reconstructed message to
be determined even when pieces are still missing.

Every segment produced by a source TCP is
packaged in a single internetwork packet and a
check sum is computed over the text and process
header associated with the segment.

The splitting of messages into segments by the
TCP and the potential splitting of segments into
smaller pieces by GATEWAY creates the necessity for
indicating to the destination TCP when the end of a
segment (ES) has arrived and when the end of a
message (EM) has arrived. The flag field of the
internetwork header is used for this purpose (see
Fig. 8).

The ES flag is set by the source TCP each time it
prepares a segment for transmission. If it should
happen that the message is completely contained in

Fig. 5. Creation of segments and packets from messages.

Fig. 6. Segment format (process header and text).

1 In the case of encrypted packets, a preliminary stage of reassembly may
be required prior to decryption.

Fig. 7. Assignment of sequence numbers.

Fig. 8. Internetwork header flag field.

Fig. 9. Message splitting and packet splitting.
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the segment, then the EM flag would also be set.
The EM flag is also set on the last segment of a
message, if the message could not be contained in
one segment. These two flags are used by the
destination TCP, respectively, to discover the
presence of a check sum for a given segment and to
discover that a complete message has arrived.

The ES and EM flags in the internetwork header
are known to the GATEWAY and are of special
importance when packets must be split apart from
propagation through the next local network. We
illustrate their use with an example in Fig. 9.

The original message A in Fig. 9 is shown split
into two segments A1 and A2 and formatted by the
TCP into a pair of internetwork packets. Packets A1
and A2 have their ES bits set, and A2 has its EM bit
set as well. When packet A1 passes through the
GATEWAY, it is split into two pieces: packet A11 for
which neither EM nor ES bits are set, and packet
A12 whose ES bit is set. Similarly, packet A2 is split
such that the first piece, packet A21, has neither bit
set, but packet A22 has both bits set. The sequence
number field (SEQ) and the byte count field (CT) of
each packet is modified by the GATEWAY to properly
identify the text bytes of each packet. The GATEWAY

need only examine the internetwork header to do
fragmentation.

The destination TCP, upon reassembling
segment A1, will detect the ES flag and will verify
the check sum it knows is contained in packet A12.
Upon receipt of packet A22, assuming all other
packets have arrived, the destination TCP detects
that it has reassembled a complete message and can
now advise the destination process of its receipt.

RETRANSMISSION AND DUPLICATE 
DETECTION

No transmission can be 100 percent reliable. We
propose a timeout and positive acknowledgement
mechanism which will allow TCP’s to recover from
packet losses from one HOST to another. A TCP
transmits packets and waits for replies
(acknowledgements) that are carried in the reverse
packet stream. If no acknowledgement for a
particular packet is received, the TCP will
retransmit. It is our expectation that the HOST level
retransmission mechanism, which is described in
the following paragraphs, will not be called upon
very often in practice. Evidence already exists2 that
individual networks can be effectively constructed
without this feature. However, the inclusion of a
HOST retransmission capability makes it possible to
recover from occasional network problems and
allows a wide range of HOST protocol strategies to be
incorporated. We envision it will occasionally be
invoked to allow HOST accommodation to infrequent

overdemands for limited buffer resources, and
otherwise not used much.

Any retransmission policy requires some means
by which the receiver can detect duplicate arrivals.
Even if an infinite number of distinct packet
sequence numbers were available, the receiver
would still have the problem of knowing how long
to remember previously received packets in order to
detect duplicates. Matters are complicated by the
fact that only a finite number of distinct sequence
numbers are in fact available, and if they are reused,
the receiver must be able to distinguish between
new transmissions and retransmissions.

A window strategy, similar to that used by the
French CYCLADES system (voie virtuelle transmission
mode [8]) and the ARPANET very distant HOST

connection [18]), is proposed here (see Fig. 10).
Suppose that the sequence number field in the

internetwork header permits sequence numbers to
range from 0 to n − 1. We assume that the sender
will not transmit more than w bytes without
receiving an acknowledgment. The w bytes serve as
the window (see Fig. 11). Clearly, w must be less
than n. The rules for sender and receiver are as
follows.

Sender: Let L be the sequence number
associated with the left window edge.

1) The sender transmits bytes from segments
whose text lies between L and up to L + w − 1.

2) On timeout (duration unspecified), the sender
retransmits unacknowledged bytes.

3) On receipt of acknowledgment consisting of
the receiver’s current left window edge, the sender’s
2 The ARPANET is one such example.

Fig. 10. The window concept.

Fig. 11. Conceptual TCB format.
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left window edge is advanced over the
acknowledged bytes (advancing the right window
edge implicity).

Receiver:

1) Arriving packets whose sequence numbers
coincide with the receiver’s current left window
edge are acknowledged by sending to the source the
next sequence number expected. This effectively
acknowledges bytes in between. The left window
edge is advanced to the next sequence number
expected.

2) Packets arriving with a sequence number to
the left of the window edge (or, in fact, outside of
the window) are discarded, and the current left
window edge is returned as acknowledgement.

3) Packets whose sequence numbers lie within
the receiver’s window but do not coincide with the
receiver’s left window edge are optionally kept or
discarded, but are now acknowledged. This is the
case when packets arrive out of order.

We make some observations on this strategy.
First, all computations with sequence numbers and
window edges must be made modulo n (e.g., byte 0
follows byte n−1). Second, w must be less than n/23;
otherwise a retransmission may appear to the
receiver to be a new transmission in the case that the
receiver can either save or discard arriving packets
whose sequence numbers do not coincide with the
receiver’s left window. Thus, in the simplest
implementation, the receiver need not buffer more
than one packet per message stream if space is
critical. Fourth, multiple packets can be
acknowledged simultaneously. Fifth, the receiver is
able to deliver messages to processes in their proper
order as a natural result of the reassembly
mechanism. Sixth, when duplicates are detected, the
acknowledgment method used naturally works to
resynchronize sender and receiver. Furthermore, if
the receiver accepts packets whose sequence
numbers lie within the current window but which
are not coincident with the left window edge, an
acknowledgment consisting of the current left
window edge would act as a stimulus to cause
retransmission of the unacknowledged bytes.
Finally, we mention an overlap problem which
results from retransmission, packet splitting, and
alternate routing of packets through different
GATEWAYS.

A 600-byte packet might pass through one
GATEWAY and be broken into two 300-byte packets.
On retransmission, the same packet might be broken
into three 200-byte packets going through a
different HOST. Since each byte has a sequence
number, there is no confusion at the receiving TCP.
We leave for later the issue of initially
synchronizing the sender and receiver left window
edges and the window size.

FLOW CONTROL

Every segment that arrives at the destination
TCP is ultimately acknowlegded by returning the
sequence number of the next segment which must
be passed to the process (it may not yet have
arrived).

Earlier we described the use of a sequence
number space and window to aid in duplicate
detection. Acknowledgments are carried in the
process header (see Fig. 6) and along with them
there is provision for a “suggested window” which
the receiver can use to control the flow of data from
the sender. This is intended to be the main
component of the process flow control mechanism.
The receiver is free to vary the window size
according to any algorithm it desires so long as the
window size never exceeds half the sequence
number space.3

This flow control mechanism is exceedingly
powerful and flexible and does not suffer from
synchronization troubles that may be encountered
by incremental buffer allocation schemes [9], [10].
However, it relies heavily on an effective
retransmission strategy. The receiver can reduce the
window even while packets are en route from the
sender whose window is presently larger. The net
effect of this reduction will be that the receiver may
discard incoming packets (they may be outside the
window) and reiterate the current window size
along with a current window edge as
acknowledgment. By the same token, the sender
can, upon occasion, choose to send more than a
window’s worth of data on the possibility that the
receiver will expand the window to accept it (of
course, the sender must not send more than half the
sequence number space at any time). Normally, we
would expect the sender to abide by the window
limitation. Expansion of the window by the receiver
merely allows more data to be accepted. For the
receiving HOST with a small amount of buffer space,
a strategy of discarding all packets whose sequence
numbers do not coincide with the current left edge
of the window is probably necessary, but it will
incur the expense of extra delay and overhead for
retransmission.

TCP INPUT/OUTPUT HANDLING

The TCP has a component which handles input/
output (I/O) to and from the network.4 When a
packet has arrived, it validates the addresses and
places the packet on a queue. A pool of buffers can
be set up to handle arrivals, and if all available
buffers are used up, succeeding arrivals can be
discarded since unacknowledged packets will be
retransmitted.
3 Actually n/2 is merely a convenient number to use; it is only required that
a retransmission not appear to be a new transmission.
4 This component can serve to handle other protocols whose associated
control programs are designated by internetwork destination address.
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On output, a smaller amount of buffering is
needed, since process buffers can hold the data to be
transmitted. Perhaps double buffering will be
adequate. We make no attempt to specify how the
buffering should be done, except to require that it be
able to service the network with as little overhead as
possible. Packet sized buffers, one or more ring
buffers, or any other combination are possible
candidates.

When a packet arrives at the destination TCP, it
is placed on a queue which the TCP services
frequently. For example, the TCP could be
interrupted when a queue placement occurs. The
TCP then attempts to place the packet text into the
proper place in the appropriate process receive
buffer. If the packet terminates a segment, then it
can be checksummed and acknowledged. Placement
may fail for several reasons.

1) The destination process may not be prepared
to receive from the stated source, or the destination
port ID may not exist.

2) There may be insufficient buffer space for the
text.

3) The beginning sequence number of the text
may not coincide with the next sequence number to
be delivered to the process (e.g., the packet has
arrived out of order).

In the first case, the TCP should simply discard
the packet (thus far, no provision has been made for
error acknowledgments). In the second and third
cases, the packet sequence number can be inspected
to determine whether the packet text lies within the
legitimate window for reception. If it does, the TCP
may optionally keep the packet queued for later
processing. If not, the TCP can discard the packet.
In either case the TCP can optionally acknowledge
with the current left window edge.

It may happen that the process receive buffer is
not present in the active memory of the HOST, but is
stored on secondary storage. If this is the case, the
TCP can prompt the scheduler to bring in the
appropriate buffer and the packet can be queued for
later processing.

If there are no more input buffers available to
the TCP for temporary queuing of incoming
packets, and if the TCP cannot quickly use the
arriving data (e.g., a TCP to TCP message), then the
packet is discarded. Assuming a sensibly
functioning system, no other processes than the one
for which the packet was intended should be
affected by this discarding. If the delayed
processing queue grows excessively long, any
packets in it can be safely discarded since none of
them have yet been acknowledged. Congestion at
the TCP level is flexibly handled owing to the
robust retransmission and duplicate detection
strategy.

TCP/PROCESS COMMUNICATION

In order to send a message, a process sets up its
text in a buffer region in its own address space,
inserts the requisite control information (described
in the following list) in a transmit control block
(TCB) and passes control to the TCP. The exact
form of a TCB is not specified here, but it might
take the form of a passed pointer, a pseudointerrupt,
or various other forms. To receive a message in its
address space, a process sets up a receive buffer,
inserts the requisite control information in a receive
control block (RCB) and again passes control to the
TCP.

In some simple systems, the buffer space may in
fact be provided by the TCP. For simplicity we
assume that a ring buffer is used by each process,
but other structures (e.g., buffer chaining) are not
ruled out.

A possible format for the TCB is shown in Fig.
11. The TCB contains information necessary to
allow the TCP to extract and send the process data.
Some of the information might be implicitly known,
but we are not concerned with that level of detail.
The various fields in the TCB are described as
follows.

1) Source Address: This is the full net/HOST/
TCP/port address of the transmitter.

2) Destination Address: This is the full net/HOST/
TCP/port of the receiver.

3) Next Packet Sequence Number: This is the
sequence number to be used for the next packet the
TCP will transmit from this port.

4) Current Buffer Size: This is the present size of
the process transmit buffer.

5) Next Write Position: This is the address of the
next position in the buffer at which the process can
place new data for transmission.

6) Next Read Position: This is the address at
which the TCP should begin reading to build the
next segment for output.

7) End Read Position: This is the address at
which the TCP should halt transmission. Initially 6)
and 7) bound the message which the process wishes
to transmit.

8) Number of Retransmissions/Maximum
Retransmissions: These fields enable the TCP to
keep track of the number of times it has
retransmitted the data and could be omitted if the
TCP is not to give up.

