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“Escolha uma ideia. Faça dessa ideia a sua vida. Pense nela, sonhe com ela, viva pensando 

nela. Deixe cérebro, músculos, nervos, todas as partes do seu corpo serem preenchidas com 

essa ideia. Esse é o caminho para o sucesso”   

Swami Vivekananda, pensador hindu. 
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RESUMO 

Na atualidade, é incontestável que a informática e a internet já estão inseridas no 

cotidiano de muitas pessoas, seja diretamente ou indiretamente, fazendo com que todos 

estejam dependentes dessa tecnologia para trabalhar, estudar, ter lazer, construir, operar, 

enfim, fazer qualquer coisa, pois essa tecnologia encolheu o mundo em que vivemos, e, para 

os mais otimistas, encolherá o universo. As bisavós dessa geração, quando desejavam 

comprar algo, quase entravam em um ritual, ou seja, o consumidor de outrora quando 

desejava algo, marcava o dia para sair de casa e ir até a loja, na loja era geralmente 

cumprimentado e atendido pelo proprietário que o conhecia pelo nome, escolhia o produto 

tocando nele, poderia, se fosse o caso, até testá-lo e por fim se quisesse comprar a prazo, era 

bem menos burocrático que hoje em dia, bastando anotar a compra em um caderno, que 

continha apenas uma simples informação do cliente, como por exemplo o nome e no máximo 

o endereço. Atualmente para fazer uma compra, o cidadão de qualquer lugar do mundo pega 

seu telefone acessa a rede mundial e escolhe o produto, em poucos dias, ou horas, esse 

produto está em sua casa.  

É justamente sobre essa facilidade em detrimento da privacidade que o presente 

trabalho irá debater, buscando entender o caminho percorrido pelo consumidor 

contemporâneo para chegar ao que está exposto hoje, saber de que forma essa evolução 

consumerista, mesmo com o distanciamento da pessoalidade, afeta a privacidade de cada 

indivíduo, característica de uma humanidade inserida em uma grande rede de dados que pode 

prejudicar milhões de pessoas, em grupo ou individualmente, no que se refere a todos os atos 

da vida, seja familiar, comercial, pessoal, religioso, profissional etc. Buscar-se-ão respostas 

para perguntas como; - qual a importância dada a proteção dos consumidores nacionais e 

estrangeiros na atualidade? Ainda pode haver um relacionamento pessoal entre consumidor e 

fornecedor em um mundo globalizado? De que forma a universalização dos dados pessoais 

pode afetar a vida de alguém? O legislativo e judiciário nacional acompanham essa evolução 

na criação de normas e jurisprudências? O consumidor multinacional está protegido das 

fraudes? São muitos questionamentos que surgem quando o tema é relativamente novo.  

Nesta modernidade que está à frente de todos, com imensa capacidade de coleta de 

informações pessoais, tornando cada um, pessoa vulnerável a qualquer tipo de fraude ou 

prejuízo, só resta criar formas eficazes de defesa na proporção das tecnologias que são 

inseridas no mercado.  
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Diante das novas formas de consumo, em 2007, no Brasil, nasce o projeto do Marco 

Civil da Internet (MCI), tornando-se a Lei 12.965 de 23 de abril de 2014, que estabelece 

princípios, garantias e deveres para uso da internet no Brasil e posteriormente a Lei 13.709 de 

14 de agosto de 2018, Lei Geral de Dados Pessoais (LGDP).  

Com a normatização surge o termo autodeterminação informacional, que é 

compreendido como o direito de o indivíduo autodeterminar as suas informações pessoais 

para a proteção de seus dados. Assim, esse trabalho procura discutir a percepção crítica, com 

intuito de investigar o papel normativo a ser desempenhado quando do consentimento do 

cidadão, na proteção dos dados pessoais, a função e limites desta autorização, com o seguinte 

questionamento: as pessoas têm realmente controle sobre seus dados pessoais?  



9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

ABSTRACT 

Nowadays, it is undeniable that computer science and the internet are already inserted in 

the daily lives of many people, either directly or indirectly, everyone is depending on this 

technology to work, study, have leisure, build, operate, finally, do anything, because this 

Technology has shrunk the world we live in, and, for the most optimistic, will shrink the 

universe. The great-grandparents of this generation, when they wanted to buy something, 

almost got into a ritual, that is, the consumer of the past when they wanted something, it 

would mark the day to leave home and go to the store, in the store was generally greeted and 

attended by the owner. Who knew him by name, chose the product by touching it, could, if 

appropriate, even test it and finally if he wanted to buy on time, was far less bureaucratic than 

nowadays, simply by noting the purchase in a notebook, which It contained only simple 

customer information, such as the name and at most the address. Currently to make a 

purchase, the citizen from anywhere in the world picks up his phone accesses the world wide 

web and chooses the product, in a few days, or hours, this product is in your home. 

It is precisely about this facility to the detriment of privacy that this paper will debate, 

seeking to understand the path taken by contemporary consumers to reach what is exposed to 

us today, to know how this consumerist evolution, even with the distancing of personality, 

affects the privacy of each individual, characteristic of a humanity embedded in a large data 

network that can harm millions of people, in groups or individually, with regard to all acts of 

life, whether family, business, personal, religious, professional etc. . Answers will be sought 

for questions such as; - Nowadays consumers are no longer people to be numbers? Can there 

still be a personal relationship between consumer and supplier in a globalized world? How 

can the universalization of personal data affect someone's life? Does the national legislature 

and judiciary follow these developments in the creation of rules and jurisprudence? Is the 

multinational consumer protected from fraud? There are many questions that arise when the 

topic is relatively new. 

In this infinite modernity that is ahead of all, with immense ability to collect personal 

information, making each person vulnerable to any kind of fraud or injury, only remains to 

create effective forms of defense in proportion to the technologies that are inserted in the 

market. 

Given the new forms of consumption, in 2007 the project of the Internet Civil Marco 

(MCI) was born, becoming Law 12.965 of April 23, 2014, which establishes principles, 

guarantees and duties for the use of the Internet in Brazil and subsequently Law 13,709 of 

August 14, 2018, General Personal Data Act (LGDP). 
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With the standardization comes the term informational self-determination, which is 

understood as the right of the individual to self-determine their personal information for the 

protection of their data. Thus, this paper seeks to discuss the critical perception, in order to 

investigate the normative role to be played when the consent of the citizen, in the protection 

of personal data, the function and limits of this authorization, with the following question: do 

people really have control over your personal data? 
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INTRODUÇÃO.  

 

Em um mundo globalizado onde as informações fluem de forma muito rápida, quase 

que instantâneas, muitas empresas querem a todo custo aumentar seus lucros e reduzir seus 

custos, buscando nas informações dos cadastros de dados pessoais uma maneira de se 

beneficiar. Esta lógica mercadológica voltada para o rápido retorno financeiro, é a forma 

econômica que os empresários justificam estes objetivos, muitas vezes ilícitos, para alcançar 

os lucros diminuindo os custos e assim sobressaindo sobre outras empresas.  

