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RESUMO: A coleta e o armazenamento de dados em larga escala, combinados à 

capacidade de processamento de dados que não necessariamente tenham relação entre si de 

forma a gerar novos dados e informações, é uma tecnologia amplamente usada na atualidade, 

conhecida de forma geral como Big Data. Ao mesmo tempo em que possibilita a criação de 

novos produtos e serviços inovadores, os quais atendem a demandas e solucionam problemas 

de diversos setores da sociedade, o Big Data levanta uma série de questionamentos 

relacionados aos direitos à privacidade e à proteção dos dados pessoais. Esse artigo visa 

proporcionar um debate sobre o alcance da atual proteção jurídica aos direitos à privacidade e 

aos dados pessoais nesse contexto, e consequentemente fomentar novos estudos sobre a 

compatibilização dos mesmos com a liberdade de inovação. Para tanto, abordará, em um 

primeiro momento, pontos positivos e negativos do Big Data, identificando como o mesmo 

afeta a sociedade e a economia de forma ampla, incluindo, mas não se limitando, a questões 

de consumo, saúde, organização social, administração governamental, etc. Em seguida, serão 

identificados os efeitos dessa tecnologia sobre os direitos à privacidade e à proteção dos dados 

pessoais, tendo em vista que o Big Data gera grandes mudanças no que diz respeito ao 

armazenamento e tratamento de dados. Por fim, será feito um mapeamento do atual quadro 

regulatório brasileiro de proteção a tais direitos, observando se o mesmo realmente responde 

aos desafios atuais de compatibilização entre inovação e privacidade. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Privacidade; Intimidade; Vida Privada; Dados Pessoais; 

Big Data; Inovação; Tecnologia; Internet; Redes Sociais; Marco Civil da Internet. 

  



 

 

 

ABSTRACT: The collection and storage of data on a large scale, combined with 

the capacity to process them with other data, that do not necessarily have any relation to each 

other, in order to generate new data and information is a widely used technology nowadays, 

generally known as Big Data. At the same time it enables the creation of new innovative 

products and services which meet the demands and solve problems in various sectors of the 

society, Big Data poses a series of questions related to the rights to privacy and protection of 

personal data. This article seeks to provide a discussion on the scope of the current legal 

protection of the rights to privacy and personal data in this context, and thus encourage 

further studies on the compatibility of them with the freedom to innovate. In this sense, it will 

first address some of the positives and negatives effects of Big Data, broadly identifying how 

it affects society and the economy, including, but not limited to, consumer issues, health, 

social organization, governmental administration etc. Then, it will be identified the effects of 

this technology on the rights to privacy and protection of personal data, given that Big Data 

generates major changes with regard to the storage and processing of data. Finally, there 

will be a mapping of the current Brazilian regulatory framework for the protection of such 

rights, observing whether it actually responds to the current challenges of reconciling 

innovation and privacy. 

 

KEY-WORDS: Privacy; Intimacy; Private Life; Personal Data; Big Data; 

Innovation; Technology; Internet; Social Media; Civil Framework for the Internet. 
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Inovação e Privacidade na Era do Big Data 

Giovanna Louise Bodin de Saint-Ange Comnène Carloni 

 

I. INTRODUÇÃO 

(...) society will need to shed some of its obsession for causality in 
exchange for simple correlations: not knowing why but only what. 

Viktor Mayer-Schonberger e Kenneth Cukier1

 
 

A análise de grandes bases de dados por mecanismos de processamento muito 

desenvolvidos pode gerar benefícios até pouco tempo inimagináveis para a sociedade. Esse é 

o caso, por exemplo, do aplicativo para celular Ginger.io 2: ao ter acesso a informações 

extraídas de chamadas telefônicas, mensagens, localização, movimentação e formulários que 

são preenchidos periodicamente pelo usuário, o aplicativo é capaz de prever, por exemplo, 

que o mesmo não está se sentindo bem, ou que está a beira de um ataque de ansiedade3

Esse aplicativo é disponibilizado principalmente para uso entre pacientes e 

médicos, possibilitando um acompanhamento mais preciso da condição de saúde dos 

primeiros e das causas diárias que podem estar ocasionando problemas, mas que nem sempre 

são lembradas nas consultas médicas. Seu mecanismo só foi possível por conta do 

desenvolvimento, por cientistas e engenheiros do Massashusetts Institute of Technology 

(MIT), de padrões de comportamento relacionados à saúde a partir de análises de bases de 

dados desenvolvidas por meio de pesquisas do Instituto Nacional de Saúde dos EUA

. 

4

O aplicativo Ginger.io é apenas um dos inúmeros exemplos de como o tratamento 

de dados

. 

5

                                                 
1 MAYER-SCHONBERGER, Viktor e CUKIER, Kenneth. Big Data: A Revolution that Will Transform How 
We Live, Work and Think. An Eamon Dolar Book, Houghton Mifflin Harcourt. Boston, Nova Iorque: 2013. 

 por meio de novas tecnologias possibilita a criação de produtos e serviços 

2 Disponível em: <http://ginger.io/about/>. Acesso em maio de 2014. 
3 GROVES, Peter et all. The ‘big data’ revolution in healthcare - Accelerating value and innovation. Janeiro 
de 2013, Center for US Health System Reform Business Technology Office – McKinsey & Company. Pág. 10. 
4 Disponível em: <http://www.nih.gov/>. Acesso em maio de 2014. 
5 Segundo Danilo Doneda, existe uma diferença entre “dados” e “informação” que muitas vezes é negligenciada 
pela doutrina. Nesse sentido, “(...) o ‘dado’ apresenta conotação um pouco mais primitiva e fragmentada, como 
observamos por exemplo em um autor que o entende como uma informação em estado potencial, antes de ser 
transmitida; o dado estaria associado a uma espécie de ‘pré-informação’, anterior à interpretação e ao processo 
de elaboração. A informação, por sua vez, alude a algo além da representação contida no dado, chegando ao 
limiar da cognição, e mesmo nos efeitos que esta pode apresentar em si, na informação já se pressupõe uma fase 
inicial de depuração de seu conteúdo – daí que a informação carrega em si também um sentido instrumental, no 
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inovadores e benéficos para a sociedade. Porém, o interesse político e econômico pela coleta e 

armazenagem de dados não é recente. Há muito os governos já investiam nesse serviço, por 

exemplo, por meio de censos demográficos, para que fossem dali extraídas estatísticas sociais, 

demográficas e econômicas, etc.  

O primeiro censo no Brasil foi realizado em 1872 6, quando o país ainda era 

governado por Dom Pedro II, e, desde 1934, foi criado o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE)7, o qual “se constitui no principal provedor de dados e informações no 

país” 8

A realização de um censo demográfico e a coleta de dados de uma forma geral 

sempre se mostrou uma operação com custos muito elevados. Os censos eram feitos em 

diversas etapas, as quais abrangiam o planejamento e preparação das coletas, a visita 

individual nas casas da população nos diversos Estados e Municípios, a posterior compilação 

dos dados e verificação para, só a partir de então, extrair as informações necessárias. 

, através do desempenho de funções como a produção e análise de informações 

estatísticas e geográficas e a coordenação e consolidação das mesmas, a estruturação e 

implantação de um sistema da informações ambientais, a documentação e disseminação de 

informações e a coordenação dos sistemas estatístico e cartográfico nacionais.. 

Portanto, os censos também exigiam uma capacidade de armazenagem de dados, a 

qual demandava esforço, espaço físico e tempo, tornando-a custosa demais para que fosse 

feita sem grandes investimentos – nesse caso, o investimento vinha do Estado, mas 

dificilmente uma pequena empresa, por exemplo, teria recursos suficientes para tal. Com o 

passar do tempo, esse cenário mudou na medida em que a evolução dos meios digitais e o 

advento da internet facilitou não só a coleta e a armazenagem, como também o processamento 

de dados, tornando essas atividades mais eficientes e capacitando governo, empresas e até 

mesmo indivíduos a terem capacidade de coletar, armazenar e, por fim, processar dados para 

as mais diversas finalidades, como, por exemplo, a criação de novos produtos e serviços 

inovadores. 

                                                                                                                                                         
sentido de uma redução de um estado de incerteza.” (DONEDA, Danilo. Da Privacidade à Proteção de Dados 
Pessoais. Editora Renovar, 2006. Pág. 152) 
6 Disponível em: 
<http://www.rankbrasil.com.br/Recordes/Materias/06cP/Primeiro_Censo_Demografico_Do_Brasil>. Acesso em 
março de 2014. 
7 Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/>. Acesso em março de 2014. 
8 IBGE. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/disseminacao/eventos/missao/instituicao.shtm>. Acesso 
em maio de 2014. 
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Essa facilidade tecnológica gerou um cenário em que uma empresa que não se 

utiliza de dados em seus processos decisórios, encontra-se em desvantagem competitiva 

aguda frente a outras empresas. Isso porque, o processamento de dados possibilita a obtenção 

de informações e análises que poderão ser usadas de forma inovadora, gerando benefícios 

sociais e econômicos que anteriormente não eram possíveis. Os dados passaram a ter um 

valor econômico e político inerente, mesmo que já tenham sido, inclusive, utilizados para a 

finalidade primária para a qual foram coletados. 

O tratamento de dados e o acesso e mecanismos para o seu processamento 

equipara-se, hoje em dia, à detenção de poder político e econômico. Esse poder pode ainda ser 

considerado maior quando tratam-se de dados pessoais, isto é, aqueles que dizem respeito a 

uma pessoa identificada ou identificável9

Porém, toda novidade vai de encontro com princípios e valores já estabelecidos 

socialmente e impõe novos desafios regulatórios. O que ocorre, por exemplo, se a análise de 

dados leva à identificação de uma pessoa? Nós deixamos rastros digitais que, unidos, podem 

nos tornar identificáveis. Aqueles que têm acesso a esses dados e ferramentas suficientes para 

deles extrair informações consegue definir quem somos, onde vamos, o que fazemos e quais 

ações tomaremos futuramente – adentrando no instituto da privacidade, amplamente 

consagrado nos ordenamentos jurídicos mundo afora. 

. Por meio, por exemplo, da construção de perfis 

comportamentais, uma empresa torna-se capaz de direcionar seus serviços para determinados 

consumidores, tornando-os mais eficazes e diminuindo custos que anteriormente existiam, 

como de logística, armazenagem, transporte, adequação, etc. Por outro lado, a sociedade 

também se beneficia, na medida em que possui à sua disposição uma gama maior de produtos 

e serviços diferenciados, como o aplicativo Ginger.io.  

                                                 
9 Utiliza-se nesse artigo o mesmo conceito de dados pessoais trazido pelo Anteprojeto de Lei de Dados Pessoais, 
desenvolvido pelo Ministério da Justiça em conjunto com o Centro de Tecnologia e Sociedade da Fundação 
Getulio Vargas, e que atualmente encontra-se em fase final de avaliação pela Casa Civil para posterior envio à 
Câmara dos Deputados na forma de Projeto de Lei. O conceito de dados pessoais é o primeiro dentre uma série 
de definições trazidas pelo APL: 
“Art. 4º Para os fins da presente lei, entende-se como: 
I - dado pessoal: qualquer informação relativa a uma pessoa identificada ou 
identificável, direta ou indiretamente, incluindo todo endereço ou número de 
identificação de um terminal utilizado para conexão a uma rede de computadores;” 
A versão do texto do APL utilizada por este trabalho é a disponibilizada pelo site Acesso à Informação: 
<http://www.acessoainformacao.gov.br/acessoainformacaogov/publicacoes/anteprojeto-lei-protecao-dados-
pessoais.pdf>. Acesso em maio de 2014.  
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Afinal, estamos constantemente acessando a internet por meio de nossos 

computadores, smartphones ou tablets para checar emails, ler o jornal, fazer pesquisas, pegar 

direções geográficas, realizar transações bancárias, postar nossa localização e atividade e 

fotos e vídeos em redes sociais, ler sobre a vida de conhecidos, fazer compras e vendas de 

todo tipo, organizar eventos, participar de manifestações e protestos, buscar indicações de 

restaurantes e filmes e empregos e etc. Enfim, a vida hoje é digital, e isso ocorre de forma 

natural para muitas pessoas10

Como visto, a maior parte das ações que realizamos na rede deixam um rastro 

digital, o qual é coletado e armazenado, ficando acessível para a empresa detentora do meio e 

para o público em geral, dependendo do caso. Tal rastro corresponde a dados que podem ser 

organizados e combinados com outros dados, não necessariamente relacionados entre si, de 

maneira a gerar novas informações não necessariamente previstas – o que geralmente se 

chama de Big Data. O valor dessas informações corresponderá à capacidade da empresa de 

utilizá-las para gerar benefícios econômicos ou sociais. 

. 

Quanto maior a capacidade de armazenamento e processamento de dados, maiores 

as chances de análise e geração de informações. Assim, o titular dos dados pode encontrar-se 

em uma situação em que essas informações usadas sem seu consentimento, autorização ou 

mesmo conhecimento. Como veremos, até mesmo o simples fato de a coleta ou o tratamento 

de dados pessoais ser feita sem o consentimento do titular pode gerar problemas jurídicos 

relacionados ao seu direito à privacidade. 

Vislumbra-se, nesse contexto, um potencial conflito entre a inovação, decorrente 

de novas possibilidades surgidas a partir do avanço tecnológico, e o direito à vida privada, 

garantido pela constituição como direito fundamental. O desafio jurídico e político consiste, 

assim, em equalizar esses direitos, uma vez que o surgimento de novas formas de se alcançar 

benefícios econômicos e sociais não deve acarretar a extinção ou diminuição da proteção de 

um direito anteriormente estabelecido. 

Ainda é incipiente no Brasil a produção de trabalhos acadêmicos ou análises mais 

aprofundadas sobre o desafio da equalização dos direitos à privacidade e proteção de dados 

                                                 
10 Faço, nesse ponto, referência ao conceito de “digital natives”, relativo àquelas pessoas que nasceram em um 
momento em que a tecnologia estava acessível à sociedade, e que tiveram contato com a mesma desde seus 
primeiros anos de idade. (WIKIPEDIA, Digital Natives. Disponível em: 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_native>. Acesso em maio de 2014.) 
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pessoais e a inovação, principalmente quando se trata de Big Data. Em um contexto em que o 

avanço tecnológico produz novas questões sobre direitos fundamentais, não se pode ignorar a 

necessidade de analisar a proteção jurídica existente a fim de identificar possíveis adequações 

legislativas para que tal proteção continue, ou torne-se, eficaz. 

Temos visto no Brasil uma maior preocupação do Congresso Nacional e do 

Executivo no que se refere à proteção de direitos na internet. Um dos principais indicativos 

deste interesse regulatório materializou-se na recentemente aprovação do Marco Civil da 

Internet 11

Esse artigo visa, portanto, proporcionar um debate sobre a atual proteção jurídica 

aos direitos à privacidade e aos dados pessoais, a partir das mudanças de tratamento trazidas 

pela tecnologia do Big Data, levando em consideração que tal tecnologia possui aspectos 

positivos para diversos setores da sociedade. Para tanto, será preciso, em um primeiro 

momento, mapear pontos positivos e negativos do Big Data, identificando como o mesmo 

afeta a sociedade e a economia de forma ampla, incluindo, mas não se limitando, a questões 

de consumo, saúde, organização social, administração governamental, etc.  

. Junte-se a isso as iniciativas do Executivo para estabelecer um marco para a 

proteção de dados pessoais e para reformar a lei de Direitos Autorais. Porém, quanto ao atual 

quadro regulatório, pergunta-se: o direito à privacidade possui hoje uma proteção realmente 

eficaz, que garanta ao titular controle efetivo sobre os seus dados pessoais? Ao mesmo tempo, 

em que medida deve-se conferir ao titular tal controle, mas ainda assim possibilitar que 

empresas e indivíduos inovem por meio da análise de Big Data, de forma a gerar novos 

produtos e serviços que poderão ser benéficos para a sociedade como um todo? São esses 

tipos de perguntas que este trabalho visa levantar. O debate sobre as tensões entre privacidade 

e inovação na era do Big Data está começando a engatinhar no Brasil e esse artigo pretende 

fomentá-lo, instigando estudos mais completos e detalhados sobre possíveis soluções e 

respostas aos questionamentos levantados. 

Em seguida, serão identificados os efeitos dessa tecnologia sobre os direitos à 

privacidade e à proteção dos dados pessoais, tendo em vista que o Big Data gera grandes 

mudanças no que diz respeito ao armazenamento e tratamento de dados. Conforme será visto 

ao longo do trabalho, dados se diferenciam de dados pessoais na medida em que estes 

                                                 
11 BRASIL. Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014. Estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso 
da internet no Brasil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
2014/2014/lei/l12965.htm>. Acesso em maio de 2014. 
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referem-se a uma pessoa identificada ou identificável, possuindo, assim, intrínseca e direta 

relação com seu direito à privacidade. 

Por fim, será feito um mapeamento do atual quadro regulatório brasileiro de 

proteção aos direitos à privacidade e aos dados pessoais, para que se identifique se o mesmo 

realmente responde aos desafios de compatibilização entre inovação e privacidade, frente a 

um contexto de mudanças decorrentes da evolução tecnológica e do uso crescente do Big 

Data. Como visto, essa análise levará em consideração que o Big Data gera uma série de 

efeitos positivos na sociedade, sendo também de seu interesse a manutenção dos mesmos no 

caso de eventuais adaptações regulatórias para a garantia da privacidade e dados pessoais. 

 

II. BIG DATA 

Google isn't just a collection of software tools, it's a specialized 
database. Without the data, the tools are useless; without the 

software, the data is unmanageable. 
Tim O’Reilly12

 

 

II.a. Afinal, o que é o Big Data? 

Em maio de 2014, o Escritório Executivo do Presidente dos EUA, Barack Obama, 

lançou o relatório “Big Data: Aproveitando Oportunidades, Preservando Valores” (tradução 

livre), justamente com o intuito de fazer recomendações ao governo sobre como aproveitar as 

tecnologias do Big Data e, ao mesmo tempo, proteger valores fundamentais como a 

privacidade, justiça e autodeterminação. Este relatório, que foi lançado exatamente no mesmo 

mês de entrega do presente trabalho, passou pelo mesmo desafio conceitual de definição do 

que, afinal, é o Big Data. Em seu capítulo de abertura (“Big Data e o Indivíduo – O que é o 

Big Data?” – tradução livre), não surpreendentemente os autores chegaram à conclusão de 

que, na verdade, o termo é vago e não possui uma única definição, variando de acordo com a 

área com a qual se trabalha e estuda essa tecnologia. Nesse sentido, é válido transcrever a 

conclusão do relatório: 

                                                 
12 O’REILLY, Tim. What Is Web 2.0 - Design Patterns and Business Models for the Next Generation of 
Software. 30 de setembro de 2005. Disponível em: <http://oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-
20.html?page=1>. Acesso em fevereiro de 2014. 
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“Existem muitas definições de “Big Data” que podem diferir dependendo de 
se você é um cientista da computação, um analista financeiro, ou um 
empreendedor lançando uma ideia para um capitalista de risco. A maioria 
das definições refletem a grande capacidade da tecnologia de capturar, 
agregar e processar um sempre crescente volume, velocidade e variedade de 
dados. Em outras palavras, ‘os dados estão agora disponíveis de forma mais 
rápida, têm maior cobertura e alcance, e incluem novos tipos de observações 
e medidas que anteriormente não estavam disponíveis’. Mais precisamente, 
bases de dados relacionadas ao Big Data são ‘grandes, diversas, complexas, 
longitudinais e/ou referentes a um conjunto de dados distribuídos e gerados a 
partir de instrumentos, sensores, transações de internet, email, vídeos, 
rastreamento do usuário de internet [clickstreams] e/ou todas as outras fontes 
digitais disponíveis hoje e no futuro.’” 13

Por mais que não exista uma definição absoluta de Big Data, como visto acima, 

entende-se, nesse trabalho e de forma simplificada, que o mesmo corresponde à coleta e 

armazenamento de dados em larga escala, combinada à capacidade de processamento de 

dados que não necessariamente tenham relação entre si de forma a gerar novas informações. 