9) Timeout/Flags: The timeout field specifies
the delay after which unacknowledged data should
be retransmitted. The flag field is used for
semaphores and other TCP/process synchronization
status reporting, etc.

10) Current Acknowledgment/Window: The
current acknowledgment field identifies the first
byte of data still unacknowledged by the destination
TCP.

The read and write positions move circularly
around the transmit buffer, with the write position
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always to the left (module the buffer size) of the
read position.

The next packet sequence number should be
constrained to be less than or equal to the sum of the
current acknowledgment and the window fields. In
any event, the next sequence number should not
exceed the sum of the current acknowledgment and
half of the maximum possible sequence number (to
avoid confusing the receiver’s duplicate detection
algorithm). A possible buffer layout is shown in Fig.
12.

The RCB is substantially the same, except that
the end read field is replaced by a partial segment
check-sum register which permits the receiving
TCP to compute and remember partial check sums
in the event that a segment arrives  in several
packets. When the final packet of the segment
arrives, the TCP can verify the check sum and if
successful, acknowledge the segment.

CONNECTIONS AND ASSOCIATIONS

Much of the thinking about process-to-process
communication in paket switched networks has
been influenced by the ubiquitous telephone system.
The HOST-HOST protocol for the ARPANET deals
explicitly with the opening and closing of simplex
connections between processes [9],[10]. Evidence
has been presented that message-based “connection-
free” protocols can be constructed [12], and this
leads us to carefully examine the notion of a
connection.

The term connection has a wide variety of
meanings. It can refer to a physical or logical path
between two entities, it can refer to the flow over the
path, it can inferentially refer to an action associated
with the setting up of a path, or it can refer to an
association between two or more entities, with or
without regard to any path between them. In this
paper, we do not explicitly reject the term
connection, since it is in such widespread use, and
does connote a meaningful relation, but consider it
exclusively in the sense of an association between
two or more entities without regard to a path. To be
more precise about our intent, we shall define the
relationship between two or more ports that are in
communication, or are prepared to communicate to
be an association. Ports that are associated with
each other are called associates.

It is clear that for any communication to take
place between two processes, one must be able to
address the other. The two important cases here are
that the destination port may have a global and
unchanging address or that it may be globally
unique but dynamically reassigned. While in either
case the sender may have to learn the destination
address, given the destination name, only in the
second instance is there a requirement for learning
the address from the destination (or its
representative) each time an association is desired.

Only after the source has learned how to address the
destination can an association be said to have
occurred. But this is not yet sufficient. If ordering of
delivered messages is also desired, both TCP’s must
maintain sufficient information to allow proper
sequencing. When this information is also present at
both ends, then an association is said to have
occurred.

Note that we have not said anything about a
path, nor anything which implies that either end be
aware of the condition of the other. Only when both
partners are prepared to communicate with each
other has an association occurred, and it is possible
that neither partner may be able to verify that an
association exists until some data flows between
them.

CONNECTION-FREE PROTOCOLS WITH 
ASSOCIATIONS

In the ARPANET, the interface message processors
(IMP’s) do not have to open and close connections
from source to destination. The reason for this is
that connections are, in effect, always open, since
the address of every source and destination is never5

reassigned. When the name and the place are static
and unchanging, it is only necessary to label a
packet with source and destination to transmit it
through the network. In our parlance, every source
and destination forms an association.

In the case of processes, however, we find that
port addresses are continually being used and
reused. Some ever present processes could be
assigned fixed addresses which do not change (e.g.,
the logger process). If we supposed, however, that
every TCP had an infinite supply of port addresses
so that no old address would ever be reused, then
any dynamically created port would be assigned the
next unused address. In such an environment, there
could never be any confusion by source and
destination TCP as to the intended recipient or
implied source of each message, and all ports would
be associates.

Unfortunately, TCP’s (or more properly,
operating systems) tend not to have an infinite
supply of internal port addresses. These internal
addresses are reassigned after the demise of each
port. Walden [12] suggests that a set of unique
uniform external port addresses could be supplied
by a central registry. A newly created port could
apply to the central registry for an address which the
central registry would guarantee to be unused by
any HOST system in the network. Each TCP could
maintain tables matching external names with
5 Unless the IMP is physically moved to another site, or the HOST is con-
nected to a different IMP.
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internal ones, and use the external ones for
communication with other processes. This idea
violates the premise that interprocess
communication should not require centralized
control. One would have to extend the central
registry service to include all HOST’S in all the
interconnected networks to apply this idea to our
situation, and we therefore do not attempt to adopt
it.

Let us consider the situation from the standpoint
of the TCP. In order to send or receive data for a
given port, the TCP needs to set up a TCB and RCB
and initialize the window size and left window edge
for both. On the receive side, this task might even be
delayed until the first packet destined for a given
port arrives. By convention, the first packet should
be marked so that the receiver will synchronize to
the received sequence number.

On the send side, the first request to transmit
could cause a TCB to be set up with some initial
sequence number (say, zero) and an assumed
window size. The receiving TCP can reject the
packet if it wishes and notify the sending TCP of the
correct window size via the acknowledgment
mechanism, but only if either

1) we insist that the first packet be a complete
segment;

2) an acknowledgment can be sent for the first
packet (even if not a segment, as long as the
acknowledgment specifies the next sequence
number such that the source also understands that
no bytes have been accepted).

It is apparent, therefore, that the synchronizing
of window size and left window edge can be
accomplished without what would ordinarily be
called a connection setup.

The first packet referencing a newly created
RCB sent from one associate to another can be
marked with a bit which requests that the receiver
synchronize his left window edge with the sequence
number of the arriving packet (see SYN bit in Fig.
8). The TCP can examine the source and destination
port addresses in the packet and in the RCB to
decide whether to accept or ignore the request.

Provision should be made for a destination
process to specify that it is willing to LISTEN to a
specific port or “any” port. This last idea permits
processes such as the logger process to accept data
arriving from unspecified sources. This is purely a
HOST matter, however.

The initial packet may contain data which can
be stored or discarded by the destination, depending
on the availability of destination buffer space at the
time. In the other direction, acknowledgment is
returned for receipt of data which also specifies the
receiver’s window size.

If the receiving TCP should want to reject the
synchronization request, it merely transmits an
acknowledgment carrying a release (REL) bit (see
Fig. 8) indicating that the destination port address is
unknown or inaccessible. The sending HOST waits
for the acknowledgment (after accepting or
rejecting the synchronization request) before
sending the next message or segment. This rejection
is quite different from a negative data
acknowledgment. We do not have explicit negative
acknowledgments. If no acknowledgment is
returned, the sending HOST may retransmit without
introducing confusion if, for example, the left
window edge is not changed on the retransmission.

Because messages may be broken up into many
packets for transmission or during transmission, it
will be necessary to ignore the REL flag except in
the case that the EM flag is also set. This could be
accomplished either by the TCP or by the GATEWAY

which could reset the flag on all but the packet
containing the set EM flag (see Fig. 9).

At the end of an association, the TCP sends a
packet with ES, EM, and REL flags set. The packet
sequence number scheme will alert the receiving
TCP if there are still outstanding packets in transit
which have not yet arrived, so a premature
dissociation cannot occur.

To assure that both TCP’s are aware that the
association has ended, we insist that the receiving
TCP respond to the REL by sending a REL
acknowledgment of its own.

Suppose now that a process sends a single
message to an associate including a REL along with
the data. Assuming an RCB has been prepared for
the receiving TCP to accept the data, the TCP will
accumulate the incoming packets until the one
marked ES, EM, REL arrives, at which point a REL
is returned to the sender. The association is thereby
terminated and the appropriate TCB and RCB are
destroyed. If the first packet of a message contains a
SYN request bit and the last packet contains ES, EM
and REL bits, then data will flow “one message at a
time.” This mode is very similar to the scheme
described by Walden [12], since each succeeding
message can only be accepted at the receiver after a
new LISTEN (like Walden’s RECEIVE) command is
issued by the receiving process to its serving TCP.
Note that only if the acknowledgment is received by
the sender can the association be terminated
properly. It has been pointed out6 that the receiver
may erroneously accept duplicate transmissions if
the sender does not receive the acknowledgment.
This may happen if the sender transmits a duplicate

Fig. 12. Transmit buffer layout.

6 S. Crocker of APRA/IPT.
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message with the SYN and REL bits set and the
destination has already destroyed any record of the
previous transmission. One way of preventing this
problem is to destroy the record of the association at
the destination only after some known and suitably
chosen timeout. However, this implies that a new
association with the same source and destination
port identifiers could not be established until this
timeout had expired. This problem can occur even
with sequences of messages whose SYN and REL
bits are separated into different internetwork
packets. We recognize that this problem must be
solved, but do not go into further detail here.

Alternatively, both processes can send one
message, causing the respective TCP’s to allocate
RCB/TCB pairs at both ends which rendezvous with
the exchanged data and then disappear. If the
overhead of creating and destroying RCB’s and
TCB’s is small, such a protocol might be adequate
for most low-bandwidth uses. This idea might also
form the basis for a relatively secure transmission
system. If the communicating processes agree to
change their external port addresses in some way
known only to each other (i.e., pseudorandom), then
each message will appear to the outside world as if
it is part of a different association message stream.
Even if the data is intercepted by a third party, he
will have no way of knowing that the data should in
fact be considered part of a sequence of messages.

We have described the way in which processes
develop associations with each other, thereby
becoming associates for possible exchange of data.
These associations need not involve the
transmission of data prior to their formation and
indeed two associates need not be able to determine
that they are associates until they attempt to
communicate.

CONCLUSIONS

We have discussed some fundamental issues
related to the interconnection of packet switching
networks. In particular, we have described a simple
but very powerful and flexible protocol which
provides for variation in individual network packet
sizes, transmission failures, sequencing, flow
control, and the creation and destruction of process-
to-process associations. We have considered some
of the implementation issues that arise and found
that the proposed protocol is implementable by
HOST’S of widely varying capacity.

The next important step is to produce a detailed
specification of the protocol so that some initial
experiments with it can be performed. These
experiments are needed to determine some of the
operational parameters (e.g., how often and how far
out of order do packets actually arrive; what sort of
delay is there between segment acknowledgments;
what should retransmission timeouts be?) of the
proposed protocol.
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Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 844.736 - DF (2006/0094695-7)

RECORRENTE : GÉRSON ALVES DE OLIVEIRA JÚNIOR
ADVOGADA : MARIANA ARAUJO BECKER E OUTRO(S)
RECORRIDO : WB RESTAURANTE LTDA
ADVOGADO : CARLOS EDUARDO CAPARELLI

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO (Relator):

1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de

indenização por danos morais ajuizada por Gérson Alves de Oliveira Júnior em face de

WB Restaurante Ltda. Alega o autor que vem recebendo inúmeros e-mails de caráter

pornográfico, divulgando o estabelecimento da requerida, embora não tenha anuído com

o envio destas mensagens para o seu endereço eletrônico. Além da invasão de sua

privacidade, afirma que o conteúdo das mensagens ofende sua honra, moral e dignidade.

Narra que, em 13 de setembro de 2004, enviou mensagem à ré, requerendo

que seu endereço eletrônico fosse retirado da lista de e-mails da requerida. Como não

obteve sucesso, reiterou o pedido em 15 de setembro de 2004, mas, embora tenha

recebido confirmação de recebimento do seu requerimento, não obteve êxito em ser

excluído da lista. Afirma que a ré continuou enviando as mensagens comerciais

indesejadas, invadindo sua privacidade e intimidade e ofendendo sua honra, gerando

situações embaraçosas que o desacreditaram frente a esposa, clientes do escritório de

advocacia e sócios.

Deferida a tuleta antecipada, para que a requerida se abstivesse de enviar

qualquer tipo de mensagem publicitária para o e-mail do postulante, sob pena de multa

diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) (fl. 56), o Juízo de primeira instância julgou

procedente o pedido, condenando o réu a pagar, a título de compensação por danos

morais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a

partir da data do julgamento, e acrescidos de juros de mora, contados do mês do evento

lesivo, setembro de 2004 (fls. 104/110).