Assim, o foco destas empresas é a busca por competitividade com baixo custo para que 

a lucratividade se eleve, agradando os empresários. Por outro lado, quando alguém lucra de 

forma ilícita, há sempre alguém que foi prejudicado, que teve algum direito próprio ferido, 

causando assim uma injustiça. Quando este ilícito tem potencial para prejudicar um grande 

número de pessoas, torna-se necessário a intervenção do Estado, por meio de Leis e punições 

aos agressores. Uma forma muito discreta de prejudicar um cidadão é o uso indevido de dados 

pessoais deste cidadão por terceiro fraudador, causando um mal de grande proporção a uma 

pessoa, ou a uma sociedade inteira. 

Desta forma, a presente pesquisa visa demonstrar como se dão os prejuízos patrimoniais 

e morais decorrentes das ilicitudes de terceiros fraudadores, como se dão essas fraudes e 

demonstrar a fragilidade do consumidor diante de tais fraudes, assim como discutir o que o 

Estado está fazendo para proteger esse consumidor, que a princípio é parte mais frágil e 

vulnerável de uma relação consumerista. Outrora, consumidor e fornecedor tinham um 

contato personalíssimo, ou seja, havia um espaço físico onde o consumidor ia fazer suas 

compras e era atendido pelo fornecedor, já os dias atuais, essa relação quase desaparece, 

diminuindo a pessoalidade e afetando o respeito mútuo entre consumidor e fornecedor, 

consequência do aumento das tecnologias de telecomunicação. Vale ressaltar que esse 

distanciamento não afeta o conhecimento que o fornecedor tem do consumidor, ou o 

contrário, trata-se de diminuição da confiança de ambos em virtude da falta de pessoalidade. 

O Código de Defesa do Consumidor - CDC não é, e nem conseguiria ser, o único meio que o 

Estado tem para proteger os consumidores. Leis foram criadas para atender este novo fato 

social que ultrapassa as fronteiras nacionais e chegam aos países que tem parcerias comerciais 

com o Brasil. Daí a necessidade de uma lei que atenda aos princípios econômicos de 

segurança informacional de forma universal.  
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Os autores Zygmunt Bauman1 e o filósofo francês Gilles Lipovetsky2 falam sobre a 

sociedade de consumo, e dá uma visão mais clara da evolução da sociedade de consumo, 

podendo assim levantar reflexões a respeito de um tema atual que está ao nosso lado 

diariamente, como sociedade capitalista que somos, principalmente quanto aos aspectos 

contraditórios dessa sociedade de consumo, suas consequências e limites. A globalização é 

abordada de forma mais abrangente para que se entenda a relação desta com a nova sociedade 

de consumo, que sem dúvida traz uma fragilização na confiança entre os autores 

consumeristas, podendo causar até um aumento no risco nos negócios dessa sociedade 

contemporânea. Por outro lado, a tecnologia veio para fazer essa reaproximação, porém de 

forma desproporcional, em comparação ao velho modo de comportamento dos consumidores 

e fornecedores. Essa desproporcionalidade gera prejuízo para a parte mais frágil desta relação, 

a saber, o consumidor, que é atropelado pela melhor capacidade financeira e de conhecimento 

do fornecedor, tendo que recorrer ao Estado para poder ser ressarcido por algum dano sofrido 

durante a relação de consumo. Não se fala somente do dano em virtude da mercadoria 

defeituosa, por exemplo, está além disso, chegando a um problema de ordem mundial, que é a 

utilização dos dados pessoais do consumidor por terceiro fraudador.  

A questão não é simples assim, para se ter uma ideia da complexidade, deve se ter 

conhecimento das origens do termo dano moral, entender o que é privacidade e como nasceu 

esse direito forjado nos direitos fundamentais do homem. Sem dúvida o homem quando sai do 

espaço privado e entra no espaço público, ele encontra um palco onde pode expor e decidir 

sobre quase tudo, sobre a própria existência, com discussões e trocas de ideias. Segundo 

Hannah Arendt3, o espaço público é onde ser pode observar a pluralidade do agir do homem, 

é algo visível, ouvido e comum a todos. É nessa mudança de espaços que o homem passa a 

invadir o espaço do próximo, é a invasão do público na esfera privada, é a exposição do 

intimo da pessoa, a agressão do espaço alheio. Neste contexto de intromissão de espaços, 

surge a ideia de direito fundamental. Ao lado dessa nova polêmica social, entra outros 

conceitos, como por exemplo a liberdade de expressão, que mais à frente entrará em conflito 

direto com o direito à privacidade, sendo os dois direitos fundamentais do homem. Com base 

nestes direitos, pode-se falar em danos morais, tendo em vista que este tipo de dano interfere 

diretamente nas particularidades da privacidade das pessoas, pois trata-se de prejuízos não 

                                                            
1 BAUMAN Zygmunt.  Modernidade líquida.  Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001. 
2 LIPOVETSKY, Gilles. A felicidade paradoxal. Ensaio sobre a sociedade de hiperconsumo. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2007. 
3 ARENDT, Hannah. A condição humana. Ed – Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2007, p.62. 
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econômicos e se traduzem em turbações de ânimo, em reações desagradáveis, 

desconfortáveis, constrangedoras, ou outras desse nível, produzidas na esfera do lesado.  

O dano moral quando analisado de forma mais especifica, na esfera mais pessoal que 

há, ou seja, na exposição da intimidade do homem, de forma exponencial com a ajuda da 

tecnologia informacional, traduz uma verdadeira injustiça social. Os dados pessoais do 

cidadão quando exposto na rede mundial de computadores, o coloca em grande 

vulnerabilidade, todos aqueles que detém tecnologia poderá saber sobre este cidadão, suas 

crenças, opiniões, escolha, decisões, seus gostos, enfim, este homem pode ser comparado ao 

“homem de vidro4”, termo usado na Alemanha de Hitler para demonstrar que o Estado tinha 

controle de tudo e de todos de forma autoritária. É certo que esta situação de exposição da 

vida das pessoas não nasceu de um dia paro o outro, vem crescendo durante os anos. Porém 

com o crescimento exponencial da informática, os últimos 20 anos foram de muitas 

descobertas a esse respeito, inclusive deixando de ser um problema regional e passando a um 

problema mundial, visto que com a rede mundial de computadores, essas fronteiras deixaram 

de existir.  

O Brasil cria a Lei 13.709/19, Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD, e dá um grande 

passo para regulamentação das coletas e tratamentos destes dados, seja nacional ou 

estrangeiro. Assim, o Brasil se espelha na Alemanha, Portugal, Espanha e EUA para poder 

atualizar a forma com que as empresas manipulam os dados pessoais dos cidadãos. É uma lei 

de grande importância, porém o Brasil precisa se aperfeiçoar cada vez mais, tendo em vista 

que não bastará somente esta lei para extinguir, ou ao menos diminuir os danos causados aos 

consumidores. Pela lei, verifica-se que o consumidor terá autonomia em escolher se deseja ou 

não que seus dados corram nas veias da rede mundial de computadores, respeitando assim os 

direitos da personalidade, no entanto há de se discutir se essa autodeterminação informacional 

realmente funciona, aqui ou fora do Brasil. O que se pode afirmar é que com essa tecnologia e 

a nova forma de processamento de dados, o consumidor passou de vulnerável para 

hipervulnerável nas relações de consumo, e que somente com o tempo e a ajuda de uma ética 

e moral5 voltada para uma sociedade mais justa, é que se pode falar em igualdade entre as 

partes, atores deste trabalho. 