Trata-se de uma tendência que decorre da evolução tecnológica, na medida em que os custos 

para coleta e armazenagem de dados têm se tornado muito baixos e os benefícios econômicos 

e sociais resultantes do seu tratamento, como veremos, são cada vez maiores: 

 

Big Data é o termo para uma coleção de bases de dados tão grande e 
complexa que seu processamento se torna difícil se forem utilizadas 
ferramentas comuns de gerenciamento de bancos de dados ou aplicações de 
processamento de dados tradicionais. Os desafios incluem a captura, 
curadoria, armazenamento, pesquisa, compartilhamento, transferência, 
análise e visualização.14

Assim, o Big Data surge em um contexto no qual a quantidade de dados passíveis 

de armazenamento em larga escala é exponencialmente e assustadoramente crescente. 

Entretanto, o aumento do uso de dados vem sendo observado há muito tempo, mesmo antes 

do surgimento do que hoje conhecemos como internet

 

15

Apesar do assunto ter ganhado mais destaque na imprensa nos últimos tempos

. 

16

                                                 
13 PRESIDENT, Executive Office of the. Big Data: Seizing Opportunities, Preserving Values. The White 
House, Washington, maio de 2014. Págs. 2 e 3. Disponível em: 
<http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/big_data_privacy_report_may_1_2014.pdf>. Acesso em 
maio de 2014. 

, 

ainda não é comum entender o que significa o Big Data em termos numéricos. Isto é, a 

14 WIKIPEDIA. Big Data. Disponível em: <http://en.wikipedia.org/wiki/Big_data>. Acesso em abril de 2013. 
15 PRESS, Gil. A Very Short History of Big Data. Forbes, 05 de setembro de 2013. Atualizado pela última vez 
em 21 de dezembro de 2013. Disponível em: <http://www.forbes.com/sites/gilpress/2013/05/09/a-very-short-
history-of-big-data/>. Acesso em fevereiro de 2014. 
16 Veja-se, por exemplo, as notícias “Startup usa Big Data para facilitar a vida de pequenas empresas” 
(GLOBO, 11 de abril de 2014, disponível em: <http://revistapegn.globo.com/Noticias/noticia/2014/04/startup-
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quantidade de dados que são diariamente armazenados na internet e em outros meios digitais 

e que são processados por mecanismos complexos de análise de dados, normalmente detidos e 

desenvolvidos por empresas especializadas ou pelas grandes empresas de internet. 

É possível ter uma ideia do que significa o Big Data em termos numéricos por 

meio do estudo “How Much Information? 2010 Report on Enterprise Server Information”17

Tal estudo identificou que, no ano de 2008, os servidores de empresas ao redor do 

mundo processaram o equivalente a 9.57 zettabytes de dados

, 

realizado pelos pesquisadores da University California, San Diego (UCSD), James E. Short, 

Roger E. Bohn e Chaitanya Baru. O estudo foi fruto de colaboração entre a academia e 

gigantes da indústria de tecnologia, como AT&T, Orange, Cisco Systems, IBM, Intel 

Corporation e outros. 

18 . Isso significa que uma 

quantidade de 3.0 terabytes19 de dados é produzida por ano por cada pessoa profissionalmente 

ativa, ou 12 gigabytes20 por dia por trabalhador – considerando que a força de trabalho em 

2008 era de 3.18 bilhões de pessoas21

Como se pode observar, as estatísticas acima, apesar de já impressionantes, não 

representam a real quantidade de dados produzidos atualmente. Primeiro, porque o estudo foi 

feito utilizando-se a estatística existente em 2008, ou seja, seis anos atrás – quando o uso de 

smartphones e dispositivos portáteis com acesso à internet estava apenas começando. 

Segundo, porque são dados de apenas uma pequena amostra (pessoas profissionalmente 

ativas) de todos aqueles que acessam a rede diariamente, para as mais diversas finalidades. 

. 

                                                                                                                                                         
usa-big-data-para-facilitar-vida-de-pequenas-empresas.html>, acesso em abril de 2014), e “Cientistas de dados 
alertam para ética no Big Data” (CONVERGÊNCIA DIGITAL, UOL, 18 de setembro de 2013, disponível 
em: 
<http://convergenciadigital.uol.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=34913&sid=97#.U1Kb5cfVS9A>, 
acesso em abril de 2014). 
17 JAMES, Short et all. How Much Information? 2010 Report on Enterprise Server Information. UCSD, 
University California, San Diego, janeiro de 2011. Disponível em: 
<http://hmi.ucsd.edu/pdf/HMI_2010_EnterpriseReport_Jan_2011.pdf>. Acesso em fevereiro de 2014. 
18 “Um Zettabyte é uma unidade de informação ou memória. Ele corresponde a 1.000.000.000.000.000.000.000 
(1021) ou 1180591620717411303424 (270) Bytes, dependendo do contexto.” (WIKIPEDIA, Zettabyte. 
Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Zettabyte>. Acesso em maio de 2014. 
19 “Terabyte equivale a 1024 GB (1TB).” (WIKIPEDIA, Terabyte. Disponível em: 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Terabyte>. Acesso em maio de 2014. 
20 “Gigabyte (símbolo GB) é uma unidade de medida de informação, segundo o Sistema Internacional de 
Unidades - S.I., que equivale a um bilhão de bytes, ou seja, 1.000.000.000 bytes, ou ainda 109 bytes.” 
(WIKIPEDIA, Gigabyte. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Gigabyte>. Acesso em maio de 2014. 
21 JAMES, Short et all. Op. cit. Pág. 7. Destaca-se que a análise realizada pela pesquisa da UCSD “estima a 
quantidade de informações empresariais através da contagem do número de bytes processados e entregues aos 
usuários finais ou para aplicativos acessados pelos usuários finais”. (Pág. 10). 
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Em 2011, foi publicado na revista Science um artigo, escrito por Martin Hilbert e 

Priscila López, chamado “A Capacidade Tecnológica Mundial de Armazenar, Comunicar e 

Computar Informações” 22

A quantidade total de informação cresceu de 2,6 exabytes optimamente 
compactados em 1.986 a 15,8 em 1993, mais de 54,5 em 2000, e para 295 
exabytes organizados de forma optimizada compactados em 2007. Isto é 
equivalente a menos de um CD-ROM de 730 MB por pessoa em 1986 (539 
MB por pessoa), cerca de 4 CD-ROMs por pessoa em 1993, 12 CD-ROMs 
por pessoa em 2000, e quase 61 CD-ROMs por pessoa em 2007. A 
acumulação dos imaginados 404 bilhões de CD-ROMs a partir de 2007 
criaria uma pilha de CD-ROMs que iria da terra à lua, mais um quarto desta 
distância além (considerando a espessura de 1,2 mm por CD). 

. Em tal artigo, os autores descrevem que, em 1986, 99,2% da 

capacidade de armazenamento mundial era analógica, enquanto, em 2007, 94% era digital. 

Ainda, segundo os autores: 

Vimos, até então, estatísticas trazidas por diversas fontes sobre a capacidade de 

produção e armazenamento de dados e como isso é relevante em termos de conceituação de 

Big Data. Porém, não tratamos especificamente de quem são os responsáveis, atualmente, 

pela maior parte dessa produção – o que, considerando que um dos objetivos do presente 

trabalho é analisar como o Big Data afeta o direito à privacidade e a proteção de dados 

pessoais, transforma-se em um ponto essencial para o presente estudo. 

 

II.b. Web 2.0 no contexto do Big Data 

A internet, como a conhecemos atualmente (em relação a conteúdo, serviços e 

aplicações), não é fruto somente de empresas focadas na prestação de serviços online. Pelo 

contrário, a internet é desenvolvida pelos próprios usuários de internet, que disponibilizam 

conteúdo diariamente por meio da geração de novos sites, blogs, uso de redes sociais, etc – ou 

seja, disponibilizam dados de diversos tipos.  

Esse conceito de internet pelos usuários, e não para os usuários, é o que se chama 

de Web 2.023

                                                 
22 HILBERT, Martin e LÓPEZ, Priscila. The World’s Technological Capacity to Store, Communicate, 
andCompute Information. Science 332, 60 (2011). DOI 10.1126/Science.1200970. Disponível em: 
<http://www.sciencemag.org/content/332/6025/60.full.pdf?keytype=ref&siteid=sci&ijkey=89mdkEW.yhHlM>. 
Acesso em fevereiro de 2014. 

. Tim O’Reilly, conhecido como um dos cunhadores desse termo, afirma que o 

mesmo derivou de um brainstorming em uma conferência organizada pelas empresas O'Reilly 

23 O’REILLY, Tim. Op. Cit.  
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e MediaLive International, em 2001, a qual originou, posteriormente, a conferência “Web 2.0 

Summit”, cuja última edição foi realizada no ano de 201124

Nessa conferência, percebeu-se a existência de uma diferenciação entre empresas 

antigas que atuam na internet (cujos conceitos foram desenvolvidos na década de 80) e novas. 

Enquanto as antigas, como a AOL

. 

25

Por exemplo, O’Reilly descreve que os serviços da Google funcionaram, 

inicialmente, como uma forma de organização dos links criados por usuários para que os 

mesmos fossem mais eficientemente encontrados por outros usuários em um mecanismo de 

busca. Dessa maneira, a Google não exigiria qualquer contraprestação financeira para que seu 

serviço fosse usado, e atuaria por meio de um software, aberto a qualquer pessoa, diferente da 

plataforma disponibilizada pela AOL. Em contrapartida, a Google seria remunerada 

indiretamente por meio dos dados criados pelos usuários, na medida em que a empresa “não é 

somente uma coleção de ferramentas de software, mas sim uma base de dados 

especializada”

, funcionavam por meio de uma plataforma que era 

vendida ao consumidor com um conteúdo pré-formulado e que seria atualizado pela própria 

empresa, as novas, como a Google, utilizavam-se do conteúdo criado regularmente pelos 

usuários da rede para o fornecimento de seus serviços. 

26

O mecanismo de busca da Google é conhecido por ter um dos algoritmos mais 

eficientes, dentre as demais empresas que fornecem serviço de busca online, no que se refere 

a resultados encontrados. Em troca, a Google também produz algoritmos capazes de traçar um 

perfil do usuário por meio dos termos buscados e, assim, direcionar propaganda

. 

27

Outra forma que a Google desenvolveu para possibilitar o direcionamento de 

propaganda é por meio das chamadas keywords, ou palavras-chave

 - de onde 

tira parte de sua remuneração.  

28

                                                 
24 Disponível em: <http://www.web2summit.com/web2011>. Acesso em fevereiro de 2014. 

: a empresa de marketing 

25 Mais informações em WIKIPEDIA. AOL. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Aol>, acesso em 
maio de 2014. 
26 O’REILLY, Tim. What Is Web 2.0 - Design Patterns and Business Models for the Next Generation of 
Software. 30 de setembro de 2005. Disponível em: <http://oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-
20.html?page=1>. Acesso em fevereiro de 2014. 
27 ARSTECHNICA. The Great Disk Drive in the Sky: How Web giants store big—and we mean big—data. 27 
de janeiro de 2012. Disponível em: <http://arstechnica.com/business/2012/01/the-big-disk-drive-in-the-sky-how-
the-giants-of-the-web-store-big-data/>. Acesso em fevereiro de 2014. 
28 A Google possui uma página online somente para a venda de propagandas, chamada Google Ad. Disponível 
em: <http://www.google.com/intl/en/ads/>. Acesso em fevereiro de 2014. 
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interessada em divulgar propagandas por meio das páginas da empresa produzirá uma lista de 

palavras-chave correspondente a cada anúncio, as quais, quando digitadas pelo usuário na 

barra de busca, automaticamente o vincularão àquela propaganda. 

Isto é, nas próximas vezes que determinado usuário acessar qualquer site ou 

aplicativo da Google de forma identificada (ou “logado” em sua conta), aparecerão em sua 

tela aqueles anúncios que a Google acreditar serem mais adequados ao seu perfil29. O usuário, 

ainda, tem a chance de voluntariamente modificar e melhorar seu perfil, que fica acessível por 

meio do Google Ads30

Outro exemplo interessante é a loja virtual Amazon. Para aumentar a eficiência de 

suas vendas, essa empresa desenvolveu um algoritmo de processamento de dados capaz de 

criar uma lista personalizada de preferências por compras, por meio da análise das vendas e 

do fluxo de navegação de cada usuário. Dessa forma, torna seu serviço mais atrativo aos 

consumidores do que outras empresas especializadas na venda de produtos similares, como, 

por exemplo, a Barnesandnoble.com. 

, o que o tornará mais próximo da realidade, aumentando ainda mais a 

quantidade de dados que essa empresa possui sobre seus usuários. 

Como se vê, dificilmente as empresas conseguem atuar de maneira independente 

na Web 2.0. Na verdade, dependem dos dados criados e disponibilizados pelos ou a partir dos 

usuários de internet. Esses dados, que muitas vezes podem ser pessoais, são reconhecidos 

como um dos ativos mais importantes para uma empresa, mesmo para aquelas que não atuam 

na internet. Hoje em dia, parte do poder detido por empresa advém do acesso aos dados e à 

capacidade para armazená-los, processá-los e deles tirar conclusões capazes de influenciar 

positivamente seus negócios. 

Ocorre que a quantidade de dados regularmente disponibilizados, como vimos, é 

tão grande que se torna difícil até mesmo vislumbrar tal ordem de grandeza por uma pessoa 

não acostumada ou especializada em tecnologia da informação. Não é à toa que foi cunhado o 

termo Big Data, em referência a essa quantidade que, de tão grande, desencadeia o 

                                                 
29 GOOGLE ADS. About Google Ads. Disponível em: 
<https://support.google.com/ads/answer/1634057?rd=1>. Acesso em abril de 2014. 
30 GOODLE ADS. Disponível em: <https://www.google.ca/settings/ads?hl=pt-
BR&sig=ACi0TCjsWap3gtfNTKaSU0GQc8JivILhFbMCmThdA610URVWYnQHlfh3Nb5hwzNUa85E8Jejx_z
8JebD5UQNsqHn2j43Vn0JRHtx31fmzxfmc8LSg7xjeYYadRR6pG0chHP_SqMjwvfq4wJkXAhHdcKgQBzpQ
v_uvSHjfzRuVgPSo8FNc9miwRO0KIm-smzwJ4IGGyolsSjei4eJDYR3PLWrf5ovNwSowg>. Acesso em abril 
de 2014. 
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desenvolvimento de novas tecnologias complexas de processamento de dados e, até mesmo, a 

criação de empresas especializadas unicamente nessa função. 

Nesse sentido, a empresa Pattern Builders 31  é especializada em análise e 

processamento de grandes quantidades de dados e vende seu serviço a outras empresas, 

interessadas em entender a necessidade e o perfil de seus clientes (consumidores finais), ou 

até mesmo o próprio funcionamento da empresa, com vistas a aumentar sua eficiência 

organizacional. Outro exemplo é a Big Data Corp.32

Visando compreender como seus serviços, prestados a outras empresas, afetam os 

titulares de dados pessoais, a Pattern Builders publicou o livro “Privacy and Big Data”

, sediada no Rio de Janeiro. 

33

Historicamente, duas coisas haviam estancado a ciência do data minning, da 
modelagem preditiva e das análises exploratórias para trás: a incapacidade 
de armazenar dados suficientes e o custo da alimentação do computador para 
processá-los. Hoje, os custos de armazenamento e poder de processamento 
estão caindo de forma exponencial e parece provável que continuem a cair. 
Ao mesmo tempo, há uma agregação sem precedentes de dados de cada um 
de nós disponível em formato digital. Isto torna mais fácil para as 
organizações de todos os tamanhos, bem como agências governamentais, 
encontrar informações sobre qualquer indivíduo, bem como modelos de uso 
de análise para prever o comportamento futuro. 

, no 

qual utilizou sua própria experiência para relatar como o armazenamento e tratamento de 

dados é realizado e sua relação com a privacidade. Segundo os autores: 

Como se vê, os custos de armazenamento e processamento de grande quantidade 

de dados, que antes eram altos, agora são plenamente suportáveis por agentes interessados e 

capacitados. Levando em consideração que o acesso a dados é um dos ativos mais valiosos do 

mercado, empresas têm desenvolvido e aperfeiçoado tecnologias de armazenamento e 

processamento de dados de forma mais eficiente e menos custosa. Assim, cria-se um cenário 

novo em que é possível inovar em relação a novos produtos e serviços a partir do Big Data, os 

quais poderão beneficiar tanto as próprias empresas quanto a sociedade, conforme veremos no 

tópico a seguir. 

  

                                                 
31 Disponível em: <http://patternbuilders.com/>. Acesso em fevereiro de 2014. 
32 Disponível em: <http://www.bigdatacorp.com.br/>. Acesso em abril de 2014. 
33 CRAIG, Terence e LUDLOFF, Mary E.. Privacy and Big Data. 2011, O’Reilly Media, Inc.. ISBN: 978-1-
449-30500-0, [LSI] 1316095145. 
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II.c. Big Data: desenvolvimento e inovação 

Em 15 de abril de 2013, os atletas e expectadores da famosa maratona de Boston, 

EUA, foram vítimas de um ataque terrorista que culminou na morte de três pessoas e dezenas 

de feridos. A princípio, esse acontecimento parece algo comum diante do histórico de 

terrorismo norte-americano. Diferentemente de outras investigações, um fator fez toda a 

diferença na rápida solução deste caso foi a análise de Big Data34

A Federal Bureau of Investigation (FBI), agência de investigação norte-

americana, liderou as investigações para encontrar os responsáveis pelo ataque à maratona de 

Boston. Pela primeira vez, teve ajuda ampla do público, conseguindo identificar e capturar os 

dois suspeitos pelo ataque em menos de 24 horas após a ocorrência do mesmo. Isso somente 

foi possível por conta da evolução dos mecanismos de coleta e armazenamento de dados, 

combinada com a alta capacidade de processamento à qual o FBI tinha acesso. 

. 

Como é de se esperar, centenas de milhares de pessoas não só assistiam à 

Maratona de Boston, como a gravavam e transmitiam de forma incessante, por meio de 

vídeos, fotografias, mensagens, postagens em redes sociais, ligações, através do uso de 

dispositivos portáteis como tablets e smartphones. O FBI, então, elaborou uma chamada 

“crowd-source investigation”, isto é, investigação que teve a colaboração do público que 

assistia e participava da Maratona, por meio do envio dos mencionados vídeos, fotografias, 

etc. Ao final, obteve acesso a mais de 10 terabytes de dados, com os quais pôde reconstruir 

em formato digital o exato momento em que ocorreu o ataque, identificar os suspeitos e, a 

partir de uma informação dada por um indivíduo que colaborou com as investigações, 

encontrar o local exato onde se encontravam. 