O réu interpôs recurso de apelação (fls. 113/121), o qual foi provido pelo

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, conforme acórdão assim ementado:

CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MENSAGENS
ELETRÔNICAS INDESEJADAS OU NÃO-SOLICITADAS. SPAM, ILÍCITO
NÃO CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DO CDC AOS NEGÓCIOS
ELETRÔNICOS (E-COMMERCE). APRECIAÇÃO. PROPAGANDA ABUSIVA
OU ENGANOSA. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
INAPLICABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE CULPA OU DOLO.
EXIGÊNCIA. INTANGIBILIDADE DA VIDA PRIVADA, DA INTIMIDADE, DA
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HONRA E DA IMAGEM. VIOLAÇÃO NÃO DEMONSTRADA.
1. O simples envio de e-mails não-solicitados , ainda que dotados de
conotação comercial, não configura propaganda enganosa ou abusiva, a
fazer incidir as regras próprias do CDC.
2. A eventual responsabilidade pelo envio das mensagens indesejadas
rege-se pela teoria da responsabilidade subjetiva.
3. Não há falar em dano moral quando não demonstrada a violação à
intimidade, à vida privada, à honra e à imagem.
4. Apelo provido. Sentença reformada. (fl. 145)

Opostos embargos de declaração (fls. 162/167), foram rejeitados (fls.

170/173).

Inconformado, o autor interpôs recurso especial, com fundamento nas

alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, alegando em síntese:

a) violação ao art. 29 do CDC, pois, em face do envio de publicidade pela

requerida, é indiscutível que o recorrente se qualifica nesta relação como consumidor;

b) ofensa ao art. 37, § 2º, do CDC, pois o Tribunal de origem afastou a

caracterização da abusividade da publicidade, mas as mensagens contém conotação

sexual reconhecida pelo acórdão, caracterizando práticas que violam seu direito moral e

ético;

c) negativa de vigência ao art. 39 do CDC, pois a prática de divulgação

empreendida pela recorrente é ilegal, configurando publicidade abusiva;

d) violação ao art. 927, CC/2002, pois embora o Tribunal local tenha

reconhecido a conduta reprovável da recorrida, optou por não puni-la, incentivando a

continuidade das práticas abusivas.

Contrarrazões às fls. 215/232.

O Tribunal de origem admitiu o recurso especial (fls. 246/248), subindo os

autos a esta Corte.

É o relatório.
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RECURSO ESPECIAL Nº 844.736 - DF (2006/0094695-7)

RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
RECORRENTE : GÉRSON ALVES DE OLIVEIRA JÚNIOR
ADVOGADA : MARIANA ARAUJO BECKER E OUTRO(S)
RECORRIDO : WB RESTAURANTE LTDA
ADVOGADO : CARLOS EDUARDO CAPARELLI

VOTO VENCIDO

O EXMO. SR. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO (Relator):

2. Cuida a presente controvérsia em saber se caracteriza dano moral,

aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, o envio ao usuário de internet, sem sua

autorização expressa, o denominado “spam”, mensagem eletrônica contendo propaganda

de fornecedor de produto ou serviço, no caso com a agravante de que as mensagens são

eróticas, como reconhecido pelo acórdão vergastado.

2.1. Convém, de início, deixar bem delineado o conceito de tais mensagens

eletrônicas, diante da “sociedade de informação” contemporânea.

O “spam” consiste no envio de mensagens de caráter comercial, via

Internet, sem que tenha havido qualquer solicitação por parte do consumidor. A prática

pode ser realizada diretamente pelo fornecedor ou por intermédio de empresas

especializadas na divulgação do material publicitário por este meio, os chamados

“spammers”.

O termo “spam”, sinônimo de mensagem eletrônica comercial não solicitada,

comumente caracterizada como lixo eletrônico, teve origem em uma cena do grupo de

comediantes ingleses Monty Python, que satirizava uma empresa norte-americana de

carne-enlatada chamada SPAM. Na cena, uma garçonete lê o cardápio a um casal,

repetindo incessantemente a palavra spam, já que todos os pratos são acompanhados

do produto. A comunidade de internautas passou, então, a utilizar a expressão como

publicidade indesejada que abarrota as caixas postais eletrônicas, obstruindo mensagens

relevantes (ERENBERG, Jean Jaques. Publicidade patológica na Internet à luz da

legislação brasileira. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2003, p. 58; HOCSMAN,

Heriberto Simon. Negocios en Internet. Buenos Aires: Editorial Astrea, 2005. p. 196)

A doutrina assim conceitua :

“Como afirmamos anteriormente, a web-publicidade ée realizada por
inúmeros meios e quase pode ser considerada sinõnimo de toda e qualquer
“informação” comercial, “comunicação” comercial ou comunicação
institucional, gráfica ou de marca, que utilizar o meio eletrônico (ícones,
marcas no site, banners estáticos, banners interativos, textos publicitários,
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messagens em e-mails, spam, website sponsoring, ofertas, etc). A
publicidade na Internet geralmente tem duas “plataformas”, a rede mesmo,
WWW (World Wide Web) e seus fóruns de discussão, chats e FTP ou os
e-mails. A publlicidade pode ser institucional, pode ser “de mídia”
(semelhante às publicidades encontradas em jornais, impressos, rádios,
televisão, só que agora para o meio eletrônico) e publicidade diretas ou
marketing direto (semelhante ao telemarketing ou através de e-mails
direcionados com ofertas). O atrativo comercial da publicidade na Internet é
que - a custo reduzido – pode usar meios de multimídia e um sem número
de novos instrumentos da tecnologia de comunicação a se aproximar da
interatividade.

Aqui, a web-publicidade pode ser comparada (ou aproximada) a algumas
categorias conhecidas do comércio tradicional, como a contratação entre
presentes (publicidade interativa ou imediata) e a contratação entre ausentes
(publicidade estática-eletrõnica, por e-mail). No meio eletrônico, porém, a
publicidade tem um efeito exponencialmente mais agressivo. Assim, por
exemplo, a publicidade continua podendo ser apenas “institucional”, como um
pequeno ícone na página, como a marca em gráfico, em desenho, um
mascote abanando o logotipo ou o símbolo do fornecedor, tendo em vista o
contrato de website sponsoring que foi concluído entre os fornecedores.
Agora, porém, basta um click no ícone, e por hyperlink, j'a estou na p'agina
do fornecedor, que veiculou a publicidade institucional e, em um segundo,
posso adquirir produtos e serviços deste fornecedor em seu próprio site.

(...)

Como mencionado acima o spam ou spamming é o encio de e-mails não
solicitados com publicidades para os consumidores. Assim também o define
o Projeto de Lei 6.210 de 2002, destinado a justamente limitar “o envio de
mensagem eletrônica não solicitada (spam), por meio da
Internet.”(MARQUES, Cláudia Lima. Confiança no Comércio Eletrônico e
proteção do consumidor (um estudo dos negócios jurídicos de consumo no
comércio eletrônico). São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p.
162/163)

------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

Essa prática publicitária abusiva consiste em enviar mensagens via correio
eletrônico, lista de distribuição ou newsgroups, insdiscriminadamente e em
grande quantidade, com o objetivos de divulgar publicidade, propaganda,
correntes, pirâmides, pedidos de donativos, boatos e esquemas “infalíveis”
para ganhar dinheiro. (ERENBERG, Jean Jaques. Publicidade patológica na
Internet à luz da legislação brasileira. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira,
2003, p. 58)

2.2. Cabe ressaltar que a prática do “spamming” não se confunde com o

envio de textos científicos ou de informação, sem conteúdo comercial e publicitário, como

por exemplo o envio de “newsletters ” (boletins eletrônicos).

Nesse sentido Heriberto Simon Hocsman:

“Así, se refiere a los mensajes enviados por correo eletrónico que tienen
contenido comercial, siendo necesario, para que encuadre en esta figura: que

Documento: 6832395 - RELATÓRIO E VOTO VENCIDO - Site certificado Página 4 de 10



Superior Tribunal de Justiça

se se trate de um mensaje de correo electrónico, y que éste tenga contenido
comercial y una finalidad publicitaria.” (HOCSMAN, Heriberto Simon.
Negocios en Internet. Buenos Aires: Editorial Astrea, 2005. p. 196)

2.3. Na verdade, o envio de mensagens contendo propaganda, quando não

autorizada expressamente pelo consumidor, constitui atividade nociva que pode, além de

outras consequências, gerar um colapso no próprio sistema da Internet, tendo em vista o

grande volume de informações transmitidas na rede. Segundo Hocsman, o spam

representa a metade do tráfego de mensagens enviadas mundialmente.

Diante disso, em um primeiro momento, a prática passou a ser combatida

pelo desenvolvimento de programas de computador capazes de detectar e bloquear esse

tipo de mensagem. Contudo, os programas, por mais desenvolvidos que sejam, não são

capazes de triar todas as mensagens indesejadas, causando, ainda, um problema

secundário, qual seja o bloqueio de “e-mails” que não configuram “spam”, os chamados

falso-positivos.

Ademais, o “spam” tem custo elevado para a sociedade, seja com a

necessidade de investimento dos provedores para aumento de capacidade de

armazenamento, desenvolvimento de programas “anti-spam” e pessoal, seja com a perda

de tempo para identificar e apagar as mensagens indesejadas, e com os riscos dessas

mensagens conterem “vírus” eletrônicos que eventualmente causam danos ao patrimônio

dos destinatários.

Ricardo Lorenzetti, ao dissertar sobre o assunto, chamou atenção para esta

problemática:

“O envio de e-mails não solicitados pelo usuário constitui um modo de
publicidade que diminui sensivelmente os custos de transação com relação
ao correio tradicional, já que, uma vez que se consiga uma lista de usuários,
podem-se enviar quantidades enormes de mensagens com baixíssimo
custos. Os problemas são enfrentados pelos usuários do computador, que
poderá receber vírus ou ficar diante da saturação de sua caixa de correio
eletrõnico, além da invasão da privacidade (LORENZETTI, Ricardo. Comércio
Eletrônico. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 392)

2.4. Também convém assinalar que, no plano do direito comparado,

desenvolveram-se soluções jurídicas para o problema, por meio da instituição de leis que

proíbem esta prática, determinando sanções civis e penais.

Duas são as correntes adotadas: o sistema conhecido no meio digital como

“opt-in”, segundo o qual o usuário deve, voluntariamente, se cadastrar junto ao

fornecedor para receber mensagens, e o sistema “opt-out”, em que o usuário recebe as

mensagens sem seu consentimento e deve requerer a exclusão da lista em que está
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inscrito.

Se, por uma lado, o primeiro sistema permite a maior proteção do dados

fornecidos, bem como a realização de uma propaganda eletrônica aceitável, visto que a

publicidade passa a ser mais efetiva e confiável ao consumidor, que sabe ser legítima a

empresa na qual realizou o cadastro; o segundo confere prevalência ao direito de

expressão mais amplo, possibilitando aos consumidores retirarem-se das listas de

mensagens, quando não permanecer o interesse em receber as ofertas enviadas.

A União Européia utiliza o sistema “opt-in”, de acordo com art. 13 da Diretiva

da vida privada e das comunicações eletrônicas (Diretiva 2002/58/CE), que dispõe:

Artigo 13.o

Comunicações não solicitadas

1. A utilização de sistemas de chamada automatizados sem intervenção
humana (aparelhos de chamada automáticos), de aparelhos de fax ou de
correio electrónico para fins de comercialização directa apenas poderá ser
autorizada em relação a assinantes que tenham dado o seu consentimento
prévio.

2. Sem prejuízo do n.o 1, se uma pessoa singular ou colectiva obtiver dos
seus clientes coordenadas electrónicas de contacto para correio electrónico,
no contexto da venda de um produto ou serviço, nos termos da Directiva
95/46/CE, essa pessoa singular ou colectiva poderá usar essas coordenadas
electrónicas de contacto para fins de comercialização directa dos seus
próprios produtos ou serviços análogos, desde que aos clientes tenha sido
dada clara e distintamente a possibilidade de recusarem, de forma gratuita e
fácil, a utilização dessas coordenadas electrónicas de contacto quando são
recolhidos e por ocasião de cada mensagem, quando o cliente não tenha
inicialmente recusado essa utilização.