O estudo deste trabalho será fundamentado em idéias e pressupostos teóricos que 

apresentam significativa importância na definição e construção dos conceitos discutidos nesta 

                                                            
4O nazismo, que detinha uma política de dominação em massa pelo terror, apoiada por uma polícia secreta 
(Gestapo) (105) que tinha a intenção de transformar cada pessoa em um Gläserner Mensch, ou Homem de 
Vidro, aquele que não tinha segredos para o Estado 
5 BAUMAN Zygmunt.  In A ética é possível num mundo de consumidores? Rio de Janeiro: Zahar, 2011. 
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análise: direitos fundamentais, dados pessoais, privacidade e o consumidor.  Para tal, tais 

objetivos serão estudados em fontes secundarias como trabalhos acadêmicos, artigos, livros e 

afins, que foram aqui selecionados. 

Assim sendo, o trabalho transcorrerá a partir do método conceitual-analítico, visto que 

serão utilizados conceitos e idéias de outros autores, semelhante com os objetivos deste 

trabalho, para a construção de uma análise cientifica sobre o objeto de estudo.  

O método de pesquisa escolhido favorece uma liberdade de se mover por diversos 

caminhos do conhecimento, possibilitando assumir várias posições no decorrer do percurso, 

não obrigando atribuir uma resposta única e universal a respeito do objeto.  
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1. A REDEFINIÇÃO DAS RELAÇÕES DE CONSUMO: TRAVESSIA DA      

SEGURANÇA AO RISCO  

 

Inicialmente neste tópico, para melhor delimitação teórica da pesquisa, entende-se que 

relações de consumo são aquelas nas quais há um consumidor, um fornecedor e um produto 

ou serviço que ligue um ao outro. Assim, enfatiza Rizzato Nunes6, que a relação de consumo 

ocorre “sempre que se puder identificar num dos polos da relação; o consumidor, no outro, o 

fornecedor, ambos transacionando produtos e serviços”. 

Note que para haver relação de consumo, necessariamente tem que existir os três 

elementos. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 2º, define consumidor como 

toda pessoa física ou jurídica que adquire produto ou utiliza serviço como destinatário final, 

este sendo a pessoa que adquire o produto para consumo próprio ou de sua família. Neste 

sentido, está excluída a pessoa que adquire produto como insumo para implementar em seu 

ramo de trabalho, por exemplo, uma cabelereira que adquire um secador de cabelos para 

utilizar em seu salão de beleza, esta não é considerada consumidora, pois ela não é 

destinatária final, o destinatário final será o cliente do salão, o secador não será para seu uso 

pessoal ou de sua família, mas sim para ser utilizado como ferramenta de seu trabalho. Para 

melhor comparar, se no lugar do secador a cabelereira adquirisse uma vassoura para limpeza 

do salão, neste caso a pessoa jurídica seria consumidora, o que diferencia quem é consumidor 

ou não, será a forma de entendimento de quem é destinatário final. Existe também outra forma 

de consumidor, por equiparação, que seria aquele que mesmo não sendo o consumidor final, 

utiliza o produto como sendo, por exemplo uma empregada doméstica que ao ligar o 

liquidificador da patroa (que é a consumidora) perde um dedo devido um acidente com o 

aparelho. A empregada neste caso também está protegida pelo CDC, pois, apesar de ter sido a 

patroa quem adquiriu o liquidificador o defeito do produto a atingiu, tornando-a consumidora 

por equiparação.  

Maria Helena Diniz7, em seu Dicionário Jurídico, aduz que consumidor é a pessoa física 

ou jurídica que adquire ou usa produto ou serviço como destinatário final; a coletividade de 

pessoas que intervêm numa relação de consumo; aquele que consome; o que compra produtos 

para uso próprio, sem intenção de revendê-los para obter lucro. Conforme Pedro Nunes8, no 

Dicionário de Tecnologia Jurídica, a acepção de consumidor seria:  

                                                            
6 NUNES, Luís Antônio Rizzatto. Curso de direito do consumidor. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 120. 
7 DINIZ, Maria Helena, Dicionário Jurídico Universitário - 2ª Ed. - São Paulo: Saraiva 2013, p 225 
8 NUNES, Pedro. Dicionário de tecnologia jurídica. 13. ed. rev., ampl. e atual. Por Artur Rocha. Rio de Janeiro: 
Renovar, 1999. p. 290. 
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“Aquele que adquire comercialmente todas as coisas necessárias à sua 

manutenção, ou que deseja possuir, segundo o seu status financeiro ou social; 

segundo a Teoria Finalista é o consumidor final que está sujeito ao princípio 

da vulnerabilidade”. 

 

Assim, pode-se determinar que o consumidor possa ser uma pessoa física, uma pessoa 

jurídica ou, até mesmo, por meio de equiparação, a coletividade de pessoas, 

independentemente de serem determináveis ou não, que adquirem ou utilizam produtos ou 

serviços, para o seu próprio benefício ou de outrem. Ressalte-se que tal entendimento é 

adotado pela doutrina mais abalizada. Com efeito, Toshio Mukai9 sustenta que;  

 
 “(...) a pessoa jurídica só é considerada consumidor, pela Lei, quando 

adquirir ou utilizar produto ou serviço como destinatário final, não, assim, 

quando o faça na condição de empresário de bens e serviços com a finalidade 

de intermediação ou mesmo como insumos ou matérias-primas para 

transformação ou aperfeiçoamento com fins lucrativos (com o fim de integrá-

los em processo de produção, transformação, comercialização ou prestação a 

terceiros) ”. 

 

No mesmo entendimento, José Geraldo Brito Filomeno10 leciona que as pessoas 

jurídicas são comparadas a consumidores de produtos e serviços a partir do momento em que 

são entendidas como destinatárias finais dos produtos e serviços que adquirem, excluindo os 

insumos necessários ao desempenho de sua atividade lucrativa. Para Filomeno, uma pessoa 

jurídica que compra um produto para poder atender seus clientes, fazendo uso deste produto, é 

considerado consumidor, pois o produto adquirido é para destino final, diferente seria se esse 

mesmo produto fosse adquirido para venda, assim, a pessoa jurídica não seria um consumidor 

final. Nas palavras de Filomeno; “...embora com a ressalva de que assim são entendidas 

aquelas como destinatárias finais dos produtos e serviços que adquirem, e não como insumos 

necessários ao desempenho de sua atividade lucrativa”. 

Também, Arruda Alvim11, Thereza Alvim, Eduardo Alvim, e James Marins propugnam 

que: “... a pessoa jurídica - empresa - que adquire ou utiliza o produto como destinatária final, 

                                                            
9 MUKAI, Toshio. Comentários ao Código de Proteção ao Consumidor”, Editora Saraiva, 1991, p. 6. 
10 FILOMENO, José Geraldo Brito. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor”, 13ª edição, Atlas, 2015, p 27. 
 