O exemplo acima demonstra que o Big Data tem ganhado papel de extrema 

importância na sociedade. Seus benefícios não se limitam a questões de segurança, mas 

abrangem campos dos mais diversos, como saúde, educação, consumo e, claro, 

desenvolvimento e inovação, abrangendo tanto empresas quanto a sociedade como um todo. 

                                                 
34 KONKEL, Frank. Boston probe's big data use hints at the future. The Business of Federal Technology. 
Disponível em: <http://fcw.com/articles/2013/04/26/big-data-boston-bomb-probe.aspx>. Acesso em março de 
2014. 
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Por exemplo, por meio do site FlyOnTime.us 35

Os desenvolvedores do site alcançam tais resultados por meio de um software que 

realiza o processamento de bases de dados de agências governamentais. O histórico dos 

atrasos de vôos é retirado do Bureau of Transportation Statistics, por meio do site 

www.data.gov. As condições dos aeroportos advêm do Federal Aviation Administration. As 

condições climáticas do Oceanic and Atmospheric Administration, e assim por diante.  

, os americanos adquiriram a 

capacidade de ter acesso livre e grátis à previsão de atraso de seus vôos de acordo com as 

condições climáticas do seu local de partida ou destino, mesmo que a empresa aérea não tenha 

os informado sobre tal. Dessa forma, detêm capacidade de escolha sobre em quais vôos 

embarcarão de acordo com sua pontualidade. 

Segundo os desenvolvedores do site, um dos seus objetivos era provar que quando 

o Governo disponibiliza dados ao público, gera a possibilidade de criação de serviços que lhes 

beneficia economicamente, na medida em que lhes capacita com poder de escolha. Portanto, o 

acesso a dados em grande escala por agentes que possuam potencial para processá-los pode 

resultar em capacidade de inovação. 

O mesmo se aplica àqueles dados que não provêm do governo, mas são 

armazenados por empresas específicas. Nesse sentido, a Google, que não se utiliza de bases 

de dados externas, mas sim consolida a sua própria por meio do rastreamento das atividades 

dos usuários de seus serviços e por outros meios, desenvolveu, entre 2008 e 2009, um 

software capaz de identificar a existência de epidemias de gripe em tempo real – o Google Flu 

Trends36

Nos EUA, o Center for Disease Control and Prevention (CDC) é responsável por 

colher informações com médicos locais sobre a existência de casos reiterados de doenças e, 

assim, identificar a presença de epidemias. Porém, nem sempre as pessoas procuram 

imediatamente um médico ao sentirem sintomas de alguma doença, podendo aguardar alguns 

dias, o que, combinado com o longo processo de informação e consolidação dos dados sobre a 

epidemia, fazia com que o CDC informasse a população sobre a existência de alguma doença 

contagiante grave com algumas semanas de atraso. 

. 

                                                 
35 Disponível em: <http://flyontime.us/>. Acesso em março de 2014. 
36 Disponível em: <http://www.nature.com/news/when-google-got-flu-wrong-1.12413>. Acesso em março de 
2014. 
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Felizmente, o software da Google encontrou uma correlação entre algumas 

dezenas de termos de busca e a possibilidade de casos de gripe (a princípio, a relacionada ao 

vírus H1N1) – por exemplo, termos como “febre”, “dor de cabeça” entre outros, que 

relacionavam-se com os sintomas mais comuns. Dessa forma, tornou-se possível prever, em 

tempo real, em quais regiões do planeta um potencial vírus começava a se espalhar e, assim, 

possibilitar medidas concretas de prevenção mais eficazes.  

É possível perceber, ao observar somente esses poucos exemplos, que os dados 

possuem um valor enorme. Os termos de busca da Google relacionados à gripe, por exemplo, 

não foram digitados pelos usuários no campo de busca na mesma hora em que analisados, 

mas sim encontravam-se armazenados em seu banco de dados por tempo indeterminado. O 

FlyOnTime.us utiliza-se de bases de dados históricos para desenvolver um sistema de 

previsão de atrasos em vôos futuros. Isto é, tais dados, que não necessariamente foram 

coletados com esse objetivo, acabaram por ser reutilizados de forma inovadora.  

Isso porque os dados, diferente de outras matérias primas importantes para o 

desenvolvimento, são bens não-rivais. Isto é, principalmente quando armazenados em meio 

digital (o que, como vimos, correspondia a 94% da capacidade de armazenamento mundial 

em 2007), os mesmos podem ser utilizados e reutilizados, combinados de múltiplas maneiras 

e, assim, gerar resultados transformadores que não necessariamente serão previstos antes de 

coletados ou terão relação com a finalidade para a qual foram coletados.  

Viktor  Mayer-Schönberger e Kenneth Cukier diferenciam o uso dos dados, na 

chamada “Era do Big Data”, em primário e secundário37

Entretanto, diversos sistemas foram desenvolvidos para reutilizar dados de 

geolocalização provenientes de dispositivos portáteis. Esse é o caso, por exemplo, do 

aplicativo Waze, que realiza cálculos de velocidade a partir do GPS de smarthpones para 

identificar a velocidade média em determinada via de tráfego em tempo real. O aplicativo foi 

comprado pela Google e, combinado com o seu serviço de mapeamento já desenvolvido, 

possibilita ao usuário antecipar-se e desviar sua rota antes de chegar ao trânsito. 

. O primário seria aquele para o qual 

os dados foram coletados, ou a finalidade inicial do seu uso. Por exemplo, as empresas de 

telefonia, originalmente, armazenavam dados de geolocalização para que fosse possível rotear 

chamadas telefônicas. 

                                                 
37 MAYER-SCHONBERGER, Viktor e CUKIER, Kenneth. Op. Cit. Capítulo 6: Value. Págs. 98 a 122. 
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Portanto, levando-se em consideração que os dados ou sua utilização não se 

esvaem após atingida a finalidade inicial, torna-se possível realizar novos usos dos mesmos. É 

aí que entra a inovação: o mercado poderá ter acesso à matéria-prima, mesmo que já utilizada, 

e desenvolver outros métodos para extrair novas informações daqueles mesmos dados. Essas 

poderão ser utilizadas na criação de novos produtos e serviços e, consequentemente, 

aumentarão e o bem-estar social e diversificarão a oferta em outros mercados. 

Nesse sentido, as empresas de internet e tecnologia se encontram um passo à 

frente das demais, na medida em que normalmente já possuem acesso aos dados e aos 

mecanismos de análise pelo simples fato de operarem online. Porém, isso não significa que 

empresas de outros ramos (muitas vezes consolidadas no mercado há muito mais tempo), 

também possam extrair benefícios de Big Data. E mais, até mesmo o próprio usuário de 

internet possui ferramentas para analisar dados e inovar38

As análises de Big Data, portanto, podem trazer benefícios à economia e diretos à 

sociedade, uma vez que aumentam a capacidade de inovação, seja pelo setor privado, seja 

pelos próprios usuários de internet. Porém, toda novidade possui seus prós e contras, e com o 

Big Data não é diferente. O processamento de dados em larga escala pode gerar uma série de 

preocupações, principalmente no que tange à privacidade do titular dos dados – o que será 

analisado no tópico a seguir. 

 – é a chamada inovação do usuário. 

 

II.c. Big Data: privacidade 

A regulação dos direitos à privacidade e à proteção de dados pessoais ainda 

precisa de ajustes e adequações à realidade de avanço tecnológico, conforme veremos na 

subseção III.b. Os dispositivos legais atuais mais relevantes, como o Código de Defesa do 

Consumidor e o Marco Civil da Internet, não são capazes de cobrir todas as questões que 

surgem aos titulares de dados pessoais, por exemplo, a partir dos efeitos de análise de Big 

Data, os quais serão abordados abaixo. 

                                                 
38 Um exemplo é a BigDataUX, pesquisa realizada pela Microsoft que, considerando a necessidade de grandes 
investimentos para a manutenção de Big Data, abre espaço para usuários que possuem conhecimento e interesse 
na análise de dados (como designers de bases de dados, especialistas em visualização e linguagem da 
computação, criação de sistemas, etc). Disponível em: <http://research.microsoft.com/en-
us/projects/bigdataux/>. Acesso em abril de 2014. 
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Segundo o estudo Panopticlick Project 39, da Eletronic Frontier Foundation40 , 

todos os websites são capazes de coletar informações sobre aquele que o visita – e, na maioria 

das vezes, o fazem mesmo que o usuário tenha desabilitado os cookies41

Diversas empresas realizam esse rastreamento para oferecer publicidade 

direcionada ao consumidor, como aquelas participantes do Network Advertising Initiative

 instalados pelo site 

em seu computador. É o chamado tracking, rastreamento das atividades feitas por meio digital 

através de mecanismos instalados tanto no dispositivo utilizado para se ter acesso à internet 

quanto nas páginas de internet acessadas, e que podem envolver dados comuns e pessoais. 

42

Esse é o caso, por exemplo, do serviço chamado Spokeo

.  

Também é muito comum a utilização de dados disponibilizados publicamente na rede pelo 

próprio titular – característica inerente da Web 2.0, ou obtido por meio do preenchimento de 

cadastros, participação em concursos online, etc. Entretanto, nem sempre tal uso é benéfico 

do ponto de vista da privacidade do titular dos dados. 

43

O usuário do Spokeo, aquele que realiza a busca, pode ser tanto pessoa física, 

quanto jurídica ou órgão governamental. Caso tal pessoa decida por pagar a mensalidade 

desse serviço (inferior a US$ 5,00), terá acesso detalhado a uma série de dados pessoais de 

, que funciona nos 

EUA. Trata-se de um mecanismo de busca especializado em encontrar informações sobre 

pessoas determinadas, por meio de seu nome, email, telefone, cidade ou seu username, caso a 

pessoa tenha realizado um cadastro. A base de dados do Spokeo não é desenvolvida por essa 

empresa, por meio do rastreamento do usuário, por exemplo. Trata-se de um software de 

organização de informações, as quais derivam de dados disponíveis publicamente, 

encontrados em listas telefônicas, redes sociais, pesquisas de marketing, anúncios 

imobiliários, entre outros.  

                                                 
39 Disponível em: <https://panopticlick.eff.org/browser-uniqueness.pdf> <https://panopticlick.eff.org/>.. Acesso 
em 02 de julho de 2013. 
40 A Eletronic Frontier Foundation - EFF é uma entidade formada pela sociedade civil americana, que 
atualmente busca a proteção e fiscalização da privacidade e de direitos manifestados por meio eletrônico, como a 
liberdade de expressão, o fair use, inovação, transparência governamental quanto a políticas regulatórias da 
internet, etc. Para mais informações, acesse: <https://www.eff.org/>. Acesso em junho de 2013. 
41 “Cookie (do inglês, literalmente: biscoito), testemunho de conexão, ou, simplesmente, testemunho é um 
grupo de dados trocados entre o navegador e o servidor de páginas, colocado num arquivo (ficheiro) de texto 
criado no computador do utilizador. A sua função principal é a de manter a persistência de sessões HTTP. A 
utilização e implementação de cookies foi um adendo ao HTTP e muito debatida na altura em que surgiu o 
conceito, introduzido pela Netscape, devido às consequências de guardar informações confidenciais num 
computador - já que por vezes pode não ser devidamente seguro, como o uso costumeiro em terminais 
públicos”, retirado de <http://pt.wikipedia.org/wiki/Cookie> . Acesso em 02 de julho de 2013. 
42 Disponível em: <http://www.networkadvertising.org/participating-networks>. Acesso em Maio de 2014. 
43 Disponível em: <http://www.spokeo.com/>. Acesso em fevereiro de 2014. 
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terceiros, sem que os mesmos tenham conhecimento desse acesso, ou até mesmo 

conhecimento de quais resultados podem ser obtidos.  

Assim, o software do Spokeo realiza análises de Big Data, que geram 

informações secundárias que não necessariamente foram disponibilizadas pelo titular dos 

dados (aquele que está sendo pesquisado) em qualquer suporte digital. Essas informações vão 

desde seu endereço residencial exato, até sua renda média anual. Outras dizem respeito ao 

valor de seus imóveis passados e presentes, árvore genealógica, idade, números de telefone, 

gênero, ocupação profissional, etnia, religião, nome do cônjuge, quantidade de pessoas que 

vivem em sua casa, entre outros.  

Ao utilizar o sistema de mapeamento do Google Maps diariamente (o qual 

consegue prever o local aproximado de residência ou trabalho sem que o usuário tenha o 

informado diretamente), ou seu gênero e data de nascimento para uma rede social, ou seu 

emprego para o Linkedin, o titular dos dados não consentiu expressamente com o fato de que 

os mesmos fossem processados em conjunto por uma outra empresa e que, a partir dessa 

análise, qualquer pessoa pudesse ter acesso, por exemplo, à sua renda anual ou ao valor venal 

de seu imóvel. As informações secundárias não foram fornecidas pelo titular dos dados 

pessoais, mas sim extraídas de uma análise de Big Data. 

Ainda, observe-se que as informações obtidas por meio do Spokeo, vinculadas a 

uma pessoa específica, nem sempre são corretas ou atuais, o que também pode vir a gerar 

problemas relacionados à privacidade e à proteção dos dados pessoais, conforme analisaremos 

mais adiante. 

Vimos, portanto, que os dados pessoais que podem compor grandes bases de 

dados e vir a serem processados por mecanismos de Big Data advêm, até então, do 

rastreamento comumente feito por meio da internet, da disponibilização voluntária ou por 

terceiros de tais dados em meios digitais e do preenchimento de cadastros e participação em 

concursos ou semelhantes. Essas, contudo, não são as únicas formas existentes de coletas de 

dados que podem ocasionar violações à privacidade. 

Nos Estados Unidos, é muito comum a prática corporativa de distribuição a 

consumidores de coupons com descontos sobre produtos. A grande loja de departamento 

Target decidiu aprimorar essa prática por meio da customização dos coupons com o que ela 

assumiu serem as preferências de seus clientes. Isso se deu a partir de um software de análise 
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de Big Data desenvolvido por um programador da empresa que, reunindo cada uma das 

compras de cada um dos clientes da Target em todo o território norte-americano em uma 

grande base de dados, conseguiu identificar uma série de padrões de compras, inclusive 

aqueles relacionados à pessoas que estavam a espera do nascimento de seus bebês. 

Foi após receber um coupon com descontos para artigos de bebês endereçado à 

sua filha adolescente que um pai se dirigiu indignado à uma das lojas da Target para reclamar 

que a mesma estava induzindo a gravidez de sua filha e encorajando-a a engravidar, o que 

considerava ser uma prática abusiva por parte da empresa. O gerente que lhe atendeu pediu 

desculpas e, dias depois, voltou a ligar para o cliente para se desculpar novamente, quando 

recebeu a resposta de que quem lhe devia desculpas era o pai, já que, ao conversar com sua 

filha, “tomou conhecimento de algumas atividades que ocorriam em sua casa das quais não 

tinha ciência”44

O caso Target, diferente do caso Spokeo, poderia representar uma situação em que 

a tecnologia de análise de grandes quantidades de dados ocasionou uma violação à 

privacidade que não seria possível prever de antemão. Afinal, a informação sobre a gravidez 

diz respeito à vida privada de uma pessoa é um dado que cabe somente a ela dispor, da 

maneira que bem entender – que seja contando ou não para seus parentes ou terceiros, no 

momento em que achar mais adequado.  

. 

Por outro lado, o caso Target possui uma semelhança com o caso Spokeo. A 

adolescente em momento nenhum informou à Target sobre sua gravidez, mas a empresa 

chegou à essa conclusão, gerando um dado novo e pessoal a partir do processamento de 

outros dados dos quais detinha, e utilizando-o sem o seu consentimento ou conhecimento – da 

mesma forma que o Spokeo utiliza dados não divulgados por terceiros gerados a partir da 

análise e processamento de dados primários. 

Os casos acima citados denotam alguns problemas potenciais relacionados aos 

direitos à privacidade e à proteção dos dados pessoais que podem ser gerados a partir do Big 

Data. Vê-se que tal violação pode ocorrer tanto de maneira direta, por meio da criação de 

dados pessoais novos e sua disponibilização a terceiros, como indireta e não intencional, 

como ocorreu no caso Target. Trata-se de um ambiente novo em que, por natureza, os 
                                                 

44 FORBES. How Target Figured Out A Teen Girl Was Pregnant Before Her Father Did. 06 de junho de 
2012. Disponível em: <http://www.forbes.com/sites/kashmirhill/2012/02/16/how-target-figured-out-a-teen-girl-
was-pregnant-before-her-father-did/>. Acesso em abril de 2014. 
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resultados alcançáveis são imprevisíveis e, por isso mesmo, deve haver um cuidado especial 

no que diz respeito à proteção dos dados pessoais – cuidado esse que já está sendo 

desenvolvido e consolidado em diversos países, conforme veremos na próxima seção. 
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III. A ERA DO BIG DATA: CONCILIANDO INOVAÇÃO E 

PRIVACIDADE 

When considering the risks that Big Data poses to individuals’ 
privacy, policymakers should be minded of its sizable benefits. 

Omer Tene e Jules Polonetsky45

 

 

III.a. Reflexões sobre algumas mudanças no conceito de privacidade 

O conceito de privacidade, assim como de outros direitos, tem sofrido mudanças 

com o tempo. O que era entendido como privacidade no final do século XIX, quando o 

assunto começou a ser debatido, já não é suficiente para definir a privacidade na sociedade 

atual. Nesse sentido, os autores Warren e Brandeis definiram o conceito de privacidade como 

“o direito de estar só”, no artigo vanguardista The Right to Privacy, publicado em dezembro 

de 1890 pela Harvard Law Review46

(...) A intensa vida intelectual e emocional e a intensificação das sensações 
advindas do avanço da civilização deixaram claro aos homens que apenas 
uma parte da dor, prazer e lucro de vida são calcados em bens físicos. 
Pensamentos, emoções e sensações demandavam a existência de um 
reconhecimento legal, e a bela capacidade de crescimento que caracteriza a 
common law permitiu que os juízes garantissem a proteção necessária, sem a 
intervenção da legislação. 

, ao tratarem da ampliação – na época – dos direitos civis 

como forma de proteção legal aos pensamentos, emoções e sensações humanas: 

Invenções recentes e métodos de negócio chamam a atenção para o próximo 
passo que deve ser tomado para a proteção da pessoa e para garantir ao 
indivíduo o que o juiz Cooley chama de o direito “de estar só”. Fotos 
instantâneas e empresas jornalísticas invadiram os recintos sagrados da vida 
privada e doméstica; e numerosos dispositivos mecânicos ameaçam 
desconstituir a previsão de que “o que é sussurrado no armário deve ser 
proclamado nos telhados”. (...) (tradução livre) 

Está claro que a preocupação dos autores dizia respeito ao desenvolvimento 

tecnológico da época – a invenção de “mecanismos que captam cenas e sons” e sua utilização 

de forma pública, por exemplo, pela imprensa. Seu objetivo era ampliar a proteção à pessoa e 

                                                 
45 TENE, Omer e POLONETSKY, Jules. Big Data for All: Privacy and User Control in the Age of Analytics. 
2013, 11 Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property 239. Disponível em: 
<http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2149364>. Acesso em abril de 2014.  
46 WARREN, Samuel D. e BRANDEIS, Louis D.. The Right to Privacy. 15 de dezembro de 1890. Harvard Law 
Review, Vol. IV, nº 5. Disponível em: 
<http://groups.csail.mit.edu/mac/classes/6.805/articles/privacy/Privacy_brand_warr2.html>. Acesso rm abril 
de 2014. 
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da vida privada, desprendendo-se de bens materiais e passando à imaterialidade das 

sensações, emoções, pensamentos. 