3. Os Estados-Membros tomarão as medidas necessárias para assegurar
que, por forma gratuita, não sejam permitidas comunicações não solicitadas
para fins de comercialização directa em casos diferentes dos referidos nos
n.os 1 e 2 sem o consentimento dos assinantes em questão ou que digam
respeito a assinantes que não desejam receber essas comunicações, sendo
a escolha entre estas opções determinada pela legislação nacional.

4. Em todas as circunstâncias, é proibida a prática do envio de correio
electrónico para fins de comercialização directa, dissimulando ou escondendo
a identidade da pessoa em nome da qual é efectuada a comunicação, ou
sem um endereço válido para o qual o destinatário possa enviar um pedido
para pôr termo a essas comunicações.

5. O disposto nos n.os 1 e 3 aplica-se aos assinantes que sejam pessoas
singulares. Os Estados-Membros assegurarão igualmente, no âmbito do
direito comunitário e das legislações nacionais aplicáveis, que os interesses
legítimos dos assinantes que não sejam pessoas singulares sejam
suficientemente protegidos no que se refere a comunicações não solicitadas.

Os Estados Unidos, por outro lado, de acordo com o “Controlling the Assault
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of Non-Solicited Pornography And Marketing Act”, datado de 2003, utiliza, em nível

federal, o sistema “opt-out”, prevendo a necessidade de implantação de mecanismos de

requerimento de exclusão, pelo consumidor, em todos os “spam” enviados.

A doutrina assim se manifesta sobre as formas de proteção contra o uso

abusivo das mensagens contendo ofertas de produtos ou serviços:

“O Direito procura combater essa prática, organizando listas negativas de
consumidores que não desejam receber este tipo de mensagens, impondo
aos fornecedores em sua área (por exemplo a União Européia) respeitarem
este desejo dos consumidores. Também é imposto um dever de identificação
de que se trata de uma mensagem comercial, para que o consumidore tenha
ciência disso antes mesmo de abri-la. O desrespeito a estas normas dá azo à
indenização. A publicidade não identificada por meio eletrônico é prática
abusiva na Alemanha e também no Brasil (art. 39 c/c os arts. 6°, 36, 37, 39
do CDC). Também o uso de spam pode ser considerado prática abusiva, se
for realizado com efeitos danosos, e se causar extremo distúrbio, peso ou
pertubação ao consumidor (Belästigungswirkungen)”. (MARQUES, Cláudia
Lima. Confiança no Comércio Eletrônico e proteção do consumidor (um
estudo dos negócios jurídicos de consumo no comércio eletrônico). São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 162/163)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

“El opt-in, o inclusión voluntaria, presenta algumas ventajas, como: permite
una mejor protéccion de los datos; proteger al consumidor, dado que sabe
que recibe una oferta válida de una empresa legítima, beneficia a las
empresasm, pues las ayuda a producir publicidad eficaz; respeta el derecho a
la intimidad; establece prácticas aceptables en marketing.

(...) Por otro lado, en el sistema de exclusión voluntaria, u opt-out, se requiere
que el proprio usuario deba notificar por cualquier medio (generalmente, ele
envío de un correo electrónico) al emisor del mensaje que no desea que le
envíen má mesajes publicitarios. Este método hace pesar una injusta carga
sobre el consumidor, pues debe ser él quien manifeste su desintéres en
recibir los mensajes.” HOCSMAN, Heriberto Simon. Negocios en Internet.
Buenos Aires: Editorial Astrea, 2005, p. 200/201)

3. No Brasil, embora tramitando no Parlamento projetos de lei sobre o tema,

não existe legislação específica.

Por isso mesmo, havendo algum tipo de abuso na forma de propaganda

eletrônica ou por meio da internet, é de se aplicar, em analogia à publicidade

convencional, o Código de Defesa do Consumidor.

Esse o ponto importante do precedente ora em exame.

3.1. De fato, destaca-se que o destinatário da publicidade, seja ela por meio

eletrônico, ou não, é equiparado ao consumidor, em face do disposto no art. 29 do CDC:
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Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos
consumidores todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas
nele previstas.

Na mesma linha, o destinatário de mensagens de caráter comercial, ainda

que não tenha solicitado essas informações diretamente ao fornecedor de produtos e

serviços e que não realize qualquer compra, é equiparado ao consumidor, pois a ele,

especificamente, é dirigida a publicidade, que visa, em última análise, a conclusão de um

contrato de consumo.

3.2. Outrossim, o art. 6° do CDC prevê, em seu inciso IV, que é direito

básico do consumidor a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos

comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou

impostas no fornecimento de produtos e serviços.

Com efeito, o CDC inaugurou uma proteção mais efetiva aos consumidores,

até mesmo na fase pré-contratual, especialmente em relação à publicidade de consumo,

baseando-a nos princípios da boa-fé e da transparência, conforme afirma Claudia Lima

Marques:

“No sistema do CDC, porém, a transparência, a informação correta, está
diretamente ligada à lealdade, ao respeito no tratamento entre parceiros. É a
exigência de boa fé quando da aproximação (mesmo que extra ou
pré-contratual) entre fornecedor e consumidor. Nesse sentido disciplina o
CDC, em seus arts. 36 a 38, a informaçâo publicitária para obrigar o
fornecedor que dela se utilizar a respeitar os princípios básicos de
transparência e boa-fé nas relações de consumo”. (MARQUES, Claudia Lima.
BENJAMIN, Antonio Herman, MIRAGEM, Bruno. Comentários aos Código de
Defesa do Consumidor. São Paulo: Editora dos Tribunais, 2006. p. 179/180)

Combina-se o dispositivo supracitado ao disposto nos arts. 36, 37, § 2°, e

39, III, do CDC, que prevêem, respectivamente:

Art. 36. A publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor, fácil
e imediatamente, a identifique como tal.
Parágrafo único. O fornecedor, na publicidade de seus produtos ou serviços,
manterá, em seu poder, para informação dos legítimos interessados, os
dados fáticos, técnicos e científicos que dão sustentação à mensagem.

Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.
§ 2° É abusiva, dentre outras a publicidade discriminatória de qualquer
natureza, a que incite à violência, explore o medo ou a superstição, se
aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeita
valores ambientais, ou que seja capaz de induzir o consumidor a se
comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança.
      
Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras
práticas abusivas:
III - enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer
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produto, ou fornecer qualquer serviço;

3.3. No caso em apreço, conquanto a ré tenha se identificado claramente, é

forçoso reconhecer que agiu de forma abusiva, enviando mensagens com conteúdo

erótico, mesmo após o autor ter solicitado sua exclusão da lista de envio.

Ademais, verifica-se que a continuidade de remessa do “spam”, mesmo

após o pedido para que fosse realizada a exclusão do autor da lista de correspondência

eletrônica, configura comportamento violador do princípio da boa-fé, da conduta leal entre

as partes, pois, embora tenha confirmado que cessaria o envio das mensagens

indesejadas, continuou a fazê-lo.

3.4. Ainda que assim não fosse, é inegável que o envio insistente de

mensagens não solicitadas, que persistiram mesmo após pedido de cessação da

atividade, viola o direito de privacidade do autor, pois implica intromissão na vida alheia,

perturbando a paz e intimidade da pessoa.

Nesse sentido opina Ricardo Lorenzetti:

“Quando não houver uma lei especial sobre o tema e a jurisprudência tiver de
tomar decisões, deve-se proceder a qualificação do endereço eletrônico do
usuário, a fim de perquirir se se trata de um lugar público, que permite a livre
circulação de mensagens, ou de um local privado, cuja titularidade
corresponde ao titular, e, portanto, está protegida pelas normas relativas à
privacidade. Se for considerado um local privado, tem lugar o direito de
impedir o envio de e-mails não desejados. Neste casos, cabe a ação de
reparação de danos contra o fornecedor que divulgue propaganda não
solicitada e que continue a fazê-lo apesar da insistência do usuário para que
cesse a prática. Já se defendeu que a regra da privacidade deve diferenciar o
e-mail comercial do não comercial, sendo mais rigorosa no primeiro caso, por
aplicação analógica das regras existentes no correio não virtual.

No direito argentino, e em nossa opinião, o e-mail não desejado consiste em
evidente invasão de privacidade, pelo que resta aplicável o art. 1.071 do CC
argentino, que determina que viola a intimidade “aqueles que arbitrariamente
se intromete na vida alheia, publicando fotografias, difundindo
correspondência, molestando outrem em seus costumes ou sentimentos,
perturbando de qualquer maneira sua intimidade (...)'” (LORENZETTI,
Ricardo. Comércio Eletrônico. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2004, p. 393/394)

4. Assim, no caso dos autos, o envio de mensagens virtuais de conteúdo

sexual, ao arrepio da vontade do destinatário, que, por mais de uma vez, requereu que o

fornecedor cessasse a prática, representa, de fato, uma invasão a privacidade.

Cabe ressaltar que não se trata aqui de revisão do conjunto fático

probatório, pois os fatos ora em análise, consistentes no envio insistente de “spam”, com

conteúdo erótico, apesar do requerimento de exclusão de lista de e-mails, restam
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incontroversos.

5. No tocante ao dissídio jurisprudencial, verifica-se que o recorrente não

realizou o necessário cotejo analítico das decisões, com indicação das circunstâncias que

identifiquem as semelhanças entre o aresto recorrido e o paradigma, nos termos do

parágrafo único, do art. 541, do Código de Processo Civil e dos parágrafos do art. 255 do

Regimento Interno do STJ.

Nesse sentido os seguintes precedentes dessa Corte: EDcl nos EDcl no

AgRg no Ag 922.650/ES, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em

18/11/2008, Dje 01/12/2008; REsp 972.849/RN, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE

NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 28/10/2008, DJe 10/11/2008.

6. Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e, nesta parte, lhe

dou provimento, restabelecendo a sentença proferida em primeira instância, inclusive no

tocante aos ônus sucumbenciais.
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Relatório sobre o impacto ambiental do spam de email

• Um total mundial estimado de 62 trilhões de emails de 

spam foi enviado em 2008.

• Globalmente, o consumo anual de energia do spam 

totaliza 33 bilhões de kilowatts-hora (KWh) ou 

33 terawatts-hora (TWh). Isso equivale à eletricidade 

utilizada em 2,4 milhões de residências nos Estados 

Unidos, com as mesmas emissões de gases do efeito 

estufa que 3,1 milhões de automóveis consumindo 

7,6 bilhões de litros de gasolina.

• A filtragem de spam economiza 135 TWh de 

eletricidade por ano. É como se tirássemos 13 milhões 

de carros das ruas.

• Se cada caixa de entrada fosse protegida por um 

avançado filtro de spam, as organizações e indivíduos 

poderiam reduzir o consumo de energia do spam 

em aproximadamente 75% ou 25 TWh por ano. Isso 

equivale a tirar 2,3 milhões de carros das ruas.

• A média de emissão de gases do efeito estufa 

associada a uma única mensagem de spam é 

de 0,3 grama de CO2. Em termos de emissões 

equivalentes, é como dirigir por 1 metro, mas ao 

multiplicar isso pelo volume anual de spam, é como 

dirigir ao redor da Terra 1,6 milhão de vezes.

• O volume de email de um ano em uma empresa típica 

de porte médio consome 50.000 KWh; mais que um 

quinto do consumo anual pode ser associado ao spam.

• A filtragem do spam é benéfica, mas combater o spam 

em sua origem é ainda melhor. Quando a McColo, 

uma grande fonte de spam on-line, foi tirada do ar 

em 2008, a energia economizada na calmaria que se 

seguiu  —  antes que os spammers reconstruíssem sua 

capacidade de envio  —  equivaleu a tirar 2,2 milhões 

de carros das ruas.

• Muito do consumo de energia associado ao spam 

(80%) vem de usuários finais ao excluir o spam 

e procurar mensagens de email legítimas (falsos 

positivos). A filtragem do spam responde por apenas 

16% do consumo de energia relacionado ao spam.

Principais descobertas
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Introdução

Todos os usuários de email, ao redor do mundo, incluindo 

consumidores e empresas, sofrem com a praga do email de spam. 