11 ALVIM, Arruda, Thereza Alvim, Eduardo Alvim, e James Marins. Código do Consumidor Comentado, 
2a edição, Revista dos Tribunais, 1995, P. 30 
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não o incorporando em outro, nem revendendo-o, terá a proteção deste Código inclusive para 

as hipóteses de vício do produto” . 

Não é diferente o posicionamento da jurisprudência quanto ao tema. O TJSP12 

confirmou sentença em que uma pessoa jurídica ajuizou ação com fundamento no CDC. O 

Tribunal decidiu que bem adquirido para ser utilizado na atividade empresarial, ou seja, com a 

excludente de destinatário final, inexiste a qualidade de consumidor das empresas, não 

podendo assim ter a admissibilidade da ação.  

É importante mencionar que, ao cuidar da explicação do conceito atribuído ao 

consumidor, pelo CDC, a doutrina consumerista entrou em discordância, quando se trata de 

determinar quem, e em quais circunstâncias, seria o “destinatário final” explicitado no artigo 

segundo do CDC. A doutrina se dividiu ao ponto de instituir correntes doutrinárias 

divergentes para determinar o “destinatário final” que adquire ou utiliza o produto ou o 

serviço. Existem três correntes doutrinárias, cada uma com sua própria teoria, para definir a 

conceituação de consumidor. A teoria finalista defendida por Cláudia Lima Marques13 aduz 

que o consumidor – destinatário final seria apenas aquela pessoa física ou jurídica que adquire 

o produto ou contrata o serviço para utilizar para si ou para outrem de forma que satisfaça 

uma necessidade privada, e que não haja, de maneira alguma, a utilização deste bem ou deste 

serviço com a finalidade de produzir, desenvolver atividade comercial ou mesmo profissional. 

Já a teoria maximalista defendida por Bolzan14, defende que destinatário final seria toda 

e qualquer pessoa física ou jurídica que retira o produto ou o serviço do mercado e o utiliza 

como destinatário final, não importando se haverá uso particular ou profissional do bem, 

tampouco se terá ou não finalidade de lucro, desde eu não haja repasse ou reutilização do 

mesmo. Por fim, a teoria mista ou híbrida15, aduz que destinatário final seria aquela pessoa 

que adquire o produto ou o serviço para o uso privado, porém, admitindo-se esta utilização em 

atividade de produção, com a finalidade de desenvolver atividade comercial ou profissional, 

desde que seja provada a vulnerabilidade desta pessoa física ou jurídica que está adquirindo o 

produto ou contratando o serviço. 

                                                            
12 TJSP, 16ª Câmara Cível, AC nº 243.878-2, j. em 11.4.95, rel. Dês. Pereira Calças, v.u., JTJ - Lex 173/96-103. 
“Indenização. Responsabilidade civil. Ajuizamento por pessoa jurídica. Fundamento no Código de Defesa do 
Consumidor. Inadmissibilidade. Bem adquirido para ser utilizado na sua atividade empresarial. Qualidade de 
consumidor inexistente. Interpretação do art.2º da Lei Federal nº 8.078, de 1990, Sentença confirmada”  
13 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de defesa do Consumidor. 3. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1998, p. 140. 
14 ALMEIDA, Fabrício Bolzan de. Direito do consumidor esquematizado. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 99. 
15 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor. 5ª. ed. São Paulo: RT, 2006, p. 
305. 
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O fornecedor é definido no o artigo 3º do CDC como sendo toda pessoa física, (natural, 

ser humano), ou jurídica, (um grupo humano, criado na forma da lei, com personalidade 

jurídica própria, para a realização de determinados fins) nacional (criada no Brasil, sob a 

égide das leis brasileiras, com sede no Brasil) ou estrangeira, (criadas em outros países, que 

tenha ou não sede no Brasil) pública (são os órgão públicos, de maneira geral ) ou privada, 

(são, por exemplo, os comércios e as empresas particulares) os entes despersonalizados,( são 

os ambulantes “camelôs) que colocam produto ou serviço no mercado de consumo com 

habitualidade (é a principal característica do fornecedor). Fornecer produto ou serviço deve 

ser uma atividade habitual da pessoa. Assim, quem vende de forma eventual não é 

considerado fornecedor) por exemplo, se uma loja de eletroeletrônicos vende uma TV, ela é 

fornecedora, pois faz isso com habitualidade, ou seja, esta é sua atividade. Caso o aparelho 

apresente vício ou defeito o consumidor estará protegido pelas normas do CDC. Outro 

exemplo é se uma pessoa vende um aparelho de TV, que tem em casa, a um amigo, porque 

adquiriu um aparelho novo, não está caracterizada a habitualidade, pois esta não é uma 

atividade de comércio que pratica com frequência, e caso o aparelho apresente defeito, a 

proteção é dada pelo Código Civil de 2002, não haverá aplicação do CDC. 

Desta forma pode-se dizer que fornecedor16 é quem, na relação de consumo, se dedica a 

atividade de prover o mercado, sendo responsável pelo fornecimento do produto ou pela 

prestação do serviço ao consumidor (destinatário final). Se o produto for fornecido ou o 

serviço for praticado por quem não se enquadra nas características que foram descritas, tal 

relação será de Direito Privado, mas regida pelo Direito Civil ou Comercial (na parte em que 

o Código não foi revogado) e não pelo Direito do Consumidor, pois não há a presença das 

figuras do fornecedor e do consumidor. 

Na relação de consumo, além do fornecedor e consumidor, há necessidade de que se 

tenha o produto, desta forma é mister conceituá-lo para melhor compreensão. Assim, o 

produto é todo bem móvel ou imóvel, material ou imaterial, novo ou usado, fungível ou 

infungível, colocado no mercado de consumo17. São todos os produtos passíveis de serem 

comercializados. Incluem-se, entre esses produtos, a eletricidade e o gás. Esta definição 

encontra-se no artigo 3º § 1º do CDC. Importante para a exata compreensão do termo 

produto e da classificação em bem móvel e imóvel, estampada no dispositivo legal, se faz o 

                                                            
16 FILOMENO, José Geraldo Brito. Manual de Direitos do Consumidor. 7ª Ed. São Paulo: Editora Atlas, 2004, 
p. 51. 
17 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro, Teoria Geral do Direito Civil. 20ª Edição 
Revisada e Ampliada. São Paulo: Editora Saraiva, 2003, p. 296.  
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diálogo com o Código Civil de 2002, notadamente os seus artigos 79 e 82, por meio dos 

quais complementa-se o sentido de bens imóveis como sendo o solo e tudo quanto se lhe 

incorporar natural ou artificialmente, e os bens móveis como os bens suscetíveis de 

movimento próprio, ou de remoção por força alheia, sem alteração da substância ou da 

destinação econômico-social. Quanto à classificação entre produtos materiais e imateriais, 

onde os produtos materiais são as coisas corpóreas, são os objetos que ocupam espaço no 

mundo físico, aqueles que nós podemos ver e tocar, como por exemplo, uma caneta, um livro, 

um sapato e os produtos imateriais são as coisas incorpóreas, nós não podemos sentir essas 

coisas fisicamente, elas não ocupam lugar no meio físico, são, portanto, produtos abstratos. 