Hoje em dia, deparamo-nos com o mesmo desafio: ampliar a proteção à 

privacidade frente ao desenvolvimento tecnológico. Mas, dessa vez, tal proteção ultrapassa o 

“direito de estar só” – as sensações, emoções e pensamentos ganharam a forma de dados 

pessoais, informações que dizem respeito a um indivíduo ou o tornam identificável e que 

facilmente circulam pela rede mundial de computadores e dispositivos digitais. 

Nossa percepção de privacidade é afetada pela sociedade, leis, políticas, família, 

cultura e pela tecnologia. Mas não é só: a importância que é dada à privacidade também sofre 

mutações – ações que no século XIX eram consideradas como altamente ofensivas a esse 

direito podem, hoje, serem vistas como algo natural. A privacidade, bem como diversos 

outros direitos, não é uma simples definição do que é certo ou errado, mas sim uma balança 

entre diferentes visões, afetadas pelo seu contexto social.  

Então, o que significa a privacidade na era digital? Sobre esse ponto, é 

interessante destacar o discurso de Mark Zukerberg, fundador do Facebook, em evento 

realizado pela TechCrunch47 em 2010. Nesse evento, o CEO afirmou que a privacidade não é 

mais considerada uma norma social, pois evoluiu com o tempo na medida em que “as pessoas 

têm realmente se sentido mais confortáveis não apenas para compartilhar mais informações e 

de diferentes tipos, mas também de forma mais aberta e com mais pessoas”48

A afirmação de Zukerberg é um fato, observável em qualquer sociedade atual com 

acesso amplo à tecnologia, e diverge diretamente da visão apresentada por Warren e Brandeis. 

Contudo, o hábito de compartilhar informações e dados pessoais não significa que os 

indivíduos estão de acordo com o uso indiscriminado desses dados por terceiros, sem seu 

consentimento ou controle – e, como vimos, a questão do controle sobre seus próprios dados é 

um dos maiores desafios trazidos pelas análises de Big Data. 

.  

Para evitar maus usos dos dados pessoais, existem princípios e regulações 

internacionais sobre sua proteção e que, ao mesmo tempo, visam proporcionar um ambiente 

                                                 
47 A TechCrunch é uma empresa especializada em mídia e tecnologia e interessada no desenvolvimento de 
startups inovadoras. Disponível em: <http://techcrunch.com/about/#about-tc>. Acesso em fevereiro de 2014. 
48 HUFFINGTON POST, Tech. Facebook's Zuckerberg Says Privacy No Longer A 'Social Norm' (VIDEO). 18 
de março de 2010. Disponível em: <http://www.huffingtonpost.com/2010/01/11/facebooks-zuckerberg-
the_n_417969.html?>. Acesso em fevereiro de 2014. 
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em que seu uso ocorra de forma justa e legítima – como os Fair Information Practice 

Principles estabelecidos pela FTC, ou as Guidelines da OECD e a Diretiva 95/46/CE da 

União Europeia49

 

. Como veremos, tais disposições podem levar à promoção de um equilíbrio 

entre a inovação, e os direitos à privacidade e proteção de dados pessoais, e, considerando que 

a internet não possui fronteiras e que o tratamento de dados pessoais ocorre principalmente 

por meios digitais e online, seria interessante que fossem consideradas, por exemplo, no 

desenvolvimento e interpretação de normas sobre o assunto no Brasil. Assim, antes de 

adentrar na disciplina jurídica nacional sobre o tema da privacidade, vale a pena ter uma visão 

geral sobre as regras internacionais sobre o assunto. 

III.b. Exemplos internacionais de proteção à privacidade  

Em 1998, a Federal Trade Commission50 (FTC), agência federal de proteção dos 

consumidores e promoção do comércio nos Estados Unidos, lançou um relatório ao 

Congresso Americano chamado “Privacy Online: a Report to Congress”51

Embora tenha chegado à conclusão que a maioria dos websites não aplicam as 

diretrizes desenhadas pela indústria, o que identifica como um problema na auto-regulação 

desse setor, a FTC constatou a existência de cinco princípios gerais de proteção à privacidade 

que são usualmente aplicados e consolidados no mercado, chamados de Fair Information 

Practice Principles (FIPP): 

. Neste relatório, a 

FTC realiza uma análise da efetividade da auto-regulação do mercado como meio de proteção 

da privacidade dos usuários de internet, com base em uma pesquisa acerca das diretrizes 

utilizadas por empresas de internet sobre as práticas de informação, além de como tais 

diretrizes são aplicadas na prática por websites ligados ao comércio e audiências e workshops 

sobre o assunto realizados pela FTC desde 1995.  

Ao longo dos últimos vinte e cinco anos, agências governamentais dos 
Estados Unidos, Canadá e Europa estudaram a maneira que entidades 

                                                 
49 A própria Diretiva 95/46/CE foi editada nesta forma justamente para ser aplicada ao todos os países que 
compõem a União Europeia, por considerar que o tratamento aos dados pessoais, quando em formato digital, 
deve ser feito de forma abrangente. A limitação de fronteiras apenas impõe obstáculos à proteção dos dados 
pessoais e à sua utilização como forma de alavancar o desenvolvimento. 
50 Disponível em: <http://www.ftc.gov/about-ftc>. Acesso em abril de 2014. 
51 COMMISSION, Federal Trade. Privacy Online: a Report to Congress. Junho de 1998. Disponível em: 
<http://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/reports/privacy-online-report-congress/priv-23a.pdf>. Acesso 
em abril de 2014. 
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coletam e usam informações pessoais – suas “práticas de informação” – e as 
garantias necessárias para assegurar que tais práticas são justas e fornecem 
proteção adequada à privacidade. O resultado foi uma série de relatórios, 
diretrizes e modelos de código que representam princípios largamente 
aceitos relativos a práticas de informação justas. Comum a todos esses 
documentos (a partir de então referidos como “códigos de práticas de 
informação justas”) estão cinco princípios principais de proteção da 
privacidade: (1) Notificação/Conhecimento; (2) Escolha/Consentimento; (3) 
Acesso/Participação; (4) Integridade/Segurança; e (5) 
Aplicação/Reparação.52

Nesse sentido, os FIPPs tem por objetivo estabelecer práticas de comércio que 

respeitem e garantam o direito à privacidade por um lado e, por outro, possibilitem que os 

usuários/consumidores realizem escolhas comerciais informadas e conscientes sobre a 

utilização de seus dados pessoais.  

 (tradução livre) 

Para tanto, é necessário o respeito aos cinco identificados princípios gerais de 

proteção da privacidade e dos dados pessoais, quais sejam: (i) conhecimento prévio da 

política de privacidade da entidade que coletará os dados e do seu tratamento, incluindo os 

destinatários dos dados, os meios de coleta, a natureza dos dados, entre outros; (ii) 

consentimento sobre o uso e disseminação dos dados coletados, incluindo, mas não se 

limitando, a “cláusulas de opt-in/opt-out” – isto é, de ações afirmativas tomadas pelo titular 

para permitir ou para impedir o uso dos dados, respectivamente; (iii) acesso a qualquer 

momento e sem custos aos dados pessoais coletados e possibilidade de contestar sua exatidão 

ou integridade por meios simples; (iv) precisão e segurança dos dados pessoais, o que pode 

ser feito por meio do uso de fontes confiáveis de dados e de medidas técnicas de segurança 

que garantam sua proteção contra a perda, acesso não autorizado, destruição, uso ou 

divulgação dos dados, além da destruição ou “anonimização” de dados inapropriados para a 

finalidade para a qual foram coletados; (v) existência de mecanismos de efetiva aplicação dos 

demais FIPPs e reparação dos titulares de dados que tiveram seu direito à privacidade violado, 

como auto-regulação da indústria, legislação que crie remédios privados aos titulares ou 

sistemas regulatórios aplicáveis por meio de sanções civis e criminais. 

Se retornarmos aos dois principais casos debatidos anteriormente – Spokeo e 

Target –, é possível observar violações a quase todos os FIPPs. Os titulares dos dados não 

possuíam conhecimento da forma como seus dados seriam tratados – e, no caso do Spokeo, 

nem sobre a própria coleta em si; não consentiram nem tiveram a oportunidade de manifestar-

                                                 
52 COMMISSION, Federal Trade. Op. Cit. Pág. 7. 
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se sobre o tratamento dos dados de forma prévia; e as informações geradas nem sempre são 

precisas, muito embora façam referência a uma pessoa determinada. 

Sobre este ponto específico – o princípio da precisão dos dados pessoais –, a Fox 

News destacou dois casos graves relacionados ao Spokeo53

Não é preciso, contudo, fazer referência a casos concretos para perceber que o Big 

Data possui potencial de violação aos FIPPs. Sua própria natureza é capaz de ocasionar tais 

ofensas: a geração de dados e informações inesperadas gera preocupações quanto aos 

princípios do conhecimento e consentimento, enquanto a reutilização ilimitada e atemporal de 

dados secundários pode vir a afetar o princípio da precisão e segurança. Ademais, 

considerando a ausência de regulação ou mesmo de conhecimento generalizado sobre os 

mecanismos de processamento de grande quantidade de dados e seus efeitos sobre diversos 

direitos, torna-se dificultada a implementação do princípio de aplicação/reparação.  

: primeiro, de uma pessoa cuja 

renda estimada era apontada como o dobro de sua renda real; segundo, outra pessoa cujo 

cônjuge indicado pelo serviço era, na verdade, seu ex-cônjuge. Somente com esses dois 

exemplos é possível perceber que a imprecisão dos dados pessoais pode causar problemas 

sérios quanto à segurança do titular e seus relacionamentos pessoais e até mesmo 

profissionais. Some-se a isso o fato de que das 15 pessoas às quais solicitou-se a realização de 

pesquisas sobre si mesmas no Spokeo, 10 afirmaram que existia de algum erro nos resultados 

encontrados. 

Além de reconhecidos como amplamente adotados e consolidados, os FIPPs 

também foram incorporados em outras regulamentações consideradas como exemplo no que 

concerne à proteção internacional do direito à privacidade: as Guidelines da Organisation for 

Economic Co-operation and Development (OECD) 54

                                                 
53 FOX NEWS. Spokeo a Growing Threat to Internet Privacy, Cyber Security Experts Warn. 19 de janeiro de 
2011. Disponível em: <http://www.foxnews.com/tech/2011/01/19/spokeo-cyber-security-warn-threat-privacy/>. 
Acesso em abril de 2014. 

, recentemente revisadas por essa 

organização (2013) e a Diretiva 95/46/CE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à 

proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre 

circulação desses dados. 

54  A OECD é uma organização internacional criada na Europa após a II Guerra Mundial, hoje em dia atuante 
por meio de um fórum em que governos, setor privado, academia, experts, entre outros, discutem questões 
comuns e recomendam políticas sobre a economia e o bem-estar social. O Brasil não faz parte da OECD. Mais 
informações disponíveis em: <http://www.oecd.org/about/>. Acesso em abril de 2014. 



 

 

26 

Ambas as regulamentações não só incorporam os FIPPs como também os 

expandem, destacando outras medidas de proteção que devem ser tomadas sobre o tratamento 

de dados pessoais. As Guidelines da OECD55

Já a Diretiva 95/46/CE

 levantam os princípios da limitação à coleta e 

ao uso dos dados, da finalidade (o tratamento dos dados deve seguir a finalidade à qual foram 

informados os titulares quando em sua coleta e os dados devem ser necessários para a 

finalidade à qual foram coletados), da participação do indivíduo (quanto à obtenção de 

informações de qualquer entidade sobre a detenção pela mesma de seus dados pessoais, sobre 

quais dados pessoais são detidos mediante espaço razoável de tempo, de maneira razoável e 

clara e, se cobradas taxas, que estas não sejam excessivas), e da responsabilidade da entidade 

que coletou os dados quanto ao cumprimento dos demais princípios. 

56 destaca, em seus artigos 6º e 7º57, além dos já citados 

FIPPs, os princípios da finalidade e da disponibilidade temporária (os dados devem ser 

conservados de forma a permitir a identificação das pessoas em causa apenas durante o 

período necessário para a prossecução das finalidades para que foram recolhidos ou para que 

são tratados posteriormente). Além disso, garante os direitos de acesso do titular sobre seus 

dados de forma livre e sem restrições, com periodicidade razoável e sem demora ou custos 

excessivos, incluindo o direito de retificação, bloqueio e exclusão dos mesmos (artigo 12º58) e 

de oposição sobre o tratamento de seus dados (artigo 14º59

                                                 
55 OECD. OECD Privacy Framework. 2013. Disponível em: 
<http://www.oecd.org/sti/ieconomy/oecd_privacy_framework.pdf>. Acesso em abril de 2014. 

). 

56 EUROPEU, Parlamento e Conselho. Diretiva 95/46/CE. Disponível em: <http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:31995L0046&from=en>. Acesso em abril de 2014. 
57 PRINCÍPIOS RELATIVOS À QUALIDADE DOS DADOS 
Artigo 6º  
1. Os Estados-membros devem estabelecer que os dados pessoais serão: 
a) Objecto de um tratamento leal e lícito; 
b) Recolhidos para finalidades determinadas, explícitas e legítimas, e que não serão posteriormente tratados de 
forma incompatível com essas finalidades. O tratamento posterior para fins históricos, estatísticos ou científicos 
não é considerado incompatível desde que os Estados-membros estabeleçam garantias adequadas; 
c) Adequados, pertinentes e não excessivos relativamente às finalidades para que são recolhidos e para que são 
tratados posteriormente; 
d) Exactos e, se necessário, actualizados; devem ser tomadas todas as medidas razoáveis para assegurar que os 
dados inexactos ou incompletos, tendo em conta as finalidades para que foram recolhidos ou para que são 
tratados posteriormente, sejam apagados ou rectificados; 
e) Conservados de forma a permitir a identificação das pessoas em causa apenas durante o período necessário 
para a prossecução das finalidades para que foram recolhidos ou para que são tratados posteriormente. Os 
Estados-membros estabelecerão garantias apropriadas para os dados pessoais conservados durante períodos mais 
longos do que o referido, para fins históricos, estatísticos ou científicos. 
2. Incumbe ao responsável pelo tratamento assegurar a observância do disposto no nº 1. 
SECÇÃO II 
PRINCÍPIOS RELATIVOS À LEGITIMIDADE DO TRATAMENTO DE DADOS 
Artigo 7º  
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Além da problemática gerada em torno dos FIPPs, Ira Rubinstein, professora da 

New York University Scholl of Law, identifica três grandes desafios à privacidade decorrentes 

do Big Data 60

Nesse sentido, o Big Data possibilitaria a “reidentificação” na medida em que a 

análise em larga escala de dados diversos que não necessariamente são classificados como 

: os chamados re-identification (reidentificação), aggregation (agregação) e 

automated decision making (tomada de decisão automatizada).  

                                                                                                                                                         
Os Estados-membros estabelecerão que o tratamento de dados pessoais só poderá ser efectuado se: 
a) A pessoa em causa tiver dado de forma inequívoca o seu consentimento; ou 
b) O tratamento for necessário para a execução de um contrato no qual a pessoa em causa é parte ou de 
diligências prévias à formação do contrato decididas a pedido da pessoa em causa; ou 
c) O tratamento for necessário para cumprir uma obrigação legal à qual o responsável pelo tratamento esteja 
sujeito; ou 
d) O tratamento for necessário para a protecção de interesses vitais da pessoa em causa; ou 
e) O tratamento for necessário para a execução de uma missão de interesse público ou o exercício da autoridade 
pública de que é investido o responsável pelo tratamento ou um terceiro a quem os dados sejam comunicados; ou 
f) O tratamento for necessário para prosseguir interesses legítimos do responsável pelo tratamento ou do terceiro 
ou terceiros a quem os dados sejam comunicados, desde que não prevaleçam os interesses ou os direitos e 
liberdades fundamentais da pessoa em causa, protegidos ao abrigo do nº 1 do artigo 1º 
58 SECÇÃO V 
DIREITO DE ACESSO DA PESSOA EM CAUSA AOS DADOS 
Artigo 12º  
Direito de acesso 
Os Estados-membros garantirão às pessoas em causa o direito de obterem do responsável pelo tratamento: 
a) Livremente e sem restrições, com periodicidade razoável e sem demora ou custos excessivos: 
- a confirmação de terem ou não sido tratados dados que lhes digam respeito, e informações pelo menos sobre os 
fins a que se destina esse tratamento, as categorias de dados sobre que incide e os destinatários ou categorias de 
destinatários a quem são comunicados os dados, 
- a comunicação, sob forma inteligível, dos dados sujeitos a tratamento e de quaisquer informações disponíveis 
sobre a origem dos dados, 
- o conhecimento da lógica subjacente ao tratamento automatizado dos dados que lhe digam respeito, pelo menos 
no que se refere às decisões automatizadas referidas no nº 1 do artigo 15º; 
b) Consoante o caso, a rectificação, o apagamento ou o bloqueio dos dados cujo tratamento não cumpra o 
disposto na presente directiva, nomeadamente devido ao carácter incompleto ou inexacto desses dados; 
c) A notificação aos terceiros a quem os dados tenham sido comunicados de qualquer rectificação, apagamento 
ou bloqueio efectuado nos termos da alínea b), salvo se isso for comprovadamente impossível ou implicar um 
esforço desproporcionado. 
59 SECÇÃO VII 
DIREITO DE OPOSIÇÃO DA PESSOA EM CAUSA 
Artigo 14º  
Direito de oposição da pessoa em causa 
Os Estados-membros reconhecerão à pessoa em causa o direito de: 
a) Pelo menos nos casos referidos nas alíneas e) e f) do artigo 7º, se opor em qualquer altura, por razões 
preponderantes e legítimas relacionadas com a sua situação particular, a que os dados que lhe digam respeito 
sejam objecto de tratamento, salvo disposição em contrário do direito nacional. Em caso de oposição justificada, 
o tratamento efectuado pelo responsável deixa de poder incidir sobre esses dados; 
b) Se opor, a seu pedido e gratuitamente, ao tratamento dos dados pessoais que lhe digam respeito previsto pelo 
responsável pelo tratamento para efeitos de mala directa; ou ser informada antes de os dados pessoais serem 
comunicados pela primeira vez a terceiros para fins de mala directa ou utilizados por conta de terceiros, e de lhe 
ser expressamente facultado o direito de se opor, sem despesas, a tais comunicações ou utilizações. 
Os Estados-membros tomarão as medidas necessárias para garantir que as pessoas em causa tenham 
conhecimento do direito referido no primeiro parágrafo da alínea b). 
60 RUBINSTEIN, S. Ira. Big Data: The End of Privacy or a New Beginning?. New York University School of 
Law, International Data Privacy Law, 2013, Working Paper nº 12-56.  
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pessoais (ou seja, não dizem respeito diretamente a uma pessoa identificada ou identificável) 

poderia vir a gerar a identificação de determinados indivíduos. Segundo a professora, esse 

processo “enfraquece a ‘anonimização’ enquanto estratégia eficaz para a proteção de dados 

automatizados, lançando dúvidas sobre a distinção fundamental entre dados pessoais e dados 

não-pessoais”61

Ainda, a privacidade poderia ser afetada na medida em que o Big Data possibilita 

uma acumulação de dados pessoais em alto nível de detalhamento, o que pode ser 

considerado invasivo. Trata-se da chamada “profiling technology”

. 