Os custos e riscos associados ao spam já foram bem documentados 

e levaram a tentativas, tanto do governo quanto de empresas 

privadas, de restringir o spam, como a lei CAN-SPAM de 2003, dos 

EUA, e várias propostas, como a associação de grandes provedores 

de email para implementar sistemas de autenticação de remetentes 

e sistemas de pagamento para envio. 
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Até a McAfee® encomendar à ICF International 
um estudo do impacto ambiental global do 
email de spam, toda documentação era voltada 
para as consequências financeiras do spam. O 
estudo da ICF determinou que adotar medidas 
para desencorajar o spam  —  o qual representa 
80% de todas as mensagens de email  —  não 
apenas poupa tempo e dinheiro às organizações e 
usuários individuais de email, mas leva a reduções 
significativas no consumo de energia e nas 
emissões de gases de efeito estufa resultantes.

Ao adotar uma abordagem ambiental ao custo 
do spam, a McAfee espera ajudar os tomadores 
de decisões que estão empenhados em deter 
a avalanche de email de spam e iniciar uma 
conversa oportuna sobre os custos do spam de 
email para o planeta. Este documento inicia essa 
conversa discutindo descobertas fundamentais do 
relatório da ICF. 

Resumo
O spam de email é um problema significativo, 
tanto para usuários individuais quanto para 
empresas. Seu impacto financeiro e, no caso de 
alguns esquemas de phishing, sua capacidade 
de causar perdas e danos pessoais, foi o tema de 
muitos estudos de pesquisa. No entanto, até a 
McAfee solicitar a Richi Jennings, especialista em 
spam e consultor de mudanças climáticas da ICF 
International, que calculasse o impacto ambiental 
do spam, a contribuição do spam para as emissões 
de gases do efeito estufa eram amplamente 
ignoradas.

Este relatório avalia a energia global despendida 
com a criação, armazenamento, visualização e 
filtragem do spam. A ICF calcula as emissões de 
gases do efeito estufa associadas a esse consumo 
de energia, resultantes principalmente da queima 
de combustíveis fósseis para geração de energia 
elétrica.

Este documento utiliza a análise da ICF para 
fazer um apelo contundente pela eliminação do 
spam em sua origem, além do investimento em 
tecnologia de ponta para filtragem de spam, o 
que não apenas poupa tempo e dinheiro, mas vale 
a pena pela contribuição dada ao planeta com a 
redução do impacto ambiental do spam de email.
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Um dia sem spam

Em 11 de novembro de 2008, a McColo Inc., empresa de hospedagem na Web 

sediada nos Estados Unidos, notória por sua prolífica contribuição para o spam 

de email, foi tirada do ar devido ao volume de envio de seu provedor de serviços 

de Internet. Da noite para o dia, o volume global de spam caiu em 70%. Para 

praticamente todos que possuem um endereço de email, o benefício mais óbvio 

do encerramento das atividades foi uma redução imediata das mensagens não 

solicitadas. Ao mesmo tempo, o planeta teve um benefício ambiental menos 

óbvio. Para cada email de spam não enviado, houve uma redução associada no 

consumo de eletricidade e, portanto, de emissões de dióxido de carbono. 

A queda substancial, embora temporária, do 
tráfego total de spam decorrente da desconexão 
foi, decisivamente, um alívio para usuários de 
email individuais e organizações do mundo inteiro. 
Também foi um alívio para o planeta, de acordo 
com a ICF, que comparou esse tráfego reduzido 
de spam a tirar 2,2 milhões de automóveis das 
ruas. Embora a distribuição de spam não envolva 
o transporte de bens físicos, ela exige incontáveis 
peças de hardware de computador  —  para envio 
de spam, movimentação do mesmo pela Internet, 
processamento, armazenamento, visualização e 
para sua filtragem.

Enquanto o mundo enfrenta vários fatores, 
como mudanças climáticas e o aumento da 
industrialização nos países em desenvolvimento, 
a McAfee acredita que é hora de considerar o 
impacto global de 62 trilhões de emails de spam 
por ano e responder a pergunta: “Qual é o 
benefício ambiental de se bloquear o spam de 
email?”.
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O impacto ambiental do spam 

O relatório da ICF associa 0,3 grama de emissões de CO2 a uma mensagem 

típica de spam. É verdade que a ICF associa a mensagem típica de email 

legítimo a quase 4 gramas de CO2. No entanto, o email de spam responde 

por pouco mais de um terço das emissões totais relacionadas ao email pessoal 

e de empresas globalmente porque quase 80% de todas as mensagens de 

email são spam. 

O usuário médio de email empresarial é 
responsável por 131 kg em emissões de CO2 por 
ano relacionadas ao email, sendo 22% desse 
total relacionados a spam. O relatório da ICF 
equipara esse consumo de energia do spam ao 
que ocorreria se todo usuário de email empresarial 
queimasse 12,5 litros de gasolina a mais por ano.

A energia necessária anualmente para criar, 
enviar, receber, armazenar e visualizar o spam 
chega a mais de 33 bilhões de KWh, equivalente 
a aproximadamente 4 gigawatts de geração de 
energia ou a produção de quatro grandes usinas 
a carvão novas. A ICF estima que as emissões 
relacionadas a spam para todos os usuários de 
email sejam, no total, de 17 milhões de toneladas 
métricas de CO2 por ano, ou 0,2% do total global 
de emissões de CO2  —  um número equivalente 
a emissões de aproximadamente 1,5 milhão de 
residências nos Estados Unidos. 
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Figura 4-2. Este gráfico descreve o 

percentual de emissões de gases 

do efeito estufa associado a cada 

componente de consumo de energia 

do spam. 

As fontes de emissões que mais contribuem para o 
impacto ambiental do spam são:

• Coleta de endereços

• Criação de campanhas de spam

• Envio de spam a partir de servidores de email e 
computadores zumbis

• Transmissão de spam do remetente para o 
destinatário através da Internet

• Processamento de spam por servidores de 
recebimento de email

• Armazenamento de mensagens 

• Visualização e exclusão de spam

• Filtragem de spam e procura por falsos positivos

Figura 4-1. Cada uma das etapas 

do ciclo de vida do spam. 

PCs zumbis

Servidores de 
recebimento de email 

e armazenamento

PCs dos 
usuários finais

Servidores de 
email de spam

Internet 

O ciclo de vida do spam
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Análise dos dados

Para determinar o impacto ambiental do spam, 
a ICF, com a assistência da McAfee, calculou o 
consumo de energia associado a cada estágio 
do ciclo de vida do spam e, então, aplicou a 
intensidade de emissões apropriada à energia 
total associada ao spam e à filtragem de spam. Os 
resultados demonstram que a média de emissões 
de gases do efeito estufa por mensagem de spam 
totaliza 0,3 grama de CO2-equivalentes (CO2-e). 

O relatório atribui a maior parte das emissões de 
gases de efeito estufa do spam  —  praticamente 
80%  —  à energia consumida no processo de 
visualizar e excluir spam ou procurar pelo email 
legítimo capturado erroneamente em filtros de 
spam (falsos positivos).

Para mais detalhes sobre a metodologia seguida 
pela ICF, no site www.mcafee.com/us o relatório 

“The Carbon Footprint of Email Spam Report” 
(Relatório sobre o impacto ambiental do spam 
de email), em inglês.

Impacto global anual

O estudo da McAfee/ICF examina spam em 
11 países e, como as emissões não podem ser 
isoladas em um único país, estima que suas 
descobertas cheguem a um impacto global. 
De acordo com o estudo, o nível de emissões 
relacionadas ao spam geradas em qualquer 
país costuma ser proporcional ao número de 
usuários de email de cada país e ao percentual 
do email de cada país que é spam. Países com 
maior conectividade à Internet tendem a ter mais 
usuários de email e países com um percentual 
maior de spam nos emails recebidos têm emissões 
proporcionalmente maiores por usuário de email. 
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Figura 4-3. Emissões associadas ao 

spam nos 11 países examinados no 

estudo.

Total de emissões por spam por país 

(bilhões de kg de CO2-e/ano)

A emissão de dióxido de 
carbono global anual do spam 
é equivalente a 3 milhões de 
automóveis nas ruas anualmente.
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Países com mais usuários de email geralmente 
consomem mais energia, em uma média global de 
22 kWh por usuário por ano. Variações entre os 
países devem-se, em grande parte, às diferenças 
no percentual de emails de spam recebidos em 
cada país. Não é de surpreender que países nos 
quais o spam representa um percentual maior 
dentre todo o email gastem mais energia por 
usuário do que países com taxas de spam mais 
baixas. 

Enquanto o spam que chega à caixa de entrada 
de qualquer indivíduo pode criar apenas uma 
fumacinha de CO2, essa fumacinha multiplicada 
por milhões de usuários no mundo inteiro torna-
se significativa. A adoção de medidas elaboradas 
para desencorajar os remetentes de spam no 
mundo todo pode levar a reduções significativas 
no consumo de energia e nas emissões de gases 
do efeito estufa, além de poupar tempo e dinheiro 
aos usuários de email em todo o mundo.
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Figura 4-4. 

Consumo de energia do spam por país

Países com maiores quantidades 
de usuários de email geralmente 
consomem mais energia, em uma 
média global de 22 kWh por usuário 
por ano.

O usuário médio de email empresarial 
é responsável por 131 kg em emissões 
de CO2 por ano relacionadas ao email, 
sendo 22% desse total relacionados 
a spam.
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Consumo de energia do spam (milhões de kWh/ano)

COLETA
CRIAÇÃO DO 

SPAM
BOTS NÃO-BOTS INTERNET

SERVIDORES DE 
RECEBIMENTO 

DE EMAIL

ARMAZENAMENTO 
DE MENSAGENS

VISUALIZAÇÃO 
DO SPAM

FILTRAGEM DO 
SPAM

FALSOS 
POSITIVOS

TOTAL

TOTAL GLOBAL 63 / 0% 0,2 / 0% 114 / 0% 9 / 0% 747 / 2% 181 / 1% 148 / 0% 17.707 / 52% 5.542 / 16% 9.222 / 27%
33.733 / 
100%

ESTADOS UNIDOS 12 / 0% 0 / 0% 24 / 0% 9 / 0% 151 / 2% 36 / 1% 30 / 0% 3.571 / 52% 1.120 / 16% 1.860 / 27% 6.805 / 100%

CANADÁ 2 / 0% 0 / 0% 3 / 0% 0,2 / 0% 19 / 2% 5 / 1% 4 / 0% 457 / 52% 143 / 16% 238 / 27% 872 / 100%

BRASIL 1 / 0% 0 / 0% 5 / 0% 0,4 / 0% 33 / 2% 8 / 1% 7 / 0% 784 / 53% 246 / 16% 408 / 27% 1.493 / 100%

MÉXICO 1 / 0% 0 / 0% 3 / 1% 0,1 / 0% 9 / 2% 2 / 0% 2 / 0% 224 / 45% 120 / 24% 133 / 27% 495 / 100%

AUSTRÁLIA 0,5 / 0% 0 / 0% 1 / 1% 0,1 / 0% 4 / 2% 1 / 0% 1 / 0% 106 / 45% 57 / 24% 63 / 27% 234 / 100%

CHINA 8 / 0% 0 / 0% 23 / 0% 2 / 0% 145 / 2% 35 / 1% 29 / 0% 3.444 / 52% 1.080 / 16% 1.794 / 27% 6.560 / 100%

ÍNDIA 0,5 / 0% 0 / 0% 22 / 0% 2 / 0% 140 / 2% 34 / 1% 28 / 0% 3.317 / 53% 1.040 / 16% 1.727 / 27% 6.310 / 100%

REINO UNIDO 3 / 0% 0 / 0% 4 / 0% 0,3 / 0% 28 / 2% 7 / 1% 5 / 0% 656 / 52% 206 / 16% 342 / 27% 1.251 / 100%

FRANÇA 2 / 0% 0 / 0% 3 / 1% 0,1 / 0% 12 / 2% 3 / 0% 2 / 0% 288 / 45% 155 / 24% 172 / 27% 639 / 100%

ALEMANHA 3 / 0% 0 / 0% 5 / 1% 0,2 / 0% 17 / 2% 4 / 0% 3 / 0% 407 / 45% 219 / 24% 242 / 27% 900 / 100%

ESPANHA 6 / 2% 0 / 0% 2 / 1% 0,1 / 0% 5 / 2% 1 / 0% 1 / 0% 122 / 38% 102 / 31% 84 / 26% 323 / 100%

DEMAIS PAÍSES 25 / 0% 0,1 / 0% 18 / 0% 2 / 0% 183 / 2% 44 / 1% 36 / 0% 4.331 / 55% 1.054 / 13% 2.158 / 27% 7.851 / 100%

Figura 4-5.