Restou nítida a preocupação do legislador em não deixar escapar qualquer tipo de 

comercialização de produtos no mercado de consumo, já que o CDC não diferencia 

qualquer direito entre os bens materiais ou imateriais.  

A definição do que seja produto ainda encontra reflexo direto no artigo 26 do CDC, 

que, ao tratar da garantia legal, estabeleceu importante conceituação e classificação do 

termo produto como sendo durável e não durável, o que traz uma consequência direta na 

diferenciação posta, qual seja: o prazo da garantia legal. O bem de consumo durável é 

aquele que não se extingue com o uso, podendo ser utilizado inúmeras vezes antes de perder 

a sua funcionalidade, não se podendo dizer, entretanto, que durará para sempre, uma vez 

que há um desgaste natural que faz com que o bem durável perca suas características 

iniciais ao longo do tempo. Para elucidar essa questão, pensemos na aquisição de um 

computador; questiona-se: quanto tempo deve durar esse produto? Certamente, de forma 

exata, é impossível responder a esse questionamento, mas, apesar de sabermos do desgaste 

natural de suas peças (teclas, placas, plugs, etc.), o computador é um bem de consumo 

durável. 

Conforme dispõe o parágrafo o § 2º do art. 3º do CDC, serviço é qualquer atividade 

fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, 

financeira, de crédito ou securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. 

Quando o CDC trata da remuneração, não quer especificamente dizer a remuneração direta, 

ou seja, o pagamento direto efetuado pelo consumidor ao fornecedor, mas também a 

remuneração indireta, aquele benefício comercial indireto fruto da prestação de serviços ou do 

fornecimento de produtos aparentemente gratuitos. É o caso do estacionamento gratuito em 

shopping center, (quando este tem esse serviço “gratuito”). De gratuito não tem nada, na 

verdade, é, aparentemente, gratuito, pois o fornecedor lucra com as compras efetuadas e os 

serviços utilizados pelo consumidor, assim, se houver furto do veículo ou no veículo, o 
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shopping deverá reparar o prejuízo de acordo com as regras do CDC. Outro exemplo são as 

amostras grátis. O pensamento é o mesmo, pois são uma forma de divulgação do produto, por 

isso se apresentar vício ou defeito o consumidor estará protegido pelo CDC. 

No caso dos serviços públicos há uma exceção, pois nem todos os serviços públicos 

estão abrangidos pelo conceito de serviço do CDC. Aos serviços públicos nos quais a 

contratação se der por meio de tarifa, taxa ou preço público, como pedágio, energia elétrica, 

ônibus, cabe o CDC, porém aos serviços fornecidos por meio de impostos não cabe aplicação 

do CDC.  Por fim, havendo um fornecedor, um consumidor e um produto fornecido ou 

serviço prestado por esse fornecedor a esse consumidor, haverá relação de consumo e 

havendo relação de consumo aplica-se o CDC, não havendo relação de consumo aplica-se o 

CC/02.  

Marques18 aduz que “a relação jurídica de consumo é aquela que se estabelece 

necessariamente entre fornecedores e consumidores”, tendo por objeto a oferta de produtos ou 

serviços no mercado de consumo. Essa relação tem sua origem estritamente ligada às 

transações de natureza comercial e ao comércio propriamente dito, surgindo naturalmente à 

luz deste. Existem vestígios da proteção às relações de consumo desde o Código de 

Hamurabi19 visto que este foi o primeiro sistema normativo com idéias precisas sobre direito e 

economia. Verifica-se que no referido código já existia a obrigação legal do fornecedor em 

reparar o dano infringido ao consumidor, derivado de concepção de um produto, como 

exemplo, a Lei 235 deste Código que dispunha “o construtor de barcos estava obrigado a 

refazê-lo caso apresentasse defeito estrutural no período de um ano”20.  

Interessante ressaltar que as preocupações com estes desvios de condutas são de 

tamanha importância e que até hoje são regulados pelas normas vigentes, como se percebe no 

artigo 7º da Lei 8.137/90, que considera como crime tais condutas, e no próprio CDC. 

Alexandre Simões21 também acredita que vestígios dos direitos dos consumidores já 

existiam na Grécia antiga. Alguns documentos históricos comprovam que existia fiscalização 

na qualidade das mercadorias vendidas, em especial para os gêneros alimentícios, assim como 

existiam leis que obrigavam os comerciantes a praticarem juros de um por cento ao mês. 
                                                            
18 MARQUES, Claudia Lima. Da possibilidade constitucional de instituir regras de conduta para os Bancos, 
aplicáveis a serviços de “natureza bancaria, de credito e securitária”, por lei ordinária civil ou comercial. 
Disponível em   http://ead2.fgv.br/ls5/centro_rec/docs/parecer_claudia_lima_marques.pdf acesso em 02/01/2020. 
19O Código de Hamurabi é um conjunto de leis criadas na Mesopotâmia, por volta do século XVIII a.C., pelo 
rei Hamurabi da primeira dinastia babilônica. O código é baseado na antiga Lei de talião, “olho por olho, dente 
por dente”. 
20 TEIXEIRA, Odelmir Bilhalva. Aspectos Principiológicos do Código de Defesa do Consumidor. 1. ed. 
Campinas: Russel, 2009, p.232. 
21 SIMÕES, Alexandre Gazetta. Um pouco de História http://www.botucatu.sp.gov.br/artigos/artigos/03mai04-
um_pouco_historia.pdf. Acesso em 20 mar. 2019. 
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Porém, existem controvérsias neste tema. Com o passar dos anos a relação entre fornecedor e 

consumidor ficou mais próxima, empresas procuravam ter um contato direto com seus 

clientes consumidores para ganhar a confiança e fidelidade, assim como os clientes 

consumidores procuravam fidelizar com a empresa para ganhar crédito e descontos em suas 

compras.  

Segundo o site do Museu da Pessoa, no Brasil, século XX, a relação do consumidor 

com o fornecedor era quase que pessoal, nos arquivos do projeto Memórias do Comércio22, 

realizado pelo Museu da Pessoa, podemos encontrar em vários dos depoimentos de 

empreendedores do comércio, e daqueles que lidavam diretamente com o público consumidor, 

memórias que remetem às relações de compra. Através dos relatos vemos que o fiado e a 

venda a prazo ganharam força e praticamente foram institucionalizadas quando absorvidas 

pelas grandes empresas e também pelos imigrantes que aqui chegaram e passaram a atuar no 

comércio. Do mesmo modo, a pessoalidade na forma de se relacionar com o cliente no Brasil 

passou a ser regra para todas as empresas, como um padrão de bom atendimento. Não poderia 

ser diferente, pois, embora maioria das médias e grandes empresas fosse estrangeira, as 

pessoas contratadas para atender aos clientes eram brasileiras. 