62

Já a tomada de decisão automatizada diz respeito à substituição de decisões 

baseadas na intuição por algoritmos ou inteligência artificial – o que tem, inclusive, intrínseca 

relação com o efeito agregador do Big Data. Assim como a discussão geral sobre Big Data 

paira sobre uma ponderação entre inovação e desenvolvimento, por um lado, e privacidade do 

outro, a tomada de decisão automatizada não é diferente.  

, isto é, a capacidade de 

construção de perfis individuais – mais completos e aproximados da realidade com a análise 

de Big Data –, que poderão ser utilizados por empresas ou pelo governo para as mais diversas 

atividades, como visto no tópico II.b acima.  

Não é difícil imaginar a quantidade de benefícios que podem ser gerados pelas 

decisões automatizadas – basta pensar nas chamadas “cidades inteligentes”, ou nos possíveis 

efeitos práticos relacionados com atividades de baixa complexidade63

                                                 
61 RUBINSTEIN, S. Ira. Op. Cit., pág. 4. 

. Contudo, quando as 

decisões dizem respeito a aspectos individuais sobre a vida de uma pessoa, a seus gostos, 

vontades, preferências, esbarra-se na chamada “autodeterminação” do indivíduo. 

62 “In information science, profiling refers to the process of construction and application of profiles generated by 
computerized data analysis. This involves the use of algorithms or other mathematical techniques that allow the 
discovery of patterns or correlations in large quantities of data, aggregated in databases. When these patterns or 
correlations are used to identify or represent people, they can be called profiles. Other than a discussion of 
profiling technologies or population profiling, the notion of profiling in this sense is not just about the 
construction of profiles, but also concerns the application of group profiles to individuals, e. g., in the cases of 
credit scoring, price discrimination, or identification of security risks” 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Profiling_%28information_science%29) 
63 Irving Wladawsky-Berger, ex-vice-presidente de Estratégias Técnicas e Inovação da IBM, escreve sobre o 
cuidado necessário ao se identificar quais são os campos em que realmente é possível e eficaz utilizar a tomada 
de decisão automatizada, sem que isso interfira em processos estratégicos e que demandam maior complexidade 
de análise. Data-Driven Decision Making: Promises and Limits. The Wall Street Journal, 27 de setembro de 
2013. Disponível em: <http://blogs.wsj.com/cio/2013/09/27/data-driven-decision-making-promises-and-limits/>. 
Acesso em maio de 2014. 
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A também chamada autodeterminação informativa é considerada a capacidade 

que o indivíduo deve ter de fazer escolhas, sem interferência externa, sobre questões que 

dizem respeito à sua vida, estando muito ligada, assim, ao consumo64

Como visto, as leis e princípios existentes de proteção de dados pessoais tem 

como um dos objetivos comuns proporcionar ao indivíduo capacidade de escolha informada 

sobre o tratamento que será dado aos seus dados pessoais, e sobre a disponibilização dos 

mesmos para terceiros, para que, por fim, possa haver um uso justo e legítimo dos dados por 

empresas privadas. Contudo, esses regulamentos caem por terra quando se trata do Big Data, 

principalmente na medida em que o indivíduo perde o controle sobre a disponibilização de 

informações sobre si, que poderão ser “descobertas” por processos complexos de análise de 

dados em larga escala (dados secundários). 

. Percebe-se que a 

mesma traduz-se, no presente debate, como um efeito do controle do titular, ou da ausência de 

controle, sobre seus dados pessoais.  

Um segundo ponto em comum observado nas leis e princípios citados é que, ao 

mesmo tempo em que tentam criar condições factíveis para a proteção do direito à 

privacidade e dos dados pessoais, também possuem como objetivo ampliar a circulação e o 

uso justo de tais dados. São disposições que reconhecem a importância dos dados pessoais 

para a sociedade e, ao mesmo tempo, para o comércio. Logo, realizam uma tentativa de 

equilíbrio entre os dois direitos debatidos nesse artigo – inovação e privacidade –, embora 

ainda enfrentem desafios no que tange às novidades trazidas pelo Big Data. 

No próximo tópico, será feita uma exposição de como o direito à privacidade é 

regulado no ordenamento jurídico brasileiro para fins de comparação com as diretrizes 

consolidadas internacionalmente e de análise de sua abrangência sobre os efeitos decorrentes 

do Big Data. Por fim, serão realizadas reflexões sobre algumas formas de conciliação entre o 

direito à privacidade e a liberdade para inovação,, com a finalidade de sugerir alternativas à 

equalização de tais direitos no contexto do Big Data. 

 

                                                 
64 É prática corriqueira, principalmente no âmbito do e-commerce, as opções de compras ou serviços serem 
apresentadas previamente ao indivíduo, após passadas por uma espécie de triagem relacionada ao perfil que o 
fornecedor possui ou desenvolveu a partir do tratamento e análise de seus dados pessoais. É o que ocorre, por 
exemplo, com a Amazon, que direciona para cada usuário os livros que acredita que lhes interessariam, após 
analisar seu histórico prévio de compra. Esse processo pode ser considerado prático por um lado mas, por outro, 
muito limitador.  
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III.b. A Regulação da Privacidade no Brasil 

Em relação à proteção da privacidade e dos dados pessoais, figura, no 

ordenamento jurídico brasileiro, a ausência de um “complexo normativo unitário”65

A Constituição da República de 1988 inovou ao incluir a privacidade no rol de 

direitos fundamentais, abrindo espaço para uma interpretação infraconstitucional mais 

cuidadosa. Sua tutela possui um duplo caráter: é direta, na medida em que considera como 

invioláveis a intimidade e a vida privada (artigo 5º, X

. Isto é, 

não há uma lei específica regulando a matéria, como ocorre, por exemplo, com o direito do 

consumidor. Na verdade, a privacidade é tutelada esparsamente pelas mais diversas áreas do 

direito, desde o direito civil até o tributário, e na maior parte das vezes a regulação não é 

direta, mas sim relativa a interesses e outros direitos relacionados à privacidade. 

66 ), e indireta, ao proteger a 

inviolabilidade do domicílio (artigo 5º, XI 67 ), da correspondência e das comunicações 

telegráficas (artigo 5º, XII68), e o sigilo processual (artigos 5º, LX69 e 93, IX70

Ainda, a Constituição estabelece o remédio do habeas data em seu artigo 5º, 

LXXII

).  

71

                                                 
65 DONEDA, Danilo. Op. cit. Pág. 323. 

, o qual é regulamentado pela Lei nº 9.507/97. Trata-se de uma ação judicial que, 

diferente do habeas corpus, necessita da atuação de um advogado, embora também seja 

gratuita e tramite por meio de rito sumário. Criada em reação às práticas realizadas na época 

da Ditadura Militar, seu objetivo é possibilitar ao titular dos dados pessoais o acesso e a 

retificação dos dados mantidos por autoridades públicas – apesar de também poder ser 

66 Art. 5º, X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito 
a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; 
67 XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, 
salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação 
judicial; 
68 XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações 
telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de 
investigação criminal ou instrução processual penal; 
69 LX - a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse 
social o exigirem; 
70 Art. 93, IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as 
decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a 
seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no 
sigilo não prejudique o interesse público à informação; 
71 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; 
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utilizado contra particulares que detêm bancos de dados de caráter público, como o SPC ou o 

SERASA.  

Os únicos dispositivos infraconstitucionais que tutelam de forma direta a 

privacidade e os dados pessoais são o Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor, a 

Lei de Cadastros Positivos e o Marco Civil da Internet. O Código Civil, da mesma forma que 

a Constituição, protege a inviolabilidade da vida privada como um dos direitos da 

personalidade (artigo 21, CC 72). O Código de Defesa do Consumidor possui uma seção 

específica para os Bancos de Dados e Cadastros de Consumidores (artigo 43 e seguintes, 

CDC 73 ). A Lei de Cadastros Positivos 74

                                                 
72 Código Civil, 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. 

 estabelece alguns dos princípios de proteção à 

privacidade e aos dados pessoais, como os princípios do conhecimento prévio, consentimento, 

acesso, finalidade e retificação, no contexto de bancos de dados com o objetivo de realização 

de análise de risco de crédito do cadastrado ou de subsidiar transações comerciais e 

empresariais que impliquem em risco financeiro à pessoa que terá acesso ao banco de dados. 

Já o Marco Civil da Internet é a primeira norma a regular de forma independente os direitos à 

privacidade, de um lado, e à proteção dos dados pessoais, de outro – esta lei será brevemente 

analisada adiante. 

73 Código de Defesa do Consumidor, SEÇÃO VI - Dos Bancos de Dados e Cadastros de Consumidores 
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. 
Art. 44. Os órgãos públicos de defesa do consumidor manterão cadastros atualizados de reclamações 
fundamentadas contra fornecedores de produtos e serviços, devendo divulgá-lo pública e anualmente. A 
divulgação indicará se a reclamação foi atendida ou não pelo fornecedor. 
§ 1° É facultado o acesso às informações lá constantes para orientação e consulta por qualquer interessado. 
§ 2° Aplicam-se a este artigo, no que couber, as mesmas regras enunciadas no artigo anterior e as do parágrafo 
único do art. 22 deste código. 
74 BRASIL. Lei nº 12.414, de 09 de junho de 2011. Disciplina a formação e consulta a bancos de dados com 
informações de adimplemento, de pessoas naturais ou de pessoas jurídicas, para formação de histórico de 
crédito. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12414.htm>. Acesso 
em maio de 2014. 
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Destaque-se que estão contidos na regulação do Código de Defesa do Consumidor 

alguns dos princípios de proteção de dados pessoais consagrados internacionalmente, quais 

sejam: o princípio do acesso, notificação e retificação. Embora essa redação seja inovadora 

em relação às demais normas brasileiras, é clara sua insuficiência frente aos demais princípios 

internacionais de proteção à privacidade. 

Ademais, o direito à privacidade é tutelado por sistemas jurídicos de natureza 

processual (tramitação de processos em segredo de justiça – artigo 155, II, CPC75), penal 

(crimes contra a inviolabilidade da correspondência – artigo 151 e seguintes, CP76), tributária 

(sigilo de informações obtidas pela Fazenda Pública sobre a situação econômica ou financeira 

do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado dos seus negócios e 

atividades77) e comercial (exibição de livros e papeis de escrituração de sociedades78

                                                 
75 Art. 155. Os atos processuais são públicos. Correm, todavia, em segredo de justiça os processos: 

).  

(...) 
Il - que dizem respeito a casamento, filiação, separação dos cônjuges, conversão desta em divórcio, alimentos e 
guarda de menores. 
76 Código Penal, SEÇÃO III DOS CRIMES CONTRA A INVIOLABILIDADE DE CORRESPONDÊNCIA 
Violação de correspondência 
Art. 151 - Devassar indevidamente o conteúdo de correspondência fechada, dirigida a outrem: 
Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa. 
Sonegação ou destruição de correspondência 
§ 1º - Na mesma pena incorre: 
I - quem se apossa indevidamente de correspondência alheia, embora não fechada e, no todo ou em parte, a 
sonega ou destrói; 
Violação de comunicação telegráfica, radioelétrica ou telefônica 
II - quem indevidamente divulga, transmite a outrem ou utiliza abusivamente comunicação telegráfica ou 
radioelétrica dirigida a terceiro, ou conversação telefônica entre outras pessoas; 
III - quem impede a comunicação ou a conversação referidas no número anterior; 
IV - quem instala ou utiliza estação ou aparelho radioelétrico, sem observância de disposição legal. 
§ 2º - As penas aumentam-se de metade, se há dano para outrem. 
§ 3º - Se o agente comete o crime, com abuso de função em serviço postal, telegráfico, radioelétrico ou 
telefônico: 
Pena - detenção, de um a três anos. 
§ 4º - Somente se procede mediante representação, salvo nos casos do § 1º, IV, e do § 3º. 
Correspondência comercial 
Art. 152 - Abusar da condição de sócio ou empregado de estabelecimento comercial ou industrial para, no todo 
ou em parte, desviar, sonegar, subtrair ou suprimir correspondência, ou revelar a estranho seu conteúdo: 
Pena - detenção, de três meses a dois anos. 
Parágrafo único - Somente se procede mediante representação. 
77 Código Tributário Nacional,  Art. 198. Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a 
divulgação, por parte da Fazenda Pública ou de seus servidores, de informação obtida em razão do ofício sobre a 
situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado de seus 
negócios ou atividades.  
§ 1o Excetuam-se do disposto neste artigo, além dos casos previstos no art. 199, os seguintes: 
I – requisição de autoridade judiciária no interesse da justiça;   
II – solicitações de autoridade administrativa no interesse da Administração Pública, desde que seja comprovada 
a instauração regular de processo administrativo, no órgão ou na entidade respectiva, com o objetivo de 
investigar o sujeito passivo a que se refere a informação, por prática de infração administrativa. 
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Ainda, é possível verificar a proteção do direito à privacidade nas seguintes leis: 

(i) Lei Complementar nº 105/2001, que dispõe sobre o sigilo das operações de instituições 

financeiras, inclusive quanto a contas de depósitos, aplicações e investimentos mantidos pelas 

mesmas; (ii) Lei nº 9.610/98 – Lei de Direitos Autorais, na medida em que garante o direito 

do autor de retirar de circulação obra que afronte seu direito à imagem, considerando este 

como uma das extensões do direito à privacidade na forma identificada originariamente por 

Warren e Brandeis79; e (iii) Lei 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente, quando 

determina que a privacidade é um dos princípios que devem reger a aplicação das medidas 

específicas de proteção80

Anteriormente à aprovação do Marco Civil da Internet, considerava-se que os 

principais dispositivos legais de proteção específica à privacidade e aos dados pessoais eram a 

ação de habeas data e as previsões do Código de Defesa do Consumidor

. 

81

“Um sistema de proteção de dados pessoais que tenha como instrumentos 
principais de atuação o recurso a uma ação judicial (e isso somente após um 
inafastável périplo administrativo) não se nos apresenta como um sistema 
adequado às exigências da matéria. Os problemas relacionados ao tratamento 

. Porém, já nessa 

época acreditava-se que as regras trazidas por esses dispositivos eram insuficientes para 

resguardar o titular de dados considerando as mudanças sociais ocasionadas pelas rápidas 

evoluções tecnológicas. A título de exemplo, Danilo Doneda afirmou, em seu livro publicado 

em 2006, que: 

                                                                                                                                                         
§ 2o O intercâmbio de informação sigilosa, no âmbito da Administração Pública, será realizado mediante 
processo regularmente instaurado, e a entrega será feita pessoalmente à autoridade solicitante, mediante recibo, 
que formalize a transferência e assegure a preservação do sigilo. 
§ 3o Não é vedada a divulgação de informações relativas a: 
I – representações fiscais para fins penais; 
II – inscrições na Dívida Ativa da Fazenda Pública; 
III – parcelamento ou moratória.  
78 Código Civil, Art. 1.191. O juiz só poderá autorizar a exibição integral dos livros e papéis de escrituração 
quando necessária para resolver questões relativas a sucessão, comunhão ou sociedade, administração ou gestão 
à conta de outrem, ou em caso de falência. 
79 Lei de Direitos Autorais, Art. 24. São direitos morais do autor: 
(...) 
VI - o de retirar de circulação a obra ou de suspender qualquer forma de utilização já autorizada, quando a 
circulação ou utilização implicarem afronta à sua reputação e imagem; 
80 Art. 100. Na aplicação das medidas levar-se-ão em conta as necessidades pedagógicas, preferindo-se aquelas 
que visem ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. 
Parágrafo único.  São também princípios que regem a aplicação das medidas:  
(...) 
V - privacidade: a promoção dos direitos e proteção da criança e do adolescente deve ser efetuada no respeito 
pela intimidade, direito à imagem e reserva da sua vida privada; 
81 DONEDA, Danilo. Op. Cit. Pág. 326. 
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de dados pessoais, conforme observamos, processam-se cada vez mais ‘em 
branco’, sem que o interessado se aperceba.”82

Ainda, sobre a proteção conferida pelo Código de Defesa do Consumidor, afirmou 

que: 

 

“(...) mesmo com o grande avanço representado pelas disposições do Código 
de Defesa do Consumidor e também pela sua interpretação extensiva, este 
trata-se de uma tutela que já nasce com certos limites intrínsecos, o que se 
verifica não somente em relação à sua incidência – situações caracterizadas 
como relações de consumo – porém pelo caráter de suas disposições. 
Verifique-se, quanto a isso, que a origem material das disposições do seu 
artigo 43 foi inspirada, de acordo com o próprio responsável pela elaboração 
do ante-projeto desta seção do CDC, na normativa norte-americana de 
proteção ao crédito estabelecida pela National Consumer Act e pelo Fair 
Credit Reporting Act – FCRA, de 1970.”83

Como visto, Doneda defendia que tanto a habeas data quanto as disposições do 

Código de Defesa do Consumidor eram insuficientes e ineficazes, por si só, para conferir uma 

proteção abrangente a todos os aspectos derivados do tratamento de dados pessoais. O 

primeiro, por ser uma ação judicial que demanda conhecimento prévio e informado dos 

titulares sobre a violação – o que, como visto, é dificultado pela própria evolução do conceito 

de privacidade e pela ausência de prática de leitura e compreensão de políticas de privacidade. 

O segundo, por ter sido criado em um contexto de consumo e, mesmo sendo interpretado 

expansivamente, acaba limitado por suas características intrínsecas. 

 

Além disso, a maior parte das normas que regulavam a privacidade no 

ordenamento jurídico brasileiro foi editada em momento anterior à Constituição de 1988, 

primeira norma brasileira a consagrar a vida privada como direito fundamental. O Código 

Civil, apesar de ser posterior à Constituição, entrou em vigor em 2003 – mais de dez anos 

atrás. Dessa maneira, põe-se um desafio aos intérpretes legais, que devem tomar cuidado e 

realizar uma aplicação da maioria das leis citadas à luz da Constituição, a qual impôs um 

modelo diferenciado de tutela a esse direito. 

É importante, assim, que se tenha uma regulação específica e direta da 

privacidade, que confira ampla proteção aos dados pessoais e a todos os efeitos decorrentes 

das suas diversas formas de tratamento, como, por exemplo, o Big Data. Esta necessidade 

torna-se ainda mais patente ao se considerar que desde 1988 a privacidade foi consagrada 

                                                 
82 DONEDA, Danilo. Op. Cit. Pág. 337. 
83 DONEDA, Danilo. Op. Cit. Pág. 340. 
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como direito fundamental e que a ausência de um complexo normativo unitário gera 

insegurança jurídica aos titulares de dados e a empresas que utilizam-se desses dados para 

aprimorar seu sistema comercial. 