A visualização e a exclusão do spam 
pelos usuários é o maior gasto 
de energia associado ao spam, 
chegando a quase 18 bilhões de 
kWh ou 52% do consumo total de 
energia do spam.
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Fases do consumo de energia do spam

A ICF divide o consumo de energia do spam 
em várias fases. Primeiro, os remetentes 
de spam coletam endereços de email, 
tipicamente “garimpando” sites, um processo 
que utiliza software automatizado para fazer 
download de todo o conteúdo de um site e 
procurar endereços de email no mesmo. 

O remetente de spam cria, então, a campanha 
de spam escrevendo o código e criando a cópia 
para as mensagens de spam. Em seguida, uma 
combinação de PCs zumbis (chamada de redes 
de bots quando ocorre em grande número) e 
servidores de email convencionais enviam o 
spam. As mensagens de spam viajam através 
do hardware de Internet de propriedade dos 
provedores de acesso e outros provedores 
de rede, os quais atuam como ponte entre o 
remetente e o destinatário. Ao atingir a rede do 
destinatário, os servidores de email processam o 
spam e o colocam em um armazenamento em 
disco. Finalmente, a energia também é consumida 
por dispositivos de filtragem em vários pontos 
ao longo do caminho e por destinatários que 
precisam visualizar e excluir o spam que escapou 
dos filtros (falsos negativos). Os destinatários 
também gastam energia procurando os emails 
legítimos capturados nos filtros de spam (falsos 
positivos).

Classificação, visualização e exclusão manuais 

de spam pelo usuário

O estudo da ICF descobriu que a maior parte 
do consumo de energia relacionado ao spam e 
às emissões de gases do efeito estufa está na 
visualização e exclusão do spam pelos usuários 
finais. A classificação, visualização e exclusão 
manuais do spam, bem como a procura por 
emails legítimos (falsos positivos) consome quase 
18 bilhões de KWh, ou 52% de todo o consumo 
de energia relacionado ao spam. 

São necessários, em média, três segundos para 
um usuário visualizar e excluir uma mensagem 
de spam. Embora os filtros de spam bloqueiem 
aproximadamente 80% dos spams antes que 
estes atinjam o usuário, as quantidades massivas 
de spam de email e a crescente engenhosidade 
dos remetentes de spam resultam em um grande 
número de mensagens de spam nas caixas de 
entrada dos usuários finais. Aproximadamente 
104 bilhões de horas dos usuários por ano são 
despendidas na leitura e exclusão manual de spam 
(Jennings, 2008). 

A procura de falsos positivos pelos 
usuários perfaz 27% do consumo 
total de energia do spam, com 
aproximadamente 9 bilhões de kWh.

O volume de email de um ano em 
uma empresa típica de porte médio 
consome 50.000 KWh; mais que um 
quinto do consumo anual pode ser 
associado ao spam.
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Consumo de energia para filtragem de spam

A filtragem de spam também representa uma 
parcela significativa do consumo de energia do 
PC  —  aproximadamente 5,5 bilhões de KWh 
por ano ou 16% de todo o consumo de energia 
com o spam. No entanto, em comparação com a 
energia que os usuários consomem procurando 
falsos positivos e visualizando e excluindo 
mensagens de spam, o gasto de energia com 
a filtragem de spam parece um pequeno preço 
a pagar. A filtragem de spam ajuda a reduzir o 
número total de mensagens de spam, reduzindo, 
assim, o tempo despendido na classificação 
manual de todas as mensagens e o consumo de 
energia e as emissões de gases do efeito estufa 
associados.

Conclusão

O email de spam cobra seu preço nas finanças e na produtividade de usuários 

de email privados e empresariais no mundo todo. Isso também é um fardo 

pesado para o meio ambiente global. Como esse impacto é em muito devido à 

quantidade de tempo que os usuários finais despendem procurando e excluindo 

spam, os investimentos na próxima geração de tecnologia de filtragem de spam 

podem render altos dividendos  —  tanto em termos econômicos quanto em um 

resultado positivo sobre o impacto ambiental do spam.

Um dia sem filtragem de spam teria 
consequências ambientais significativas. Se 
todo o spam chegasse livremente às caixas 
de entrada, o tempo que os usuários finais 
perderiam removendo o spam de suas caixas 
de entrada aumentaria consideravelmente. Isso 
não apenas custaria caro em termos de perda de 
produtividade dos funcionários, mas as emissões 
de gases do efeito estufa associadas ao spam 
aumentariam em quase cinco vezes devido ao 
maior tempo de computação necessário para se 
visualizar e excluir essas mensagens de spam.

Um total mundial estimado de 
62 trilhões de emails de spam 
foi enviado em 2008.
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Este relatório é uma análise detalhada do Brasil como parte de nossa pesquisa contínua para 
compreender a situação das ameaças, da segurança cibernética e da economia clandestina. Este 
estudo pode ser visto como um complemento do relatório “Tendências da Segurança Ciber-
nética e Respostas Governamentais na América Latina e Caribe”, publicado pela Organização 
dos Estados Americanos (OEA) e pela Trend Micro.1

ameaças que o Brasil enfrenta, nos fatores que motivam a criação das ameaças e na natureza da 
economia clandestina do país.

Este relatório se concentra em cinco áreas de pesquisa:
1. Tendências do crime cibernético
2. Razões para o aumento da atividade do crime cibernético
3. Ameaças no Brasil em números
4. Atividade clandestina
5. Políticas públicas de segurança cibernética 

Este relatório também pretende fornecer uma visão ampla, mas detalhada, da situação atual 
da segurança cibernética no Brasil. Como o Brasil acompanha o ritmo das outras chamadas 
economias BRIC, como a Rússia e a China, com uma importância vibrante e crescente na 
economia global, ele também vivencia o lado sombrio da globalização. Isso acontece principal-
mente devido ao dramático aumento do crime cibernético.

1  Organização dos Estados Americanos e Trend Micro Incorporated. (2013). “Latin American and Caribbean Cybersecurity 

Trends and Government Responses.” Acesso em 30 de julho, 2013, http://www.trendmicro.com/cloudcontent/us/pdfs/

security-intelligence/white-papers/wp-latin-american-and-caribbean-cybersecurity-trends-and-governmentresponses.pdf. 
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O Brasil é uma economia em expansão. O sucesso econômico e geopolítico do Brasil no palco 
mundial é acompanhado por uma evolução ameaçadora da criminalidade. O Brasil se tornou 
uma fonte importante de numerosos cavalos de Troia bancários, que capturam dados e cre-

seja a família de cavalos de Troia BANCOS, que geralmente se limita a conseguir informações 
bancárias dentro da região latino-americana. Recentemente, outros cavalos de Troia como o 
ZeuS, SpyEye e CARBERP – todos incomuns no cenário de ameaças brasileiro – foram en-
contrados se propagando por uma miríade de fóruns brasileiros de hackers.2 

2  Ranieri Romera. (15 de abril, 2013). TrendLabs Security Intelligence Blog. “New Crimeware in BANCOS Paradise.” Acesso 

em 24 de junho, 2013, http://blog.trendmicro.com/trendlabs-security-intelligence/new-crimeware-in-bancos-paradise/.

3  Federação Brasileira de Bancos (dezembro, 2012). CIAB Febraban. “Tecnologia para Acelerar.” Acesso em 25 de junho, 

2013, http://www.ciab.com.br/_pdfs/publicacoes/2012/43-Dez2012.pdf.

Figura 1. Captura de tela de um anúncio 

online vendendo kits de malwares 

conhecidos.

A Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN) relata que as perdas por fraudes bancárias 
brasileiras diminuíram 6,7% em 2012 em relação a 2011. Porém, a perda de 1,4 bilhões de 
dólares em fraudes eletrônicas é ainda uma razão atrativa para os criminosos cibernéticos con-
tinuarem a visar os usuários de bancos online do país. Isso é especialmente verdade já que 
tal montante representa apenas 0,06% do total das transações dos usuários.³ Note que 2013 
marcou o início de uma onda de ataques bem sucedidos e está a caminho de superar as perdas 
com fraudes em 2012.
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da América Latina e o quinto do mundo.4 A enorme população do Brasil contribui para sua 
grande participação de usuários de Internet, de quase 88,5 milhões.5

Desde 2011, quase duas em cada cinco famílias brasileiras (38%) já têm acesso à Internet.6 
Devido ao tamanho da população, o Brasil se tornou um imã para os criminosos cibernéticos 
que veem os usuários online como um mercado lucrativo para atividades ilegais.

A velocidade média de conexão no Brasil continua a crescer. Mais de um décimo (13%) dos 
usuários de Internet no país agora contam com velocidades acima de 4Mbps.7 Assim, o acesso 
à Internet se tornou uma mercadoria popular no Brasil. Os consumidores passam mais de 27 
horas por mês em seus computadores, a maior média de participação na América Latina.8

A evolução do Brasil para uma sociedade mais conectada também serve como um catalisador 

O Brasil ocupa a vanguarda das operações bancárias online devido à sua história econômica. 
-

9

Para conseguir isso, as instituições bancárias brasileiras foram as pioneiras em sistemas eletrôni-
cos e operações bancárias online, superando sistemas de compensação de cheques e, assim, 
abrindo caminho para um rápida movimentação do dinheiro.

4  Central Intelligence Agency. (12 de junho, 2013). CIA - The World Factbook. “Country Comparison: Population.” 

Acesso em 20 de junho, 2013, https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/rankorder/2119rank.

html?countryName=Brazil&countryCode=br&regionCode=soa&rank=5#br.

5  Miniwatts Marketing Group. 27 de novembro, 2012. Internet World Stats. “Brazil Internet Stats and Telecom Market 

Report.”Acesso em 20 de junho, 2013, www.internetworldstats.com/sa/br.htm.

6  Organização dos Estados Americanos (21 de junho, 2012). OAS Cyber Security Program. “Overview of Information Security 

(Cyber Security and Cyber Defense of Critical Infrastructure in Brazil).” Acesso em 20 de junho, 2013, http://www.oas.org/

cyber/presentations/OAS%20set%202012.pdf.

7  Akamai. (22 de abril, 2013). “The State of the Internet 4th Quarter 2012 Report.” Acesso em 20 de junho, 2013, http://www.

akamai.com/dl/whitepapers/akamai_soti_q412.pdf?curl=/dl/whitepapers/akamai_soti_q412.pdf&solcheck=1&WT.mc_id=soti_

Q412&.

8  comScore, Inc. (março, 2013). “2013 Brazil Digital Future in Focus.” Acesso em 20 de junho, 2013, http://www2.comscore.

com/l/1552/ure-in-Focus-Final-English-pdf/3cyltr.

9  James Dale Davidson. (2012). Google Books. “Brazil Is the New America: How Brazil Offers Upward Mobility in a Collapsing 

World.” Acesso em 15 de julho, 2013,

http://books.google.com.ph/books?id=8muXHC8xQBIC&pg=PT125&img=1&zoom=3&hl=en&ots=yf3cfKKtQR&sig=AC-

fU3U1214BNCrmKbjl6ora5b4ccYOF1Ow&w=685.



Trend Micro | Brasil

6

Hoje, vemos uma comunidade robusta de banco online, além de uma conectividade com a 
Internet generalizada no Brasil devido aos primeiros esforços para adotar a Internet e o banco 
online.

O Brasil é a oitava maior economia do mundo com base no Produto Interno Bruto (PIB) por 
paridade de poder aquisitivo (US$ 2,394 trilhões). Como outros mercados emergentes, o país 
está vivendo um notável crescimento no mercado de tecnologia de informação e comunicação 
(TIC).

O Brasil também tem o terceiro maior mercado de computadores, o quarto maior mercado 
automotivo e de telefones celulares, o segundo maior de caixas automáticos (ATM) e o quinto 
maior em equipamentos médicos.

A OEA prevê que o mercado de TIC no Brasil alcançará entre US$ 150 e 200 bilhões até 2020, 
partindo dos US$ 102 bilhões de 2011.