Num dos depoimentos registrados no Museu da Pessoa, um comerciante italiano, 

proprietário de um armazém na cidade de São Paulo na década de 50, explica que era 

fundamental facilitar a vida do freguês, para manter a clientela. Ele detalha que os clientes se 

sentiam estimados quando o armazém vendia fiado, parcelava o valor das compras e aceitava 

a devolução de produtos quando não utilizados. Cabia também aos comerciantes, segundo 

vários depoimentos registrados, tratar o cliente sempre pelo nome, pois isso distinguia o 

consumidor entre os demais e mostrava que ele tinha um relacionamento com o 

estabelecimento.  

Os movimentos das empresas, para garantir seu espaço num cenário de competitividade, 

ofereceram e ensinaram para o consumidor novos padrões de conduta tanto das empresas, 

como dos clientes nas relações de compra, nos pontos de venda e no relacionamento pós-

venda. Em 1960, a Nestlé inaugurou o Centro de Economia Doméstica que promovia a troca 

de receitas e correspondências com o consumidor e, em 1978, passou à condição de 

departamento de atendimento ao cliente, chamando-se Centro Nestlé de Informação ao 

Consumidor. A empresa teve atitude diferenciada quando passou a publicar nas embalagens 

                                                            
22O projeto realizado pelo Museu da Pessoa, desde 1994, tem iniciativa e apoio de entidades representativas do 
comércio de São Paulo, como a FCESP, Sesc, Senac e Sebrae, e traz depoimentos e registros de memórias de 
empreendedores ao longo do século XX. Site: https://www.museudapessoa.net/pt/memorias-do-comercio. 
Acesso em 25 mar. 2019. 
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de seus produtos, as formas de contato por carta ou telefone com a empresa23. A Sadia, por 

sua vez, em 1982, foi a primeira empresa no Brasil a disponibilizar um canal telefônico 

totalmente gratuito para atender ao cliente. Por todo esse cuidado com o consumidor, este 

sentia segurança no fornecedor e deste relacionamento cultivava-se a confiança reciproca. As 

poucas empresas em cidades relativamente diminutas facilitavam esse entendimento entre 

fornecedor e consumidor, visto que não existia tantas empresas no mercado como se ver hoje 

em dia.  

Para Gilles Lipovetsky24, com o advento das grandes produções do final do século XIX, 

passando por todo século XX até os dias atuais, o capitalismo de consumo passa por três fases 

distintas; a formação da sociedade de consumo25, início do século XX, a sociedade de 

consumo em massa26, pós segunda guerra mundial e, por fim, sociedade de hiperconsumo de 

nossos dias. A sociedade de hiperconsumo atual, conforme descreve Gilles Lipovetsky, 

caracteriza-se pela busca da felicidade, o que, inclusive, justifica o consumo de objetos. Para 

tanto, os produtos e serviços à venda impregnam-se de sensações e mensagens para estimular 

sentimentos de felicidade. É o que fazem as marcas: impregnam as ofertas de alma, 

personalidade e apelo sensorial. Este trabalho descreve a sociedade de hiperconsumo e 

relaciona-a com as marcas de moda, que, por valorizarem a efemeridade e o seu tempo, 

estimulam o consumo vendendo, mais do que produtos, mudança, novidade e felicidade. 

                                                            
23 VOLPI, A. A História do consumo no Brasil. Do mercantilismo à era do foco no cliente. São Paulo: Elsevier. 
2007, p 108. 
24LIPOVETSKY, Gilles. A felicidade paradoxal. Ensaio sobre a sociedade de hiperconsumo. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2007, p. 23. 
25A sociedade de consumo é um termo bastante utilizado para representar os avanços de produção do sistema 
capitalista, que se intensificaram ao longo do século XX notadamente nos Estados Unidos e que, posteriormente, 
espalharam-se – e ainda vem se espalhando – pelo mundo. Nesse sentido, o desenvolvimento econômico e social 
é pautado pelo aumento do consumo, que resulta em lucro ao comércio e às grandes empresas, gerando mais 
empregos, aumentando a renda, o que acarreta ainda mais consumo. Uma ruptura nesse modelo representaria 
uma crise, pois a renda diminuiria, o desemprego elevar-se-ia e o acesso a elementos básicos seria mais 
dificultado. 
26Segundo Paulo Nunes, Economista pela Universidade Nova de Lisboa, professor universitário nas áreas da 
economia e da gestão, gestor e consultor de empresas, a expressão Consumo de Massas designa um tipo de 
comportamentos e atitudes característicos das modernas sociedades de consumo e cuja principal característica é 
o facto dos padrões de consumo estarem massificados e a maioria dos produtos e serviços estarem acessíveis à 
generalidade da população. O consumo de massas leva a que o consumidor adquira os bens apenas porque estão 
na moda, na medida em que estes constituem uma forma de integração social e são imprescindíveis para se ser 
aceite na sociedade de consumo. Um dos pilares do consumo de massas é a publicidade que procura mostrar a 
realidade como um reflexo dos desejos das pessoas, criando-lhes novas necessidades, apresentando-lhes 
‘paraísos’ inacessíveis e contribuindo para manter uma sociedade estereotipada. Muitas vezes, o consumo de 
massas conduz a um tipo de comportamentos de consumo muito mais perigosos: o consumismo, o qual se 
caracteriza pela impulsividade, descontrolo, irresponsabilidade e irracionalidade. 
Nos Estados Unidos do pós-II Guerra, a sociedade de consumo se tornou um fenômeno de massas, por exemplo, 
diminuindo significativamente as diferenças de vestuário entre as classes sociais. Antes da guerra, a maioria das 
roupas era feita sob medida por alfaiates. Mas a necessidade de manufaturar milhões de uniformes incentivou o 
desenvolvimento de tamanhos padrão. Os tamanhos padronizados permitiram que não só os uniformes, como 
também roupas civis, fossem produzidos em massa e vendidos “prontos para vestir” (prêt-à-porter). 
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Com a sociedade do hiperconsumo, aquela característica do século XX, de aproximação 

do consumidor com o fornecedor não tinha como continuar, pois, com o grande número de 

mercadorias, o elevado número de lojas e a venda pela internet que, de maneira exponencial 

alavancou as vendas em massa com os negócios eletrônicos, colocando por terra a 

característica de aproximação do consumidor com o fornecedor “a moda antiga”, de forma tal, 

que essa relação, agora bem mais “impessoal”, trouxe desvantagens ao consumidor, que 

constantemente era prejudicado na relação de negócio consumidor/fornecedor. Nesse tempo o 

consumidor já não tem que confiar no vendedor, mas na marca, sendo a garantia e qualidade 

dos produtos transferida para o fabricante. Como o consumidor é a parte mais fraca dessa 

relação, este fica em desvantagens quando há algum defeito no produto ou serviço ora 

comprado, nascendo assim a necessidade de uma regulamentação que procurasse igualar 

consumidor e fornecedor na relação de negócio. O direito do consumidor vem para, além de 

defender o consumidor, consagrar a travessia da segurança ao risco, visto que, com o advento 

das relações consumerista da internet, o consumidor fica bem mais vulnerável aqueles 

fornecedores que tentam burlar os princípios da boa fé e da confiança inserido no CDC e na 

CF/88.  