Nesse sentido, podem ser citadas duas inovações legislativas que tratam de forma 

específica da proteção à privacidade e aos dados pessoais: o Marco Civil da Internet (Lei nº 

12.965/2014, anteriormente Projeto de Lei da Câmara nº 21/2014 e Projeto de Lei nº 

2.126/2011) e o Anteprojeto de Lei de Proteção a Dados Pessoais. Enquanto o primeiro foi 

sancionado em 23 de abril de 2014, após 3 anos de tramitação na Câmara dos Deputados que 

resultaram na edição de diversas emendas legislativas – muitas das quais diziam respeito 

exatamente às questões da privacidade, advindas após as revelações de espionagem 

americanas feitas por Edward Snowden84

O texto original do Marco Civil da Internet foi fruto de um processo colaborativo 

de criação ocorrido por meio de uma plataforma digital

 –, o segundo ainda está na Casa Civil aguardando 

ser enviado ao Congresso para análise e votação. 

85 elaborada em parceria entre o 

Ministério da Justiça e o Centro de Tecnologia e Sociedade da Fundação Getulio Vargas86 

(CTS-FGV) e recebeu, ao todo, mais de 2.000 comentários. A versão enviada ao Senado em 

19 de maio de 201487 estabeleceu um pequeno quadro regulatório da privacidade88

Por ser uma lei que visa estabelecer princípios, garantias, direitos e deveres no uso 

da internet no Brasil, o Marco Civil da Internet apresenta em seu rol de princípios a proteção à 

, tratando 

principalmente de questões específicas como a proteção dos registros de conexão e acesso a 

aplicações de internet, os quais somente poderão ser fornecidos a terceiros mediante 

determinação judicial.  

                                                 
84 G1 – Mundo. Entenda o caso de Edward Snowden, que revelou espionagem dos EUA. 02 de julho de 
2013. Disponível em: <http://g1.globo.com/mundo/noticia/2013/07/entenda-o-caso-de-edward-snowden-que-
revelou-espionagem-dos-eua.html>. Acesso em abril de 2014. 
85 Disponível em: <http://culturadigital.br/marcocivil/>. Acesso em abril de 2014. 
86 Disponível em: <http://portal.mj.gov.br/main.asp?View={0EADEB70-AE9F-4C0B-869D-
CDB8AFB2FC02}&BrowserType=NN&LangID=pt-br&params=itemID%3D{D51FB99D-C809-4BBC-A552-
E124C3CFAE17}%3B&UIPartUID={2868BA3C-1C72-4347-BE11-A26F70F4CB26}>. Acesso em abril de 
2014. 
87 BRASIL. Projeto de Lei da Câmara nº 21/2014 – estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso 
da internet no Brasil. Disponível em: 
<http://www.senado.gov.br/atividade/materia/getPDF.asp?t=147571&tp=1>. Acesso em abril de 2014. 
88 DONEDA, Danilo. Privacy and data protection in the Marco Civil da Internet (Brazilian Civil Rights 
Framework for the Internet Bill). Privacy Latam, 15 de abril de 2014. Disponível em: 
<http://www.privacylatam.com/?p=239>. Acesso em abril de 2014. 
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privacidade e aos dados pessoais, em incisos separados 89 . Ainda, um dos fatores mais 

relevantes trazidos por essa lei em relação à proteção da privacidade no contexto do Big Data 

é a garantia de consentimento do titular dos dados sobre a coleta, uso, armazenamento e 

tratamento dos mesmos90

Quanto à inovação, o Marco Civil também considera como princípio a liberdade 

nos modelos de negócios promovidos pela internet, desde que não conflitem com outros 

princípios (como o de proteção à privacidade, por exemplo), além de considerar a inovação e 

a ampla difusão de novas tecnologias e modelos de uso e acesso como objetivo da lei

, o que ajudaria a resolver uma série de problemas, como visto, mas 

que ainda assim deve ser aplicado de forma cuidadosa para não restringir de forma demasiada 

a capacidade de inovação. 

91

                                                 
89 Art. 3º A disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes princípios: 

. 

Percebe-se que tal lei é pioneira no ordenamento jurídico brasileiro ao apresentar 

preocupações quanto a uma equalização entre a inovação e os direitos à proteção da 

privacidade e dos dados pessoais, além de ser tratar de forma diferenciada esses dois 

conceitos (privacidade e dados pessoais). 

(...) 
II – proteção da privacidade; 
III – proteção dos dados pessoais, na forma da lei; 
90 Art. 7º O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao usuário são assegurados os seguintes 
direitos: 
I - inviolabilidade da intimidade e da vida privada, sua proteção e indenização pelo dano material ou moral 
decorrente de sua violação; 
II - inviolabilidade e sigilo do fluxo de suas comunicações pela internet, salvo por ordem judicial, na forma da 
lei; 
III - inviolabilidade e sigilo de suas comunicações privadas armazenadas, salvo por ordem judicial; 
(...) 
VI - informações claras e completas constantes dos contratos de prestação de serviços, com detalhamento sobre 
o regime de proteção aos registros de conexão e aos registros de acesso a aplicações de internet, bem como sobre 
práticas de gerenciamento da rede que possam afetar sua qualidade; 
VII - não fornecimento a terceiros de seus dados pessoais, inclusive registros de conexão, e de acesso a 
aplicações de internet, salvo mediante consentimento livre, expresso e informado ou nas hipóteses previstas 
em lei; 
VIII - informações claras e completas sobre coleta, uso, armazenamento, tratamento e proteção de seus dados 
pessoais, que somente poderão ser utilizados para finalidades que: 
a) justifiquem sua coleta; 
b) não sejam vedadas pela legislação; e 
c) estejam especificadas nos contratos de prestação de serviços ou em termos de uso de aplicações de internet; 
IX - consentimento expresso sobre coleta, uso, armazenamento e tratamento de dados pessoais, que deverá 
ocorrer de forma destacada das demais cláusulas contratuais; 
(...) 
91 Art. 3º A disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes princípios: 
(...) 
VIII – liberdade dos modelos de negócio promovidos na internet, desde que não conflitem com os demais 
princípios estabelecidos nesta lei. 
Art. 4º A disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes objetivos: 
(...) 
III – promover a inovação e fomentar a ampla difusão de novas tecnologias e modelos de uso e acesso; e 
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O Anteprojeto de Lei de Dados Pessoais92, da mesma forma que o Marco Civil da 

Internet, também foi submetido a debate público por meio de plataforma digital93 elaborada 

em parceria entre a Secretaria de Assuntos Legislativos, o Departamento de Proteção e Defesa 

do Consumidor da Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça e o Observatório 

Brasileiro de Políticas Digitais do CTS-FGV94. Seu texto traz um rol muito mais abrangente 

de princípios de proteção de dados pessoais 95  do que o Marco Civil e estabelece como 

requisito para o tratamento de dados pessoais o consentimento livre, expresso e informado do 

titular96 - diferente do Marco Civil, que trata do consentimento como um “direito e garantia 

do usuário”. Ainda, soluciona o problema da necessidade de o titular ajuizar a ação de habeas 

data para que tenha conhecimento da existência de dados pessoais sob tratamento, na medida 

em que o responsável pelo tratamento é obrigado a dar essa informação de forma direta97

O requisito de consentimento prévio do titular de dados pessoais, contudo, pode 

ser problemático em relação às análises de Big Data, por apresentar potencial de restrição à 

inovação. Nesse sentido, merece destaque o Capítulo VII do Anteprojeto de Lei, que trata da 

comunicação e interconexão de dados pessoais. O artigo 28 estabelece que “[a] comunicação 

ou a interconexão dos dados pessoais somente será permitida com o consentimento livre e 

expresso do titular e para o cumprimento de fins diretamente relacionados com as funções 

legítimas do cedente e do cessionário”. A garantia do prévio consentimento também está 

expressa na responsabilidade solidária entre cedente e cessionário, conforme dispõe o artigo 

29: “O cessionário ficará sujeito às mesmas obrigações legais e regulamentares do cedente, 

inclusive quanto à responsabilidade solidária pelos danos eventualmente causados e ao dever 

de receber e processar impugnação e realizar correções”.  

. 

                                                 
92 Disponível em: <http://www.acessoainformacao.gov.br/acessoainformacaogov/publicacoes/anteprojeto-lei-
protecao-dados-pessoais.pdf>. Acesso em abril de 2014. 
93 DIGITAL, Cultura. Proteção de dados pessoais ganha plataforma de debate público na rede. 10 de 
dezembro de 2010. Disponível em: <http://culturadigital.br/blog/2010/12/10/protecao-de-dados-pessoais-ganha-
plataforma-de-debate-publico-na-rede/>. Acesso em abril de 2014. 
94 Disponível em: <http://portal.mj.gov.br/main.asp?View={0EADEB70-AE9F-4C0B-869D-
CDB8AFB2FC02}&BrowserType=NN&LangID=pt-br&params=itemID%3D{7AD72389-F775-4829-8BCB-
B8027442AE1C}%3B&UIPartUID={2868BA3C-1C72-4347-BE11-A26F70F4CB26}>. Acesso em abril de 
2014. 
95 São princípios gerais estabelecidos pelo Anteprojeto de Lei de Proteção de Dados Pessoais, em seu artigo 8º: 
finalidade, necessidade, livre acesso, proporcionalidade, qualidade dos dados, transparência, segurança física e 
lógica, boa-fé objetiva, responsabilidade e prevenção. 
96 Art. 9º O tratamento de dados pessoais somente pode ocorrer após o consentimento livre, expresso e 
informado do titular, que poderá ser dado por escrito ou por outro meio que o certifique, após a notificação 
prévia ao titular das informações constantes no art. 11. 
97 Art. 15. O titular dos dados poderá obter do responsável pelo tratamento a confirmação da existência de dados 
pessoais que lhe digam respeito, bem como o acesso aos dados em si, tanto diretamente, como por meio da ação 
de habeas data, nos termos da lei. 
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Observa-se que o Anteprojeto de Lei parte do pressuposto de que existem duas 

figuras: o cedente e o cessionário de bancos de dados que serão trocados, vendidos ou 

cruzados. Contudo, vimos que em um contexto de análise e processamento de bases de dados 

extremamente volumosas nem sempre existe um cedente, além de que tal análise, por 

natureza, pode gerar resultados imprevisíveis. Assim, não seria razoável responsabilizar o 

criador da base de dados por possíveis ofensas aos titulares, e tal fato representaria um forte 

desincentivo para a inovação por meio de análise de Big Data. 

Portanto, o Marco Civil da Internet e o Anteprojeto de Lei de Proteção de Dados 

Pessoais são duas alternativas úteis e muito importantes no sentido de estabelecer princípios 

gerais de proteção da privacidade e dados pessoais. Porém, pecam quando se trata de garantir 

esse direito em um contexto de análise de Big Data, e, pior, podem gerar desincentivos à 

inovação na medida em que a mecânica dessa análise não foi considerada quando da sua 

criação. Felizmente, ainda há tempo de realizar modificações no Anteprojeto de Lei de Dados 

Pessoais, o qual, caso venha futuramente a se tornar Projeto de Lei e ser aprovado, será mais 

específico do que o Marco Civil e terá, logo, preferência em casos envolvendo os direitos à 

privacidade e aos dados pessoais. 

No próximo tópico, abordaremos algumas especificidades acerca do Big Data que 

devem ser levadas em consideração ao se criar ou interpretar uma lei ou regulamentação do 

direito à privacidade e à proteção dos dados pessoais, com a finalidade de prevenção de que 

ocorram desincentivos à inovação nesse contexto. Porém, importante relembrar que esse 

trabalho não se esgota na análise de uma equalização entre tais direitos, mas, sim, objetiva 

levantar questionamentos e fomentar futuros estudos nesse sentido. 

 

III.c. À busca de um equilíbrio 

A inovação é, atualmente, objeto de uma série de leis e políticas públicas de 

incentivo. A título de exemplo, podem ser citados o Plano de Ação da Ciência, Tecnologia e 

Inovação do Ministério da Ciência e Tecnologia98, a Lei nº 10.973/0499

                                                 
98 Os principais resultados e avanços enter 2007 e 2010 estão disponíveis em: 
<http://www.inovacao.unicamp.br/report/inte-PACATI_110207.pdf>. Acesso em abril de 2014. 

 (chamada Lei da 

99 BRASIL. Lei nº 10.973, de 02 de dezembro de 2004. Dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa 
científica e tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.973.htm>. Acesso em abril de 2014. 
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Inovação), a Lei nº 11.196/05100

Isso porque toda novidade acaba, em algum momento, gerando demandas 

judiciais. Contudo, nem sempre o Judiciário é capaz de solucionar um assunto com a precisão 

técnica esperada e de forma razoável para todas as partes envolvidas. Afinal, juízes e 

desembargadores são formados em direito, não em engenharia da computação, por exemplo. 

Com o perdão da generalização, dificilmente um juiz, se não treinado, terá completa 

compreensão dos efeitos (benéficos e prejudiciais) gerados pela análise de Big Data, por ser 

esse assunto muito novo, técnico e pouco debatido academicamente no Brasil. 

 (chamada Lei do Bem), entre outras. Isso mostra que o país 

tem se preocupado de forma específica, desde 2004, em incentivar a inovação. Entretanto, 

tendo em visto o potencial que a análise de Big Data pode ter para a inovação e que as 

consequências negativas desta análise ainda não estão reguladas, observa-se um cenário de 

insegurança quanto às possibilidades de avanço tecnológico. 

Sem ter em que se basear, decisões judiciais sobre possíveis violações ao direito à 

privacidade decorrentes de análises de Big Data poderiam gerar efeitos desastrosos tanto à 

inovação quanto à privacidade em si. Nesse sentido, as demandas judiciais sobre proteção de 

dados pessoais, hoje em dia, ainda são muito limitadas e nenhuma, dentre as pesquisadas para 

a elaboração do presente artigo (veja-se o Anexo), tratam especificamente de qualquer 

questão sobre o Big Data. Portanto, em paralelo à regulação, é importante que se 

providenciem cursos de capacitação e especialização de juízes e desembargadores sobre o 

assunto.  

                                                 
100 BRASIL. Lei 11.196, de 21 de novembro de 2005. Institui o Regime Especial de Tributação para a 
Plataforma de Exportação de Serviços de Tecnologia da Informação - REPES, o Regime Especial de Aquisição 
de Bens de Capital para Empresas Exportadoras - RECAP e o Programa de Inclusão Digital; dispõe sobre 
incentivos fiscais para a inovação tecnológica; altera o Decreto-Lei no 288, de 28 de fevereiro de 1967, o 
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, o Decreto-Lei no 2.287, de 23 de julho de 1986, as Leis nos 4.502, 
de 30 de novembro de 1964, 8.212, de 24 de julho de 1991, 8.245, de 18 de outubro de 1991, 8.387, de 30 de 
dezembro de 1991, 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.981, de 20 de janeiro de 1995, 8.987, de 13 de fevereiro de 
1995, 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, 9.249, de 26 de dezembro de 1995, 9.250, de 26 de dezembro de 1995, 
9.311, de 24 de outubro de 1996, 9.317, de 5 de dezembro de 1996, 9.430, de 27 de dezembro de 1996, 9.718, de 
27 de novembro de 1998, 10.336, de 19 de dezembro de 2001, 10.438, de 26 de abril de 2002, 10.485, de 3 de 
julho de 2002, 10.637, de 30 de dezembro de 2002, 10.755, de 3 de novembro de 2003, 10.833, de 29 de 
dezembro de 2003, 10.865, de 30 de abril de 2004, 10.925, de 23 de julho de 2004, 10.931, de 2 de agosto de 
2004, 11.033, de 21 de dezembro de 2004, 11.051, de 29 de dezembro de 2004, 11.053, de 29 de dezembro de 
2004, 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, 11.128, de 28 de junho de 2005, e a Medida Provisória no 2.199-14, de 
24 de agosto de 2001; revoga a Lei no 8.661, de 2 de junho de 1993, e dispositivos das Leis nos 8.668, de 25 de 
junho de 1993, 8.981, de 20 de janeiro de 1995, 10.637, de 30 de dezembro de 2002, 10.755, de 3 de novembro 
de 2003, 10.865, de 30 de abril de 2004, 10.931, de 2 de agosto de 2004, e da Medida Provisória no 2.158-35, de 
24 de agosto de 2001; e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11196.htm>. Acesso em abril de 2014. 
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Passada essa discussão, e olhando para o atual quadro legislativo de proteção à 

privacidade e aos dados pessoais, observa-se que uma das principais características do Big 

Data ainda pode gerar debates: o fato de tratar não só de dados primários, como também 

secundários de maneira imprevisível, como visto nas seções acima. Deveriam tais normas 

protetivas serem aplicadas aos dados secundários, extraídos a partir da análise em larga escala 

de dados pessoais primários? Ou, ainda, deveriam ser aplicadas aos dados submetidos 

inicialmente a uma análise de Big Data, que a princípio não tenham nenhuma relação com 

uma pessoa identificada ou identificável, mas que tenham capacidade de gerar (ou caso 

gerem) dados pessoais? Nesse segundo caso, como se aplicar regras de proteção à privacidade 

ao tratamento de dados que não são pessoais, e sem que exista uma certeza de que gerarão 

futuramente dados pessoais? Trata-se de um terreno nebuloso e cuja solução depende ainda de 

estudos sobre como deve ser feita a regulação do Big Data e da futura interpretação sobre as 

normas protetivas, de forma a não ser prejudicada a capacidade de inovação. 

Pensemos, por exemplo, no caso Target. Poderia a menina grávida ou seu pai 

processar a Target, alegando que o seu direito ao conhecimento e consentimento deveria ter 

sido respeitado no momento em que a empresa processou informações como opções de 

compras (que não tinham relação direta com gravidez), gerando como conclusão um dado 

pessoal (a gravidez)? Afinal, as informações sobre as compras realizadas pela menina, caso 

não tivessem sido processadas após a Target determinar os padrões de compras de mulheres 

grávidas pela análise de Big Data, certamente não teriam gerado as mesmas conclusões. 

Seriam informações referentes às preferências de consumo da adolescente, as quais também 

compõem dados pessoais, mas claramente diferenciam-se, em termos de potencial ofensivo, 

da informação sobre sua gravidez.  

O tratamento, portanto, a ambos os dados (informações de consumo e gravidez) 

deve realmente ser feito de forma igual, ou merece uma diferenciação? Caso seja igual, cai-se 

no perigo de dar proteção exacerbada ou insuficiente para um dos dados pessoais. Porém, 

caso haja diferenciação, como fazê-la no presente cenário, em que um dado deriva do outro? 

Portanto, no contexto do Big Data, o que se protege? Caso se considere que 

seriam informações randômicas, mas com potencial de revelação de dados pessoais, ocorreria 

uma inibição à inovação. Qualquer informação seria capaz de gerar dados pessoais, e as 

empresas interessadas por Big Data teriam que solicitar autorização e consentimento prévios 

(de acordo com os atuais padrões de proteção) toda vez que realizassem uma análise. Porém, 
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consentimento exatamente de quem, já que só se saberá a quem referem-se os dados (caso 

relativos a pessoas identificadas) após a análise? O potencial dano, nesse caso, já teria 

ocorrido. 