Em 2012, a comunidade de segurança de ICS relatou 171 vulnerabilidades em vários sistemas 
de controles voltados para a Internet (ICS) na região. Um estudo da Trend Micro revela que os 
controles ICS sofrem ataques diariamente.10

-
net executando Sistemas de Supervisão e Aquisição de Dados (SCADA) e sistemas VxWorks. 
SCADA e VxWorks são sistemas operacionais usados para controlar processos de fabricação e 
industriais em larga escala, inclusive os sistemas ICS.

O uso de ICS voltado para a Internet no Brasil pode não ser perigoso por natureza, mas tais 
sistemas podem estar expostos a ataques, já que a maioria não possui uma proteção por senha 
apropriada e patches de segurança atualizados.

10 Kyle Wilhoit. (2013). “Who’s Really Attacking Your ICS Equipment.” Acesso em 5 de agosto, 2013. http://www.trendmicro.

com/cloud-content/us/pdfs/security-intelligence/white-papers/wp-whos-really-attacking-your-icsequipment.pdf
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A maior ênfase no mercado de TIC levou ao crescimento de investimentos no setor de pesqui-
sa e desenvolvimento (P&D). Assim, a dependência da infraestrutura de TIC está crescendo 
em vários setores da sociedade brasileira.

O volume das informações que se segue ao desenvolvimento da TIC é um atrativo para os 
criminosos cibernéticos com intenções maliciosas, que buscam desde a interrupção da in-
fraestrutura crítica até o roubo de dados sensíveis. Ataques a ICS não devem ser vistos como 

tação política e social por agentes não estatais está sendo expressa através de destruição e hack-
ings propositais. O descontentamento público vai iniciar ataques localizados como uma forma 
de manifestação pública em 2013.

Figura 2. Número de Dispositivos SCADA e VxWorks voltados para a Internet na América Latina e Caribe.
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O relatório “Computação Global em Nuvem em 2013”, da BSA, reconheceu os esforços de 
segurança cibernética do Brasil como a aprovação de leis modernas contra o crime cibernético. 
Porém, o relatório revelou que a maioria das medidas de segurança em nuvem continua incom-
pleta.11

A privacidade de dados para informações pessoais continua a ser um problema, já que o Pro-
jeto de Lei de Proteção de Dados ainda espera a aprovação. Esse projeto de lei promete uma 

-
tes e parceiros em caso de uma violação.

O relatório diz que, fora os crimes relacionados aos computadores, os projetos de lei aprovados 
em 2012 foram vagos, tornando difícil acusar um hacker de ter cometido um crime cibernético. 
Como os projetos de lei são vagos, é necessário julgar e interpretar alguns crimes cibernéticos 

os criminosos cibernéticos.12

O Brasil ainda precisa assinar o Tratado Mundial de Direitos de Propriedade Intelectual 
(WIPO), que procura proteger os direitos dos autores de trabalhos literários e artísticos.13

Baseado em uma pesquisa sobre o crime cibernético de 2011, mais da metade (57%) das em-
presas no Brasil não tem os recursos ou sabe se são capazes de investigar o crime cibernético. 
Exatamente a metade (50%) também desconhecia se suas empresas podiam detectar e prevenir 
o crime cibernético.14 Dois entre cinco brasileiros pesquisados pela PricewaterhouseCoopers 
(PwC) também disseram não ter recebido treinamento em segurança cibernética em 2011.

11  BSA: The Software Alliance. (Março, 2013). “2013 BSA Global Cloud Computing Scorecard Country: Brazil.” Acesso em 20 

de junho, 2013, http://cloudscorecard.bsa.org/2013/assets/PDFs/country_reports/Country_Report_Brazil.pdf.

12  Tony Smith. (27 de outubro, 2003). The New York Times. “Technology: Brazil Becomes a Cybercrime Lab.” Acesso em 9 de 

julho, 2013, http://www.nytimes.com/2003/10/27/business/technology-brazil-becomes-a-cybercrime-lab.html?src=pm.

13  World Intellectual Property Organization. (20 de dezembro,1996). “WIPO Copyright Treaty.” Acesso em 23 de junho, 2013, 

http://www.wipo.int/treaties/en/ip/wct/trtdocs_wo033.html.

14  PricewaterhouseCoopers LLP. (2011). “Cybercrime Protecting Against the Growing Threat, Global Economic Survey 2011.” 

Acesso em 20 de junho, 2013, http://www.pwc.com.br/pt/publicacoes/assets/pesquisa-crimes-digitais-11-ingles.pdf.
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Malware

-
sil. Junto com a presença substancial de geradores de chave, cracks, ferramentas de hacking e 
malwares AutoRun, o DOWNAD mostra que a maioria dos usuários de Internet do país ainda 
recorre a softwares piratas para suas necessidades de computação. Isso acontece porque o soft-
ware pirata não pode ser atualizado com os últimos patches, deixando-os expostos a malwares 

relação aos sistemas de patching regulares que poderiam ajudar a prevenir a infecção pelo referi-
do malware.

O worm DORKBOT também continuou a atormentar os usuários de Internet no Brasil desde 
que se tornou proeminente pela primeira vez na América Latina em 2011. Esse worm se auto 
propaga por bots via Internet Relay Chat (IRC), realizando ataques distribuídos de negação de 
serviço (DDoS). O DORKBOT é mais notável por sua habilidade de roubar credenciais de 

localização dos usuários, que depois são usadas para coordenar ataques DDoS bem sucedidos.15

Figura 3. 10 principais malwares no Brasil, 1º trim. 2012  -  1º trim. 2013

15  Trend Micro Incorporated. (2013). Threat Encyclopedia. “WORM_DORKBOT: IRC Bots Rise Again?” Acesso em 23 de junho, 

2013, http://about-threats.trendmicro.com/us/webattack/102/wormdorkbot%20irc%20bots%20rise%20again.
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O Brasil envia a maior quantidade de spam na América Latina. Quase dois de cada cinco (38%) 
emails maliciosos da região vêm do Brasil. Isso pode ser explicado pela população relativa-
mente grande e sistemas não atualizados que se tornaram botnets para enviar spam. A falta de 
conhecimento sobre os perigos do phishing e do spam é comum, tornando os usuários de Inter-
net mais vulneráveis aos golpes de engenharia social e outros ataques via emails.

Figura 4. Quotas de participação de país enviando spam na América Latina
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1 Brasil 36,30%

2 18,10%

3 11,90%

4 9,10%

5 5,54%

6 4,70%

7 3,62%

8 1,30%

9 1,20%

10 1,19%

11 1,16%

12 1,06%

13 0,83%

14 0,51%

15 0,50%

16 0,36%

17 0,36%

18 0,30%

19 0,30%

20 0,24%

21 0,22%

22 0,22%

23 0,18%

24 0,14%

25 0,11%

26 0,08%

27 0,07%

28 0,06%

29 0,06%

30 0,05%

31 0,05%

32 0,04%

33 0,02%

34 0,02%

35 0,02%

36 0,02%

37 0,02%

38 0,02%

39 0,01%

40 0,01%

41 0,01%

42 0,00%

100,00%

Tabela 1.

América Latina com base no volume de 

spam enviado
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A maioria (58%) das URLs maliciosas da América Latina estão hospedadas no Brasil. URLs 

preferem essa tática, já que comprovaram evitar as defesas de perímetro tradicionais.

Figura 5. Quotas de participação de país hospedando URLs maliciosas na América Latina
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1 Brasil 58,04%

2 12,35%

3 8,66%

4 6,17%

5 4,85%

6 1,85%

7 1,68%

8 1,36%

9 0,99%

10 0,80%

11 0,55%

12 0,54%

13 0,50%

14 0,20%

15 0,20%

16 0,15%

17 0,15%

18 0,12%

19 0,11%

20 0,09%

21 0,09%

22 0,09%

23 0,06%

24 0,06%

25 0,04%

26 0,04%

27 0,04%

28 0,04%

29 0,03%

30 0,03%

31 0,02%

32 0,02%

33 0,01%

34 0,01%

35 0,01%

36 0,01%

37 0,01%

38 0,01%

39 0,01%

40 0,01%

41 0,00%

100,00%

Tabela 2.

América Latina que hospedam URLs 

maliciosas
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O Brasil é conhecido como um terreno fértil para servidores de Comando-e-Controle (C&C) 
e computadores comprometidos que fazem parte de grandes operações de botnets roubando 
dados.

As botnets são compostas por numerosos computadores infectados que os criminosos ciber-
néticos podem usar para enviar spam e realizar outras atividades ilegais online. Quanto maior 
a botnet, mais poderosa ela é. 

O Brasil tem um número relativamente grande de servidores C&C e conexões em todo o mun-
do. O número médio de servidores C&C por mês desde julho de 2012 é de 19, com um pico 
de 39 em maio deste ano.

Figura 6. Número de servidores C&C  de botnets detectados por mês, julho 2012 - junho 2013
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Quase 9 em cada 10 consumidores brasileiros (86%) utilizam celulares e quase 4 entre 10 (36%) 
usam smartphones. Este grande mercado, combinado com a popularidade de atividades como 
transações bancárias e compras online, fazem do país um alvo lucrativo para golpes de phishing 

e ameaças de malwares.16

Figura 7. Quantidade de sites de phishing

Figura 8. Principais famílias de malwares para Android, 1º tim. 2012  -  1º trim. 2013

16  Nielsen. (Fevereiro, 2013). “Mobile Consumer Report 2013.” Acesso em 20 de agosto, 2013, http://www.nielsen.com/content/

dam/corporate/us/en/reports-downloads/2013%20Reports/Mobile-Consumer-Report-2013.pdf.
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1 15,85%

2 6,78%

3 6,25%

4 6,19%

5 5,93%

6 Brasil 5,57%

7 5,56%

8 5,26%

9 5,17%

10 4,74%

1 15,26%

2 14,10%

3 12,29%

4 10,67%

5 10,17%

6 7,77%

7 7,07%

8 5,17%

9 5,16%

10 4,59%

11 4,35%

12 4,03%

13 4,02%

14 Brasil 3,90%

15 3,71%

Tabela 3.

com mais riscos de exposição de privacidade 

devido ao uso de aplicativos, 1º tim. 2012  -  1º 

trim. 2013

Tabela 4.

volume de aplicativos maliciosos para Android, 1º 

tim. 2012  -  1º trim. 2013
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1 33,33%

2 32,41%

3 30,62%

4 26,15%

5 25,31%

6 24,26%

7 23,08%

8 23,08%

9 21,43%

10 20,86%

11 20,78%

12 20,55%

13 19,09%

14 18,66%

15 17,75%

16 17,59%

17 16,06%

18 16,00%

19 15,96%

20 15,79%

21 14,77%

22 14,28%

23 13,83%

24 13,75%

25 13,34%

26 12,90%

27 Israel 12,50%

28 12,48%

29 11,36%

30 10,64%

31 10,20%

32 Brasil 10,13%

33 10,00%

34 8,96%

35 8,07%

Tabela 5.

Brasil em termos de volume 

de downloads de aplicativos 

que consomem muita bateria
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Figura 9. Porcentagem de ameaças em 

contas do Trend Micro™ Deep Discovery 

no Brasil
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Mais de 50% dos brasileiros usam meios eletrônicos de comunicação e computação para 
-

ware feito sob medida, BANCOS.17

O Brasil é conhecido pelo amplo uso do malware BANCOS para roubos de operações bancárias 
online. O BANCOS compreende malwares do tipo spyware e cavalos de Troia, que roubam 

Outros malwares do mesmo tipo também assolam o cenário de ameaças brasileiro. No caso do 
TSPY_BANDOC.A, o objetivo não era roubar informações bancárias como o malware BAN-
COS faz. Desde março de 2013, o BANDOC começou a causar estragos entre os usuários de 
boletos bancários.18 Essa família de malwares pode mudar o número do código de barras do 

abaixo destaca o código de barras e o código numérico que o malware altera. 

17  Franklin Allen, James McAndrews, and Philip Strahan. (7 de outubro, 2001). “E-Finance: An Introduction.” Acesso em 9 de 

julho, 2013, .

18  ABOUT-PAYMENTS.com. (9 de julho, 2013). “Boleto Bancário Pay.” Acesso em 9 de julho, 2013, http://www.aboutpayments.

com/payment-methods/boleto-bancario-pay.