O grande marco histórico do direito do consumidor, foi o discurso do presidente 

americano John Fitzgerald Kennedy27 em 15 de março de 1962, que enviou ao Congresso uma 

mensagem especial a respeito dos direitos dos consumidores, incluindo o conceito de 

consumidor. De acordo com Kennedy, os quatro direitos fundamentais seriam: o direito à 

segurança, o direito à informação, o direito à escolha e o direito de participação.  Para 

Joyceane Bezerra Menezes28: “Esses direitos básicos influenciaram sobremaneira os rumos da 

política de defesa do consumidor nos EUA e no mundo”. 

No Brasil, o consumismo surgiu entre as décadas de 40 e 60, quando foram sancionados 

diversas leis e decretos federais legislando sobre saúde, proteção econômica e comunicações. 

Dentre todas as leis, pode-se citar: a Lei n. 1221/51, denominada Lei de Economia Popular; a 

Lei Delegada n. 4/62; a Constituição de 1967 com a emenda n. 1/69, que consagrou a defesa 

do consumidor; e a CF/88, que apresenta a defesa do consumidor como princípio da ordem 

econômica29 e no artigo 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT30, 

                                                            
27Foi em homenagem a John F. Kennedy e em razão de seu discurso que o dia 15 de março passou a ser 
considerado o dia mundial dos direitos do consumidor. (PROCON-PE) 
28 MENEZES, Joyceane Bezerra. A evolução dos direitos fundamentais: o direito do consumidor como um 
interesse difuso e a possibilidade de resgate da cooperação social. Fortaleza: Revista de Humanidades. Nº 18, 
2003. p. 50-67. 
29Art. 170; A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim 
assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: V - 
defesa do consumidor; 
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que expressamente determinou a criação do CDC. Sem dúvida alguma, fatos marcantes foram 

essenciais para que os direitos do consumidor fossem concebidos juridicamente como são 

hoje. O Estado liberal significou a não intervenção estatal na esfera privada, promovendo a 

defesa da livre incitava e livre concorrência, contribuindo para o advento da Revolução 

industrial (séc. XIX). 

Assim, com o implemento e a difusão do comércio, as relações de consumo 

experimentaram naturalmente ao longo dos tempos, um processo de aprimoramento e de 

desenvolvimento com o crescimento das práticas comerciais, ganhando posteriormente 

importância, até atingir a forma contemporânea conhecida por nós, sendo devidamente 

regulamentada com o advento da Lei 8078/90 - CDC, que passou a tutelar essa relação, 

revestindo-a de caráter público, afim de resguardar os interesses da coletividade. O direito do 

consumidor é um ramo recente, somente após a Grande Guerra foi que se começaram a falar 

sobre esse direito. Os direitos dos consumidores se inscrevem dentro dos chamados "direitos 

humanos", positivados ao longo da história pelas Constituições dos Estados. A CF/88 já 

disciplinava uma proteção especial aos consumidores, tendo em vista que estes são partes 

integrantes da nova ordem econômica, fundada na valorização do trabalho e na livre 

iniciativa. 

Segundo Miriam de Almeida Souza31, a defesa do consumidor se baseia na punição dos 

que praticam ilícitos e violam os direitos deste, como também na conscientização dos 

consumidores de seus direitos e deveres, e dos fabricantes, fornecedores e prestadores de 

serviços sobre suas obrigações demonstrando que agindo corretamente eles respeitam o 

consumidor e ampliam seu mercado de consumo contribuindo para o desenvolvimento do 

país. 

 Assim, reconhecendo a vulnerabilidade do consumidor perante o fornecedor, o CDC 

procurou estabelecer orientações e normas que têm por objetivo assegurar respeito e 

dignidade, à saúde e a segurança do consumidor, proteção aos seus interesses econômicos, 

melhoria da sua qualidade de vida, bem como transparência e harmonia das relações de 

consumo, amenizando o risco do consumidor frente ao fornecedor. 

 

 

                                                                                                                                                                                          
30Artigo 48. O congresso Nacional, dentro de cento e vinte dias da promulgação da Constituição, elaborará 
código de defesa do consumidor. 
31 SOUZA, Miriam de Almeida. A Política legislativa do Consumidor no Direito Comparado. Belo Horizonte: 
Edições Ciência Jurídica, 1996, p. 56-58. 



27 
 

1.1 A EVOLUÇÃO DA SOCIEDADE DE CONSUMO SOB A ÓTICA DE LIPOVETSKY E 

BAUMAN.  

 

Neste tópico será abordado a evolução da sociedade de consumo sob a ótica do 

sociólogo polonês Zygmunt Bauman32 e do filósofo francês Gilles Lipovetsky33, verificando 

onde as concepções de sociedade de consumo, dos autores, são parecidas e onde há 

discordâncias de pensamentos.  

Segundo o jornal Correio Brasiliense34, Durante uma palestra em 2013 no Park 

Shopping, no Brasil, Lipovetsky disse que “a filosofia nunca vai substituir as grandes 

ideologias, mas pode ajudar a clarear o mundo”. O pensamento filosófico, sem dúvida, ajuda 

o fascínio da humanidade pelo luxo e pelo consumo, que há um século vem caminhando com 

a sociedade, agora mais ainda por causa da grande disseminação e distribuição deste 

consumo, causando, o que Lipovetsky chama de hipermodernidade, onde as culturas de 

classes desapareceram e as grandes marcas de luxo passaram a buscar clientes que antes eram 

ignorados. Agora consumir grandes marcas não define mais a origem social do proprietário, 

estas marcas nas mãos do proprietário revelam bem mais coisas que sua origem.  

A definição de sociedade de consumo está longe um consenso mesmo estando com 

frequência nos textos e nas palavras dos sociólogos, antropólogos, filósofos, cientistas 

políticos e outros. O que se pode ver no cotidiano é que cada pesquisador procura defender 

suas próprias concepções sobre sociedade de consumo ou se baseia em definições de outrem, 

na verdade o que se pode verificar é que não existem definições estáticas ou de uso geral. A 

socióloga Lívia Barbosa35 aduz em seu livro, que; “muitos pesquisadores não fazem uma 

distinção clara entre teorias sobre a sociedade e a cultura de consumo e/ou de consumidores e 

teorias sobre o consumo”, para não haver confusões nas interpretações ou para que um termo 

seja sinônimo do outro, é importante tal diferenciação. Barbosa diz que ao mesclar sociedade 

e cultura num único argumento, “(...) estamos enfatizando esferas da vida social e arranjos 

                                                            
32Zygmunt Bauman (1927-2017) foi um sociólogo, pensador, professor e escritor polonês, uma das vozes mais 
críticas da sociedade contemporânea. Criou a expressão “Modernidade Líquida” para classificar a fluidez do 
mundo onde os indivíduos não possuem mais padrão de referência. 
33Gilles Lipovetsky é um filósofo francês, professor de filosofia da Universidade de Grenoble, teórico 
da Hipermodernidade, autor dos livros A Era do Vazio, O luxo eterno, O império do efêmero entre outros. 
Bauman tornou-se um autor best-seller pela editora Zahar, que publica a obra do sociólogo no Brasil; já 
Lipovetsky tem uma penetração menor, embora tenha obras lançadas pela maior editora nacional, a Companhia 
das Letras. 
34 https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/diversao-e-arte/2013/03/12/interna_diversao_arte, 
354223/lipovetsky-defende-desejo-por-produtos-de-marca-mas-condena-o-consumo.shtml. Acesso em 
02/01/2020. 
35 BARBOSA, Lívia. Sociedade de consumo. Rio de Janeiro: Zahar, 2004, p. 28. 
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institucionais que não se encontram, na prática, uniformemente combinados entre si, podendo 

ser encontrados desvinculados uns dos outros36”.  