A criação de leis protetivas de privacidade e de dados pessoais, sua interpretação e 

aplicação deve ser feita com muito cuidado em tempos de Big Data. Não pode um juiz decidir 

um caso concreto sem pensar, de forma técnica e informada, em todas as consequências 

econômicas e sociais que sua decisão pode gerar em grande escala. A abertura de precedentes 

para efeitos limitadores do desenvolvimento é facilitada principalmente na medida em que, 

por ser o assunto muito novo e muito técnico, os tomadores de decisão e formuladores de 

políticas públicas não tenham conhecimento sobre o mesmo e suas potenciais repercussões. 
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IV. CONCLUSÃO 

Ao invés de pensarmos em Inovação versus Privacidade, na era do Big Data 

precisamos pensar em Inovação e Privacidade. Esses dois conceitos não são, nem poderiam 

ser, tratados como opostos. Enquanto a inovação decorrente do Big Data pode – e muitas 

vezes será – feita por meio do uso de dados pessoais, os próprios titulares dos dados possuem 

interesse em que tal ocorra, desde que respeitado seu direito. 

Porém, como ocorre o respeito à privacidade nesse contexto? Vimos, por 

exemplo, que o Big Data apresenta características específicas que vão além das proteções já 

estabelecidas e em desenvolvimento, internacionais e nacionais. Ao mesmo tempo em que é 

preciso garantir, por exemplo, o consentimento e conhecimento do titular de dados pessoais 

sobre o uso dos mesmos, essa garantia pode ser impossibilitada quando o processamento 

ocorrer com uma base de dados tão grande que seu resultado torna-se imprevisível, podendo 

gerar, inclusive, novos dados pessoais não disponibilizados anteriormente por seus titulares. 

No Brasil, as discussões sobre a proteção dos dados pessoais ainda estão 

engatinhando, e o Big Data raramente aparece dentre elas. No exterior, as discussões são mais 

desenvolvidas e existem leis, regulamentos, e princípios já consolidados sobre a proteção da 

privacidade, os quais, inclusive, reconhecem a necessidade da utilização dos dados pessoais 

para o desenvolvimento econômico. Porém, tais regulamentos não tratam especificamente dos 

efeitos do Big Data, e é difícil encontrar sugestões concretas de como proceder com essa 

regulação. 

Do ponto de vista das decisões judiciais no Brasil, é ainda mais difícil encontrar 

soluções sobre como equalizar privacidade e inovação no contexto do Big Data. Talvez 

porque o conceito de privacidade evoluiu a ponto de as pessoas importarem-se menos com 

potenciais violações, talvez justamente porque ainda não existe uma regulação que impulsione 

debates mais amplos na sociedade sobre a importância da proteção dos dados pessoais. 

Pisa-se em um terreno nebuloso e novo, em que não se sabe ao certo quais são 

todos os efeitos do Big Data sobre a privacidade dos indivíduos cujos dados são submetidos 

ou são resultado de análise. Poder-se-ia dizer que é preciso garantir princípios gerais de 

proteção a privacidade nesse contexto mas, como vimos, mesmo os princípios mais básicos – 

como conhecimento e consentimento – são postos em cheque quando se trata do Big Data. 
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Por isso, é necessário que os estudos sobre o assunto sejam ampliados, tanto na 

sociedade civil e academia quanto no governo. É preciso tomar cuidado para que a proteção 

de um direito não impeça a evolução tecnológica e a inovação, pois nenhum direito é 

absoluto, nem mesmo aqueles caracterizados pela constituição como direitos fundamentais. 

Porém, também não se pode permitir que o setor privado utilize dados pessoais de forma 

indiscriminada e ocasione violações constantes sem que haja limites para tal. Estamos diante 

de direitos que caminham juntos e, logo, seu tratamento deve ser dado de forma conjunta. 
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ANEXO 

Pesquisa de jurisprudência sobre privacidade e dados pessoais, dividida por temas 

 

1. Metodologia 

A presente pesquisa de jurisprudência foi realizada nos websites do 

Supremo Tribunal Federal, no Superior Tribunal de Justiça e nos Tribunais de Justiça 

dos Estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, por 

serem considerados os principais Tribunais Estaduais no Brasil, em março de 2014. 

Abaixo encontra-se um quadro especificando o período buscado, quando aplicável, a 

existência de decisões monocráticas entre os resultados encontrados, quando 

aplicável, e a quantidade de resultados encontrados. As buscas foram sempre 

realizadas utilizando-se os termos “privacidade”, “dados” e “pessoais”, em conjunto.  

Todos os grifos realizados nas ementas listadas abaixo objetivam 

identificar partes relevantes das mesmas para o presente caso e não constam nas 

ementas originais. Não foram listadas todas as ementas encontradas, tendo em vista 

que diversas tratavam sobre o mesmo tema da mesma maneira, ou eram irrelevantes 

para os objetivos buscados. Por isso, foi feita uma seleção, tentando abordar de forma 

mais abrangente possível os resultados encontrados. A divisão por temas busca 

facilitar a visualização de como o Judiciário trata questões envolvendo privacidade e 

dados pessoais. 

Tribunal Período 
Decisões 

Monocráticas 
Resultado Observações 

STF N/A N/A 2 ementas N/A 

STJ N/A N/A 10 ementas N/A 

TJRJ 1974 a 2014 Sim 20 ementas N/A 

TJSP N/A Sim 50 ementas 

Busca por 

palavras contidas 

na ementa 
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TJMG N/A N/A 45 ementas N/A 

TJRS N/A N/A 23 ementas N/A 

 

2. Resultados organizados por tema 
2.1.Habeas Data 

Ementa: “HABEAS DATA. ESCOPO. 1- O ordenamento constitucional, ao dispor 
sobre as liberdades individuais, assegura o direito de a pessoa conhecer as 
informações a ela relativas e constantes de registros ou bancos de dados de entidades 
governamentais e indica o Habeas Data como o meio adequado de obtê-las.2- Essa 
norma regulamenta-se pelo ordenamento infraconstitucional que disciplina o processo 
do Habeas Data e institui a existência de prévio procedimento administrativo, com a 
respectiva recusa ou omissão de fornecer a informação, como requisito essencial do 
direito de impetrá-lo.3- Todavia, a omissão na prestação de informações referente à 
classificação em concurso não se afigura abrangida pelo escopo de proteção da 
privacidade do indivíduo contra abuso no registro e/ou revelação de dados pessoais 
falsos ou equivocados, e enseja a denegação da ordem.” (TJRJ, Órgão Especial. 
Habeas Data nº 0033854-63.2012.8.19.0000. Relator Des. Milton Fernandes de 
Souza. Data de Julgamento: 04/07/2012) 

Ementa: “HABEAS DATA - CAPACIDADE POSTULATÓRIA - 
IMPRESCINDIBILIDADE - IMPETRANTE QUE, ADEMAIS, PRETENDE 
OBTER INFORMAÇÕES RELATIVAS A AÇÕES JUDICIAIS PROMOVIDAS 
PELO SINDICATO - MEIO INADEQUADO - AÇÃO QUE OBJETIVA A 
PROTEÇÃO DA PRIVACIDADE DO INDIVÍDUO CONTRA EVENTUAIS 
ABUSOS NO REGISTRO OU NA DIVULGAÇÃO DE DADOS PESSOAIS, 
ASSEGURANDO O CONHECIMENTO DE INFORMAÇÕES 
RELACIONADAS À PRÓPRIA PESSOA DO IMPETRANTE

 

 - FALTA DE 
INTERESSE PROCESSUAL - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO 
MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJSP, 5ª 
Câmara de Direito Privado. Apelação nº 0115162-39.2006.8.26.0000. Des. Relator(a): 
Erickson Gavazza Marques. Data do julgamento: 14/09/2011) 

2.2. Repasse de dados a terceiros ou de terceiros / utilização de dados sem 
autorização do titular 

Ementa: “SISTEMA DE TELEFONIA RESIDENCIAL. AFIRMAÇÃO DE FALHA 
NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INTERRUPÇÃO DE USO DA LINHA. 
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO SIGILO DE INFORMAÇÕES PESSOAIS, 
CONSUBSTANCIADO NO FATO DE QUE O HISTÓRICO CADASTRAL DO 
ASSINANTE É DISPONIBILIZADO E REPASSADO PELA EMPRESA DE 
TELEFONIA A QUALQUER PESSOA, BASTANDO QUE SE INFORME O 
NÚMERO DO TELEFONE, O QUE DEMOSTRA A VULNERABILIDADE 
DO SISTEMA E FRAGILIDADE DE EXPOSIÇÃO DE DADOS PESSOAIS, 
ACARRETANDO INVASÃO DE PRIVACIDADE. SENTENÇA DE 
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IMPROCEDÊNCIA QUE DEVE SER MANTIDA. AUSÊNCIA DE OCORRÊNCIA 
DE FATO QUE SE TRADUZA EM MÁCULA OU AGRESSÃO À HONRA E À 
DIGNIDADE, OU MESMO ABALO PSICOLÓGICO, CAPAZ DE FAZER 
SURGIR O DEVER DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 
BUSCA DE INDENIZAÇÃO POR DANO HIPOTÉTICO. RECURSO A QUE SE 
NEGA SEGUIMENTO, NA FORMA DO ARTIGO 557 DO CPC.” (TJRJ, 13ª 
Câmara Cível. Apelação nº 0025277-55.2010.8.19.0004. Relator Des. Gabriel Zefiro. 
Data de  Julgamento: 21/05/2012) 

Ementa: “REVISÃO DE BENEFÍCIO. PREVI. RENDA CERTA. JUSTIÇA 
ESTADUAL. COMPETÊNCIA. QUEBRA DE SIGILO. Ação de revisão de 
benefício previdenciário proposta por ex-funcionários do Banco do Brasil em face da 
entidade de previdência privada PREVI. Insurge-se a parte Ré contra a decisão 
que rejeitou a incompetência da justiça estadual e determinou a apresentação, no 
prazo de 30 dias, da relação de valores pagos aos demais beneficiários. 1- Extrai-
se da petição inicial que os Agravados são aposentados do Banco do Brasil. Com a 
aposentadoria, extingui-se o contrato de trabalho, posto não ter havido continuidade 
laboral. Não fosse isto, a ação foi ajuizada pelos Autores na qualidade de 
associados da Ré do plano de previdência privado, com quem nunca mantiveram 
vínculo empregatício. Diante disto, inexiste relação laboral a justificar a incidência do 
art. 114 da CRFB.2- No que tange à determinação de que a Agravante apresente a 
relação de valores pagos aos demais beneficiários, assiste razão à Recorrente, na 
medida em que a decisão, neste ponto, não se justifica. Os beneficiários que não 
integram a lide têm direito à privacidade em relação aos seus dados pessoais

Ementa: “RESPONSABILIDADE CIVIL Dano moral Falha na prestação de serviços 
Caracterização 

, 
além do que não cabe ao Judiciário substituir a parte Autora nas diligências que lhe 
são cabíveis. Recurso parcialmente provido.” (TJRJ, 15ª Câmara Cível. Agravo de 
Instrumento nº 0051811-48.2010.8.19.0000. Relator Des. Ricardo Rodrigues 
Cardozo. Data de Julgamento: 18/10/2010) 

Utilização, de modo desautorizado, dos dados pessoais da autora 
Violação à intimidade e privacidade configurada

Ementa: “Responsabilidade civil 

 Indenização Cabimento 
Litigância de má-fé Descabimento Sentença de procedência mantida, ratificando-se 
seus fundamentos, a teor do art. 252 do RITJSP Recurso improvido.” (TJSP, 2ª 
Câmara de Direito Privado. Apelação nº 0145720-09.2011.8.26.0100. Des. Relator(a): 
Alvaro Passos. Data do julgamento: 16/04/2013) 

Exposição por meio eletrônico de privacidade de 
dados pessoais de consumidor a terceiros desconhecidos, perpetrada por 
empresa varejista de comércio eletrônico

Ementa: “PROCESSO CIVIL - Cerceamento de defesa - Exordial que não menciona 
no que teria consistido o dano material alegado - Pedido genérico - Produção de prova 

 Ação de indenização por danos morais ? 
Recurso não conhecido. Cingindo-se a controvérsia sobre responsabilidade civil 
aquiliana, extracontratual, a competência é da Seção de Direito Privado I deste E. 
Tribunal, nos termos da Resolução n. 194/2004, com a redação dada pela Resolução 
n. 281/2006, art. 2º, inc. III, letra "a", c.c. o anexo I, Seção de Direito Privado, inciso 
XXVII do Provimento n° 63/04 do TJSP. Competência preferencial da 1ª a 10º 
Câmaras da Seção de Direito Privado I. Redistribuição determinada.” (TJSP, 26ª 
Câmara de Direito Privado. Apelação nº 0041855-36.2007.8.26.0576. Des. Relator(a): 
Reinaldo Caldas. Data do julgamento: 24/10/2012) 
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prejudicada - Prova pericial - Desnecessidade - Matéria preliminar que se confunde 
com o mérito - Inocorrência ? Preliminar rejeitada. RESPONSABILIDADE CIVIL - 
Dano moral - Google Maps - Serviço da ré que disponibilizou na 'internet' 
imagem da residência do autor vinculada a seus dados pessoais ? Alegação de 
impossibilidade técnica para impedir a ocorrência de fatos como esse que não 
convence ?Ademais, irrelevante prova dessa impossibilidade ante a teoria do risco 
da atividade - Ofensa aos direitos à privacidade e segurança do autor

 

 - Devida 
indenização por dano moral - Redução do valor arbitrado na origem em observância 
aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e modicidade - Desprovido apelo 
do autor e provido em parte apelo da ré, apenas para baixar valor da indenização.” 
(TJSP, 6ª Câmara de Direito Privado. Apelação nº 0195078-74.2010.8.26.0100. Des. 
Relator(a): Roberto Solimene. Data do julgamento: 20/10/2011) 

2.3. Redes sociais 

Ementa: “Civil. Consumidor. Internet. Google. Orkut. Hipótese em que a parte autora 
alega que terceiro, não identificado, criou um "perfil" no Orkut contendo fotografias 
que reproduziam cenas de filmes caseiros envolvendo a autora e seu ex companheiro. 
Relação sexual explícita. Decisão de 1º grau que, à guisa de antecipação de tutela, 
determinou que a Google fornecesse a identificação completa do criador do 
referido "perfil", sob pena de multa diária. É fato público e notório que para 
abertura de uma conta no Google é suficiente que se forneça data de aniversário e um 
endereço eletrônico (e-mail) com o quê qualquer pessoa está habilitada a participar da 
referida rede de relacionamentos. Após esse cadastramento, a empresa só passa a 
dispor do endereço eletrônico (e-mail), data de nascimento e do IP computador 
do qual partiu o cadastramento. A partir daí, não tem como obter qualquer 
outro dado pessoal do cadastrado. O Orkut é um provedor de serviços de internet 
administrado, no Brasil, pela Google Brasil Internet Ltda. Através desse serviço, os 
usuários criam páginas pessoais ("perfis") a partir das quais se comunicam com os 
demais e participam de diversas comunidades. Trata-se de poderosa ferramenta de 
informação e lazer adotada por milhões de pessoas ao redor do mundo e como 
provedor de hospedagem, a Google cede, gratuitamente, um espaço para a criação e 
manutenção das páginas dos usuários. É certo que a utilização desse espaço virtual 
atrai pessoas com os mais variados propósitos que vão desde a mera troca de opiniões 
banais ou o estabelecimento de relações de amizade, até a troca de informações 
profissionais, técnicas e científicas. Evidente que há quem se aproveite destes 
mecanismos modernos da "web" para cometer todo tipo de ilicitude tal como a 
pedofilia, a calúnia, a injúria e a difamação. Considerando a política de privacidade da 
Google, cujos termos são de domínio púbico, bem assim o fato inquestionável de que 
a criação de perfil no Google não depende do fornecimento de outros dados de 
identificação do usuário, resta claro que é impossível para a agravante informar 
dados cadastrais que não possui. Não se nega que os serviços de hospedagem estão 
submetidos às regras do Código de Defesa do Consumidor, mas daí a impor ao 
fornecedor uma obrigação de fazer impossível

 

 vai uma grande diferença. Recurso 
provido, de plano.” (TJRJ, 20ª Câmara Cível. Agravo de Instrumento nº 0004617-
86.2009.8.19.0000 (2009.002.16435). Relator Des. Marco Antonio Ibrahim. Data de 
Julgamento: 21/05/2009) 
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2.4. Veiculação de dados na imprensa 

Ementa: “lmprensa. Alegação de abuso e danos à personalidade do autor por 
reportagem de responsabilidade da ré. Danos morais. Em não havendo censura 
prévia, só são coibidos excessos na prática da informação que não corresponda à 
realidade do fato, eis que há interesse público tanto no conhecimento do sucedido 
assim como na correta formação da opinião pública. Os fatos, em seu senso lato, 
têm caráter que transcende o indivíduo, mormente quando dizem respeito a 
evento que seja de interesse público. Decorre dai que todo aquele indivíduo que 
atue em área que atraia a atenção de quantidade de pessoas passa a não contar 
com o direito à privacidade em tudo aquilo que diga respeito a evento do qual 
participe

 

. A imprensa, desde que respeitando direitos pessoais, é verdadeiramente 
titulada à divulgação deste sucedido, com as ressalvas já lançadas. Restando 
demonstrado que o autor se envolveu em situações que deram margem a quantidade 
de investigações, inclusive em matéria criminal, não pode o mesmo impedir a 
divulgação destes sucedidos. Reportagem que se limita a narrar fatos, sem emitir 
opiniões próprias, mesmo lançando opiniões de pessoas que aponta como sendo do 
povo, não pode ser acoimada de adotar viés sensacionalista em relação ao tema. 
Correção da sentença e rejeição do apelo principal. Recurso adesivo. Majoração de 
honorários. Embora seja de se prestigiar todo e qualquer trabalho profissional, não se 
prestigia pedido de aumento de honorários, por alegação de serem os mesmos, na 
prática, modestos, se a parte interessada, na ocasião em que ingressou nos autos, não 
impugnou o valor dado à causa. Demais disso, a sentença valorou corretamente tal 
verba , sendo de se manter. lmprovimento do recurso adesivo.” (TJRJ, 16ª Câmara 
Cível. Apelação nº 0012668-93.2003.8.19.0001 (2006.001.00450). Relator Des. Pedro 
Freire Raguenet. Data de Julgamento: 20/06/2006) 

2.5. Bancos de dados de consumidor 

Ementa: “PROCESSUAL CIVIL. CERCEIO DE DEFESA INEXISTENTE. 
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REGISTRO E ARMAZENAMENTO 
DE DADOS. REGISTRO DE DADOS PESSOAIS. NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA 
DE COMUNICAÇÃO POR ESCRITO AO CONSUMIDOR. DANO MORAL. O 
juiz, na apreciação dos fatos e da prova, age sempre de forma soberana, sendo livre 
para formar a sua convicção e assim decidir. Se, por um lado, o ordenamento jurídico 
brasileiro admite o registro e armazenamento de informações pessoais negativas sobre 
consumidores, a inobservância das exigências legalmente impostas enseja, por outro, 
a incidência das sanções previstas no ordenamento consumerista. A inscrição 
irregular de informações pessoais de consumidores, exatamente por extrapolar o 
tênue limite da legalidade de atuação dos bancos de dados, ofende, a um só 
tempo, a privacidade e a honra do titular dos dados, em total afronta, assim, ao 
texto constitucional em vigor (art. 5º, inciso X). O réu, ao promover o registro dos 
dados relativos ao autor-apelante, descumpriu a norma expressa no art. 43, § 2º, do 
CDC, ou seja, não comunicou, por escrito ao consumidor, a abertura de cadastro 
contendo dados pessoais desabonadores, não lhe dando a oportunidade de tomar 
as providenciais cabíveis para evitar a anotação. Comprovado o fato, por 
comprovado se tem o dano morai, posto que este último decorre do próprio fato (in re 
ipsa). IMPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.” (TJRJ, 1ª Câmara Cível. 
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Apelação nº 0006666-47.2005.8.19.0063 (2006.001.25180). Relator Des. Maldonaldo 
de Carvalho. Data de Julgamento: 12/06/2006) 

Ementa: “INCLUSÃO INDEVIDA DO CPF DO AUTOR NO CADASTRO DE 
MAUS PAGADORES DANO MORAL. VALOR INDENIZATÓRIO EXCESSIVO. 
Equipara-se ao consumidor a vítima do evento (art 17, da lei 8078/90). Tem o 
fornecedor o dever de garantir ao consumidor a devida segurança na prestação do 
serviço. Responsabilidade objetiva e só excluída nos termos do art 14, parág. 3º do 
Código de Defesa do Consumidor. A inclusão indevida do CPF do 2º. Apelante no 
cadastro dos maus pagadores, por si só basta para a caracterização do dano, para o 
qualse exige tão somente aprova do fato. Inegavelmente, a ilicitude afeta a 
personalidade naquilo que o homem de bem busca preservar, que é o seu bom 
nome, à privacidade, à reserva e o direito de dispor de seus próprios dados 
pessoais, que, in casu, ficam disponibilizados para consulta por uma parcela 
considerável do público.