Figura 10.
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O malware BANDOC força os usuários a digitarem o código numérico acima, inserindo es-
paços adicionais no código de barras. Ele então muda a primeira parte do código numérico 
para direcionar o dinheiro para outra conta, mantendo a última parte do código para preservar 
a data de expiração e o valor.

Do mesmo modo, variantes do malware BANKER, de roubo de dados, prosperam no cenário 
de ameaças do Brasil. Os malwares BANKER geralmente roubam credenciais bancárias e de-

A informação roubada é enviada para endereços de email predeterminados, zonas de recepção 
em servidores hospedados, ou URLs via HTTP POST.19

19  Trend Micro Incorporated. (26 de junho, 2013). Threat Encyclopedia. “BANKER.” Acesso em 26 de junho, 2013, http://

aboutthreats.trendmicro.com/us/malware/banker.

Figura 11. Capturas de tela de email de 

phishing do Orkut que leva ao download 

do TROJ_BANKER
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Na Cúpula de Segurança do Setor Financeiro do Fórum Econônico Mundial, realizado em 
-

sileiras que a fraude online aumentou dramaticamente no primeiro trimestre de 2013. Os crimi-
nosos cibernéticos também estão encontrando maneiras inovadoras para entregar malwares de 
banco online e roubar credenciais bancárias no Brasil. Ataques “Man-in-the-browser” (MiTB) 
estão sendo usados para contornar o sistema de segurança do plug-in Adobe® Flash® Player 

capturam as teclas digitadas).

Além disso, criminosos cibernéticos astutos também utilizam ataques com a técnica “watering 
hole” para indivíduos alvo. Recentemente, sites governamentais brasileiros comprometidos 
e navegadores foram usados para instalar malwares diretamente ou seduzir os usuários para 

20

hacker brasileiro se torna apreciador dessa tática.

Figura 12. Captura de tela 

oferecendo um navegador 

para o site do Banco do 

Brasil

20  Roddell Santos. (28 de maio, 2013). TrendLabs Security Intelligence Blog. “BANKER Malware Hosted in Compromised 

Brazilian Government Sites.” Acesso em 24 de junho, 2013, http://blog.trendmicro.com/trendlabs-security-intelligence/

banker-malwarehosted-in-compromised-brazilian-government-sites/; Ranieri Romera. (7 de maio, 2013). TrendLabs Security 

Intelligence Blog. “Homemade Browser Targeting ‘Banco do Brasil’ Users.” Acesso em 24 de junho, 2013, http://blog.

trendmicro.com/trendlabs-security-intelligence/homemade-browser-targeting-banco-do-brasil-users.
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Figura 13.  Captura de tela de 

navegador caseiro usado para 

levar os usuários a revelarem 

informações
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A economia do submundo do crime cibernético do Brasil imita o que a maioria dos países da 
América Latina faz. Tal como acontece com os outros, os criminosos cibernéticos do Brasil 
trocam mercadorias em fóruns de hackers e sites de redes sociais populares.

Figura 14. Captura de tela de 

anúncios vendendo informações 

roubadas no Orkut
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Os criminosos cibernéticos no Brasil distribuem códigos para malwares, assim como nos ou-
tros países da região. A única diferença é que, ao invés de kits populares como o ZeuS, os locais 
preferem comprar o código fonte BANCOS.

A economia clandestina brasileira também está repleta de troca de informações de cartão de 

hospedagem de servidor virtual privado (VPS), kits de phishing, listas de email para distribuição 
de spam, listas de email e outros. 

Esses itens são normalmente hospedados em um dos seguintes serviços:

 000webhost
 Byet Host
 AwardSpace
 P4O
 Zymic
 x10Hosting
 Xp3
 my3GC

Os criminosos cibernéticos no Brasil também realizam trocas monetárias para treinamento 
de hackers, formando escolas de criminosos cibernéticos sob demanda. Eles preferem trans-
ferências diretas de dinheiro usando contas de laranjas como método de pagamento quando 
vendem serviços ou produtos clandestinos.

Particularmente, o submundo do crime cibernético brasileiro se destaca pela unidade de cola-
boração de seus hackers que está começando a aparecer nas ameaças produzidas na região.

-
go malicioso. O Picebot mostra que as atividades inter-regionais do submundo acontecem 
ativamente entre os hackers no Brasil. Ele também mostra, como em outros países na região, 
que o submundo do crime cibernético brasileiro está evoluindo para um ecossistema mais 
estruturado onde os hackers

vendedores.
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Figura 15. Estrutura botnet do Picebot



Trend Micro | Brasil

26

Tabela 6. Preços no submundo dos criminosos cibernéticos do Brasil

Atualmente, o “hacktivismo” está crescendo exponencialmente no Brasil.

Figura 16. Captura de tela de 

um grupo de hackers ativistas 

anunciando a derrubada de 

sites governamentais

Os hackers ativistas no Brasil podem não ser tão organizados como os de outros países, mas 
prevemos que é apenas uma questão de tempo antes que essa forma de protesto se torne mais 
estruturada e popular no país.
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O Brasil, como economia, está crescendo e ocupando um lugar mais importante no palco mun-
dial, e os criminosos cibernéticos sabem disso. Os grupos criminosos tradicionais adotaram os 
métodos dos criminosos cibernéticos. O país tem vivido experiências únicas com cavalos de 
Troia bancários durante anos. Conforme o Brasil cresce e se desenvolve, os problemas locais 
exclusivos que enfrenta também vão crescer. Uma maré de crescimento econômico levanta 
todos os barcos e isso inclui os barcos dos criminosos cibernéticos.

Esse crescimento econômico promove situações incomuns, como o fato de que usuários com 

dos crescimentos mais rápidos em termos de novos usuários da Internet em todo o mundo. 

-

sucedidos em outros países. Essa realidade explica porque o Brasil é a principal fonte de spam 
na América Latina.

-
pações em relação aos usuários que não aprenderam práticas de segurança cibernética básicas 
e fundamentais. Patches

continuar sendo um problema indica uma falha generalizada em seguir as boas práticas de atu-
alização de software, como rodar um software de segurança e mantê-lo atualizado.

Finalmente, vemos que a herança cultural, linguística e social exclusivas do Brasil dentro da 
-

pressões da cultura na Internet: os sites de redes sociais. Fato único na região, os criminosos 
cibernéticos brasileiros utilizam o Orkut como seu fórum preferido para interação e trocas.

Enquanto o cenário das ameaças e da economia do submundo é de crescimento no Brasil, 
como em outros países da região, o governo e as agências legais se esforçam para correr atrás 
do prejuízo. Embora tenha havido um bom avanço na área de legislação, está claro que é pre-
ciso mais em termos de recrutamento e treinamento de especialistas de segurança cibernética 
para imposição da lei, além de leis que possam ajudar na busca e condenação de criminosos 
cibernéticos.

Como mostrou o estudo “Tendências da Segurança Cibernética e Respostas Governamentais 
-

ca, recursos para imposição da lei e uma parceria público-privada (PPP) robusta e contínua 
com provedores de serviço de Internet (ISPs), empresas de segurança e fornecedores de soft-
ware e hardware.
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1. Estratégia de Defesa Nacional de 2008
Fortaleceu a Infraestrutura da rede militar do Brasil e levou à criação do Centro para 
Defesa Cibernética do Brasil para a proteção de suas redes públicas de administração.21

2. Lei Azeredo
Com o nome do Senador Eduardo Azeredo que propôs o projeto de lei em 2008, é a 
versão revisada da Projeto de Lei (PL) 84/99, também conhecida como “Projeto de Lei 
de Crimes Digitais” ou “Projeto de Lei Brasileiro do Crime Cibenético”, que foi criticada 
por usar uma linguagem vaga que teria criminalizado atividades comuns da Internet se 
tivesse sido aprovada.22

A Lei Azeredo excluiu 17 artigos controversos da proposta original e só manteve pro-
visões para criar uma estrutura da polícia contra o crime cibernético e combater o racis-

23

3. Lei Carolina Dieckmann (PL 2793/11)
Essa lei foi nomeada em referência à atriz cujas fotos íntimas foram divulgadas online. 
Ela criminaliza o acesso não autorizado e o roubo de emails e outras fontes online de 
informações sensíveis.24

21  James Lewis e Katrina Tamlin. (2011). “Cybersecurity and Cyberwarfare 2011.” Acesso em 24 de junho,  2013, http://web.

archive.org/web/20120131124638/http://www.unidir.org/pdf/ouvrages/pdf-1-92-9045-011-J-en.pdf.

Global Voices Online. “Brazil: Bloggers Question the 13 New Cybercrimes.” Acesso em 

24 de junho, 2013, http://globalvoicesonline.org/2008/07/17/brazil-bloggers-question-the-13-new-cyber-crimes; Center for 

Democracy and Technology. (7 de novembro, 2011). “Comments on Brazil’s Proposed Law 84/99.” Acesso em 24 de junho, 

2013, .

23  Felipe Ventura. (3 de novembro, 2012). “Dieckmann x Azeredo: Como se Comparam os Dois Projetos de lei para Crimes 

Virtuais.” Acesso em 24 de junho, 2013, http://gizmodo.uol.com.br/projeto-leis-dieckmann-azeredo/.

24  Universo Online. (11 de julho, 2012). “Câmara Aprova lei Que Criminaliza Invasão de E-mail e Fraude de Cartões via 

Internet.” Acesso em 24 de junho, 2013, 

decrimes-praticados-com-uso-da-internet.htm.
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1. Gabinete de Segurança Institucional (GSI)
É um gabinete de escritório executivo que trata das questões de segurança nacional (TIC) 
e também do gerenciamento de crises e inteligência militar e questões de segurança.25

2. Centro de Tratamento de Incidentes de Segurança em Redes de Computadores da Ad-
ministração Pública Federal (CTIR-GOV)
Essa agência é encarregada de investigar incidentes de segurança em redes de computa-
dores que envolvem o governo federal brasileiro.26

3. Comitê Gestor de Segurança da Informação (CGSI)
O CGSI foi criado pelo Decreto Nº 3505 de 13 de junho de 2000. É um comitê de gestão 
de segurança da informação que aconselha o Secretariado Executivo do Conselho de 

questões de segurança da informação.27

4. Equipe do Brasil de Resposta Emergencial de Computadores (CERT.br)
Essa é a equipe de Resposta Emergencial de Computadores Brasileira, patrocinada pelo 
Comitê de Gestão da Internet Brasileira. Suas atribuições incluem o recebimento, revisão 
e resposta a relatos de incidentes de segurança de computadores relacionados a redes 
conectadas à Internet brasileira.28

5. Centro de Pesquisas e Desenvolvimento para a Segurança das Comunicações (CEPESC)
É um centro de P&D, com a tarefa de apoiar as atividades da Secretaria Executiva do 
Conselho Nacional de Defesa relacionadas à segurança da informação e lidar com times 
e grupos de assessorias.

25  Robert Bruce, et al. (30 de 2005). “International Policy Framework for Protecting Critical Information Infrastructure: A 

Discussion Paper Outlining Key Policy Issues.” Acesso em 24 de junho, 2013, http://www.ists.dartmouth.edu/library/158.pdf.

26  Equipe de Segurança de Computadores e Resposta a Incidentes. (27 de fevereiro, 2013). “Quem Somos.” Acesso em 24 de 

junho, 2013,http://www.ctir.gov.br/sobre-CTIR-gov.html.

27  Comitê Gestor de Segurança da Informação. (24 de junho, 2013). “About Us.” Acesso em 24 de junho, 2013, http://dsic.

planalto.gov.br/quem-somos; “Decreto 3505 de 13 de junho, 2000.” Acesso em 24 de junho,  2013, http://www.planalto.gov.

br/ccivil_03/decreto/d3505.htm.

28  Equipe do Brasil de Respostas Emergencial de Computadores. (5 de junho, 2013). “Quem Somos.” Acesso em 24 de junho, 

2013, http://www.cert.br/en/.
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10 principais malwares no Brasil, 1º trim. 2012

10 principais malwares no Brasil, 2º trim. 2012
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10 principais malwares no Brasil, 3º trim. 2012

10 principais malwares no Brasil, 4º trim. 2012
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10 principais malwares no Brasil, 1º trim. 2013
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