Ementa: “ACÓRDÃO Legitimidade ad causam - Associação Comercial de São Paulo 
- Cancelamento de registro c.c Indenização por dano moral - Ação extinta - Matéria 
submissa ao CDC - 

 Nexo causal entre o fato e o dano. Valor indenizatório 
reduzido pela aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Recurso 
do primeiro Apelante provido parcialmente. Recurso do segundo Apelante 
prejudicado".” (TJRJ, 7ª Câmara Cível. Apelação nº 0143569-23.2001.8.19.0001 
(2003.001.12122). Relator Des. Ricardo Rodrigues Cardozo. Data de Julgamento: 
09/03/2004) 

Necessidade da comunicação prévia ao consumidor da 
abertura de cadastro junto aos serviços de proteção ao crédito ~ Legitimidade 
caracterizada - Extinção arredada para dilucidação do mérito que cuida-se de matéria 
eminentemente de Direito. Indenização - Dano Moral - Banco da Dados - Inclusão do 
nome junto aos órgãos de proteção ao crédito - Negativação nuclearizada e que causa 
evidente vexame, humilhação, aborrecimento, tristeza e constrangimento - Registro 
que afigura-se situação eminentemente kafkliana e surrealista - Indenização devida - 
Recurso provido. Indenização - Dano Moral - Fixação - Observação do binômio 
necessidade- possibilidade - Fixação em R$5.000,00 (cinco mil reais), devidamente 
corrigida a partir da indevida anotação - Recurso provido. Vistos, relatados e 
discutidos estes autos de APELAÇÃO N° 878.649-6, da Comarca de SÃO PAULO, 
sendo apelante MARIO CASIMIRO DOS SANTOS e apelado ASSOCIAÇÃO 
COML. DE SÃO PAULO. ACORDAM, em Quinta Câmara do extinto Primeiro 
Tribunal de Alçada Civil, por votação unânime, dar provimento ao recurso. 
Insurgência tirada contra o diploma de fls. 94/96 extinguindo sem a análise do 
merítum causae a presente pendenga, cancelamento de registro c/c. indenização por 
dano moral, por entender ter sido a mesma assestada contra parte ilegítima para o pólo 
passivo ad causam, a Associação Comercial de São Paulo na espécie. Busca-se a 
reforma alegando com violação às normas consumeristas e assemelhadas (fls. 
97/101). Recurso preparado, contrariado e processado. É o essencial. Evidentemente 
equivocado o editum alvejado - inclusive por albergar ensinamento jurisprudencial 
absolutamente a latere do figurino normativo recortado para o caso em foco c.v. - o 
acolhimento é integral. Dita o art. 43, § 2o, do Código Consumerista que "a abertura 
de cadastro , ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por 
escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele". Ora, tal hialina e clara redação 
permite tão só e apenas uma conclusão, a de que a comunicação prévia ao 
consumidor é imperativa mesmo porque a ausência da medida implica em óbvia 
violação ao princípio constitucional da preservação da privacidade do 
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consumidor (CF, art. 5o, X

Ementa: “Sem embargo, tão relevante quanto a defesa do crédito é a proteção da 
privacidade do consumidor, que o Código Brasileiro de Defesa do Consumidor, 
inspirado pelo revigoramento da cidadania, consagrou com o 

, in verbis "são invioláveis a intimidade, a vida privada, a 
honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização palo dano material 
ou moral decorrente de sua” (TJSP, 5ª Câmara (Extinto 1° TAC). Apelação Com 
Revisão nº 9093449-93.1999.8.26.0000. Des. Relator(a): Carlos Luiz Bianco. Data do 
julgamento: 23/02/2005) 

direito ao acesso dos 
dados pessoais cadastrados, assegurando-lhe a pronta retificação de erros e a 
exata informação (CDC, art. 43 e §§). Quando a dívida, na sua existência, depende 
de julga- mento judicial, afigura-se abusiva a inscrição do ex adverso no cadastro 
dos ina- dimplentes, quanto mais não seja, porque nem mesmo se pode falar em 
mora ou em inadimplência.

 

 3. Ante o exposto, pois, dá-se provimento ao agravo 
para o fim de sustar os efeitos de quaisquer inscrições do nome do agravante, em 
entida- des compiladoras de dados de inadimplência, até o julgamento da ação. 
Presidiu o julgamento, com voto, o Juiz LUÍS CARLOS DE BARROS e dele 
participou o Juiz JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA. São Paulo, 16 de maio de 
2000.” (TJSP, 9ª Câmara (Extinto 1° TAC). Agravo de Instrumento nº 0065637-
98.2000.8.26.0000. Des. Relator(a): João Carlos Garcia. Data do julgamento: 
16/05/2000) 

2.6. Divulgação de pagamento de servidores públicos 

Ementa: “MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - Impetração voltada 
a impedir a divulgação dos nomes e respectivos vencimentos dos funcionários da 
Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo em sítio eletrônico oficial - CF/88 
que buscou conferir transparência ao Estado brasileiro - Lei n° 12.527/2011 que se 
prestou a regulamentar os preceitos constitucionais específicos, instituindo o que se 
convencionou chamar de transparência ativa e transparência passiva - Transparência 
pública que, todavia, não pode emergir com um caráter absoluto - Art. 31, "caput", da 
chamada Lei de Acesso à Informação, que estabelece a proteção dos dados pessoais, 
como restrição ao direito do cidadão de acesso à informação - Pretensão dos 
impetrantes que guarda relação com o direito de privacidade e intimidade, sendo 
certo que inexiste imposição legal de divulgação dos pagamentos que lhes são 
feitos pela Administração com identificação nominal - Nesse contexto, soa 
absolutamente razoável que, no confronto entre dois direitos constitucionais de 
idêntica envergadura, ou seja, o direito à intimidade do indivíduo e o direito da 
sociedade de tomar conhecimento dos atos praticados pela Administração, se 
estabeleça um juízo de ponderação, de proporcionalidade - Substituição do nome do 
servidor por sua matrícula funcional ou outro código que atende o desígnio 
legislativo, de permitir o controle social dos gastos públicos, sem afrontar a 
exigência jurídico-constitucional relacionada a finalidade das informações, 
afastando então a perniciosa devassa de dados pessoais para satisfazer a curiosidade 
alheia ou outros propósitos até menos nobres de quem os acessa - Solução proposta 
que, portanto, concilia o prestígio da moralidade e da publicidade com a privacidade e 
conseqüente segurança do agente público - Ordem concedida.” (TJSP, Órgão 
Especial. Mandado de Segurança Coletivo nº 0125727-52.2012.8.26.0000. Des. 
Relator(a): Paulo Dimas Mascaretti. Data do julgamento: 11/09/2013) 
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Ementa: “RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO Condenação da 
Municipalidade Paulistana pela divulgação de dados pessoais, como os vencimentos 
dos autores, no sítio eletrônico da Prefeitura da Capital Medida que se inseria na 
publicidade da gestão pública, denominada "De Olho nas Contas" Dever de indenizar 
que se mostra inequívoco Presença dos elementos informadores do dever de 
indenizar Situação que, para além de ser inefetiva quanto aos reais problemas 
sobre a transparência dos atos levados a cabo pelo administrador, afronta a 
intimidade, privacidade, e põe em risco a vida dos servidores

 

 Precedentes 
jurisprudenciais neste sentido Dever de indenizar que decorre do simples fato de 
divulgação indevida das informações econômico-funcionais do servidor Reexame 
necessário e apelação da Municipalidade não providos. JUROS DE MORA E 
CORREÇÃO MONETÁRIA Aplicação da Lei nº 11.960/2009, que alterou o artigo 
1º-F, da Lei nº 9.494/1997 Termo inicial a contar do evento danoso Inteligência da 
Súmula nº 54, do Eg. STJ.” (TJSP, 5ª Câmara de Direito Público. Apelação nº 
0024531-79.2009.8.26.0053. Des. Relator(a): Fermino Magnani Filho. Data do 
julgamento: 26/08/2013) 

2.7. Exigência de acesso a dados pelo Poder Público 

Ementa: “MEDICAÇÃO. FORNECIMENTO GRATUITO. PETIÇÃO INICIAL 
INDEFERIDA. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS BUROCRÁTICOS. 
TUTELA ANTECIPADA. 1. Não é implausível, para aferição do interesse de agir, a 
determinação originária de emenda da petição inicial, nas demandas relativas a 
fornecimento gratuito de remédios, incluso mediante prova de prévia solicitação na 
via administrativa. 2. Sem embargo, a exigência burocrática não pode ser tal que, 
apartada da legalidade, consista, assim se verifica na espécie, numa erosão da 
privacidade, incursionando na devassa de dados pessoais e de terceiros

 

. 3. 
Presentes os supostos de urgência e de verossimilhança do direito desfiado, cabível a 
tutela perseguida pelo apelante. Provimento do recurso e concessão de tutela de 
urgência.” (TJSP, 11ª Câmara de Direito Público. Apelação nº 0011777-
27.2009.8.26.0079. Des. Relator(a): Ricardo Dip. Data do julgamento: 20/12/2010) 

2.8. Expedição de ofícios para acesso a dados 

Ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Prestação de Serviços Educacionais ~ 
Procedimento Monitório - Cobrança de cheques prescritos ~ Requerimento da 
expedição de ofícios a determinadas empresas concessionárias ou 
permissionárias de serviços de telefonia celular, para fins de localização do 
paradeiro da demandada - Informação cujo respeito à privacidade de dados 
pessoais admite a requisição judicial

Ementa: “ACÓRDÃO PROVA - Documento - 

 - Recurso provido para esse fim.” (TJSP, 28ª 
Câmara do D.QUARTO Grupo (Ext. 2° TAC). Agravo de Instrumento  nº 0084331-
42.2005.8.26.0000. Des. Relator(a): Júlio Vidal. Data do julgamento: 08/11/2005) 

Expedição de ofício ao Banco 
Central - Pretensão à localização de bens do devedor - Inadmissibilidade - 
Inocorrência do esgotamento das diligências de caráter pessoal a cargo da parte - 
Relevância do sigilo bancário - Decisão mantida - Recurso improvido. Vistos, 
relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 1.214.329-
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4, da Comarca de SÃO PAULO, sendo agravante BCP S/A e agravado PAOLO 
CUTRONA JÚNIOR. ACORDAM, em Quinta Câmara do Primeiro Tribunal de 
Alçada Civil, por votação unânime, negar provimento ao recurso. Cuida-se de agravo 
de instrumento tirado contra decisão do MM. Juiz que em ação ordinária indeferiu 
requerimento de expedição de ofício ao Banco Central, visando a localização do 
endereço do devedor. Recurso regularmente instruído, denegado o efeito suspensivo 
(fls. 33), sobrevíndo informações do MM. Juiz (fls. 37/38), desnecessária a intimação 
do agravado, ainda não citado. É o relatório. A hipótese é de indeferimento de 
expedição de ofício ao Banco Central para localização do endereço do réu. As 
informações bancárias são cobertas por sigilo, como é de sabença comum. Não se 
justifica a quebra desse sigilo tão somente para satisfação do interesse do credor Isso 
decorre do fato de que ao celebrar o negócio objeto da demanda deveria a recorrente 
cobrir-se contra eventual inadimplemento, tendo em mãos cadastro eficaz do 
cliente. Somente circunstâncias excepcionais, acrescidas do esgotamento de 
diligências de caráter pessoal a cargo da parte, justificam a atuação do juízo em 
substituição à dela própria. No caso dos autos mais se acentua a impossibilidade do 
deferimento, onde está em jogo o sigilo bancário protegido por lei

Ementa: “ACÓRDÃO BANCO DE DADOS - 

. Eventual 
desconsideração do sigilo para fins judiciais tem em mira a obtenção de informações e 
esclarecimentos necessários ao julgamento da causa, não servindo tão somente para a 
pesquisa de endereço ou de bens penhoráveis, de interesse exclusivo do credor. As 
decisões emanadas do C. Superior Tribunal de Justiça são no mesmo sentido: /l^O, 
"EXECUÇÃO - REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DE ENDEREÇO DO RÉU AO 
BANCO CENTRAL - IMPOSSIBILIDADE. 1. Embora na hipótese dos autos não se 
pretenda, através de requisição ao Banco Central, obter informações acerca de bens 
do devedor passíveis de execução, mas tão-somente o endereço, o raciocínio jurídico 
a ser adotado é o mesmo. 2. O contribuinte ou o titular de conta bancária tem direito à 
privacidade em relação aos seus dados pessoais, além do que não cabe ao Judiciário 
substituir a parte autora nas diligências que lhe são cabíveis para demandar em juízo. 
3. Recurso especial não conhecido". (STJ, 2a Turma, REsp 306.570-SP, Rei. Min. 
Eliana Calmon, j. 18.10.2001, DJU 18.02.2002, p. 340). "EXECUÇÃO FISCAL - 
INFORMAÇÕES SOBRE EXISTÊNCIA DE BENS DO CONTRIBUINTE - 
REQUISIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL - AUTORIDADE 
JUDICIÁRIA - IMPOSSIBILIDADE. Não há lei ou convênio que obrigue o Banco 
Central do Brasil a quebrar sigilo bancário de executado porque ele mudou de 
endereço. Também não constitui hipótese de requisição regular da autoridade 
judiciária. A obtenção do atual endereço do devedor e a existência ou não de bens de 
sua propriedade a serem penhorados é obrigação do exeqüente. Recurso improvido". 
(STJ, 1a Turma, REsp n° 163.405-RS, Rei. Min. Garcia Vieira, j. 17.04.98, DJU 
08,06.98, p. 54). Deste modo, correta a decisão atacada, merecendo mantida tal qual 
lançada. Posto isso, negaram provimento ao recurso. Participaram do julgamento, os 
Juizes SEBASTIÃO ALVES JUNQUEIRA e ALBERTO MARIZ DE OLIVEIRA. 
São Paulo, 08 de outubro de 2003. ^ MATÍOEtlílA Presidente e Relator.” (TJSP, 5ª 
Câmara (Extinto 1° TAC). Agravo de Instrumento nº 0048089-55.2003.8.26.0000. 
Des. Relator(a): Manoel Mattos. Data do julgamento: 08/10/2003) 

Expedição de Ofício ao Bacen 
visando á localização do executado - Inadmissibilidade - Cabe à parte, e não ao 
Poder Judiciário, a realização de diligências a fim de efetivar sua pretensão - 
Recurso não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE 
INSTRUMENTO N° 1.188.966-2, da Comarca de BAURU, sendo agravante 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU e agravado JOÃO LOPES CABRAL. 
ACORDAM, em Oitava Câmara do Primeiro Tribunal de Alçada Civil, por votação 
unânime, negar provimento ao recurso. Trata-se de agravo de instrumento tirado 
contra a r. decisão de fls. 14, que, em ação de execução fiscal, denegou pedido de 
expedição de ofício ao Banco Central, para informações para localização do agravado. 
Pleiteia o agravante a reforma do decisum alegando, em síntese, que trata-se de ofensa 
ao princípio do devido processo legal; que há violação ao artigo 125, II, do CPC, bem 
como ao artigo 5o, XXXIII e XXXIV, letras "a" e "b", da CF; que a decisão é contra 
legem, que a informação somente é fornecida por ordem judicial e que a citação por 
edital, por ser ficta, somente é adotada em situações excepcionais. Sem contraminuta, 
posto que ainda não constituída a relação jurídico processual, encontram-se os autos 
em termos de julgamento. É o relatório. O recurso não merece provimento. Não cabe 
ao Poder Judiciário, que não é órgão de investigação das partes, a realização de 
diligências que somente a essas compete. Nesse sentido, resolução do Tribunal 
Superior Eleitoral de n° 19.783, de 04 de fevereiro de 1997, determina que os 
Tribunais Regionais Eleitorais não atendam às solicitações formuladas pelas 
autoridades judiciárias concernentes a dados pessoais de eleitores. Havendo, ainda, o 
sigilo a ser respeitado pelas instituições financeiras. É que o princípio da inércia 
judicial, informador do direito processual civil, obriga a movimentação do processo 
pelas partes. Na esteira do escólio do Professor Vicente Greco Filho, clara a distinção 
entre a atividade administrativa e a jurisdicional: "Entende-se, modernamente, em 
especial em virtude do ensinamento do mestre Chíovenda, que a administração é uma 
atividade primária, que aplica o direito por iniciativa própria, tendo em vista os 
interesses da própria administração (observância do Princípio da Supremacia do 
Interesse Público, que se sobrepõe ao dos particulares). Já a atividade iurisdicional é 
atividade secundária, inerte, somente atua quando provocada ... (in Direito Processual 
Civil Brasileiro, 1o v., Editora Saraiva, 14a edição, grifamos e acrescentamos a 
observação entre parênteses). Dessarte, cabe à parte interessada, e não ao Poder 
Judiciário, possibilitar e trazer aos processos os meios necessários à efetivação de sua 
pretensão. Ademais, o sigilo bancário é protegido constítucionalmente, por meio 
do direito à privacidade, sendo sua quebra autorizada somente em situações 
excepcionais. Ante o exposto, por este voto, nega-se provimento ao recurso. 
Participaram do julgamento os Juizes CARLOS ALBERTO BONDIOLI e RUI 
CASCALDI. São Paulo, 07 de maio de 2003.” (TJSP, 8ª Câmara (Extinto 1° TAC). 
Agravo de Instrumento nº 0022726-66.2003.8.26.0000. Des. Relator(a): Rubens Cury. 
Data do julgamento: 07/05/2003) 
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