Para poder entender melhor a necessidade dessa diferenciação, pode-se dar como 

exemplo as sociedades indiana e afegã, que o sexo, a idade, o grupo étnico e o “status” como 

forma de saber quem poderá consumir o que.37 Nestes casos estas sociedades são sociedades 

de mercado, porém não possuem o consumo como diferenciação social. Diferentes das 

sociedades ocidentais, como EUA e Europa, onde o consumo é principal fator, mais crucial do 

que os outros citados, desta forma será abordado a sociedade de consumo e não a cultura do 

consumo.  

Os autores Zygmunt Bauman e Gilles Lipovetsky serão à base dessa parte do trabalho e 

dará uma visão mais clara da evolução da sociedade de consumo, podendo assim levantar 

reflexões a respeito de um tema atual, que está no cotidiano, como sociedade capitalista, 

principalmente quanto aos aspectos contraditórios dessa sociedade de consumo, suas 

consequências e limites. 

A sociedade de consumo surge coma revolução industrial, por volta dos anos 80 do 

século XIX. Uma das características dessa sociedade de consumo é o consumo em massa, que 

possibilita a expansão do mercado através de modernas infraestruturas de transporte, 

comunicação o marketing e das novas formas de produzir em massa com maquinas e 

equipamentos mais modernos. Todos esses melhoramentos juntos facilitaram o aumento de 

produtividade com custos menores e consequente um maior e mais rápido escoamento regular 

de produtos. Segundo Lipovetsky38, “[...] foi também uma construção cultural e social que 

exigiu a ‘educação’ dos consumidores e necessitou do espírito visionário de empresários 

criativos, a ‘mão dos gestores’”. O resultado dessa nova maneira de produzir e escoara o 

produto, foi que um número maior de produtos se tornou acessível a um número maior de 

consumidores. Neste século nasce o marketing de massa, dos grandes armazéns, das marcas 

nacionais, das embalagens e da publicidade nacional, “estandardizados, acondicionados em 

pequenas embalagens e distribuídos pelos mercados nacionais, os produtos passam a 

apresentar um nome, atribuído pelo fabricante: a marca.39”. 

                                                            
36 ibid., p. 9 
37 ibid., p. 10 
38 LIPOVETSKY, Gilles. A Felicidade Paradoxal: Ensaio dobre a sociedade de hiperconsumo. Lisboa: Edições 
70, 2007, p. 24-25. 
39 ibid., p. 26. 
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Para Zygmunt Bauman40, a sociedade de consumo não é caracterizada pelo simples fato 

de consumir. Os homens e até os animais precisam consumir alguma coisa, é um princípio 

para se manter vivo, todos obrigatoriamente, precisam de alimentos e de forma menos rígida, 

todos precisam de roupas, calçados e remédios, dando como exemplos mais simples, porém 

isso não os torna consumidores. Determinadas coisas para poderem se manter vivos 

(alimentar-se, o exemplo mais banal), mas isso não os torna consumidores. Consumo não é o 

mesmo que consumismo, aquele trata-se de uma necessidade e este é o resultado da revolução 

ocorrida na passagem da modernidade-sólida para a modernidade-líquida. Para melhor 

compreender, Bauman teoriza a modernidade como sólida, que tem na sociedade de 

produtores seu principal modelo societário, seria aquela direcionada para a segurança e 

durabilidade do que se é produzido, sem um foco total nos prazeres imediatos que as 

mercadorias poderiam proporcionar41. Já a modernidade liquida busca a segurança, se 

distancia dos longos prazos e das estabilidades; agora se localiza na velocidade e no 

imediatismo que os indivíduos podem obter para suplantar os riscos constantes42.  

Com a saída do fordismo43, a centralidade do trabalho é substituída pela centralidade de 

consumo das populações e as necessidades são trocadas pela incitação aos desejos subjetivos 

dos sujeitos44. O consumismo aparece quando não há mais uma necessidade de justificar o 

consumo, o prazer que os produtos proporcionam já é suficiente para essa justificativa de 

consumir. 

Bauman45 fala da modernidade solida e liquida para conceituar mudanças sociais, já 

Lipovetsky46 tem o capitalismo dividido em três fases; a fase I começou por democratizar a 

compra dos bens duradouros47 e criou o consumidor dos tempos modernos, onde sai a figura 

do consumidor retalhista e entra a nova figura do consumidor de marcas, onde era necessário 

educar e seduzir nomeadamente através da publicidade, a fase II concluiu este processo 

colocando à disposição de todos, ou quase todos, os produtos emblemáticos da sociedade de 

                                                            
40 BAUMAN, Zygmunt. A vida para o consumo: a transformação das pessoas em mercadorias. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar, 2008, p. 38. 
41 ibid., p. 42. 
42 ibid., p. 7. 
43 HARVEY, David. A condição pós-moderna. 17. ed. [Trad. Adail Ubirajara Sobral; Maria Stela Gonçalves] 
São Paulo: Loyola, 1992. O modelo de produção industrial fordista estadunidense não desapareceu 
completamente do globo, mas perdeu bastante terreno para outros modelos de fabricação de mercadorias, como o 
toyotismo japonês.  
44 BAUMAN, Zygmunt. A vida para o consumo: a transformação das pessoas em mercadorias. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar, 2008, p. 44. 
45 BAUMAN, Zygmunt. Cartas do mundo liquido moderno, Rio de janeiro, 2011.  
46 LIPOVETSKY, Gilles. A Felicidade Paradoxal: Ensaio dobre a sociedade de hiperconsumo. Lisboa: Edições 
70, 2007, p. 28. 
47De forma limitada, pois uma vez que a maioria das famílias comuns, com fracos recursos, não podiam adquirir 
os equipamentos modernos. A fase I criou um consumo de massa imperfeito, predominantemente burguês. 
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influência: automóvel, televisão, aparelhos eletrodomésticos. Esta fase realiza o milagre do 

consumo, pois dão poder de compra as pessoas, que confiantes no melhoramento de seus 

recursos e com créditos, acendem a uma procura material mais voltada ao psicológico e mais 

individualizada, é um modo de vida (bens duradouros, atividades de lazer, férias, moda) até 

então exclusivo das elites sociais48. A lógica da quantidade domina a fase II. Nasce a época da 

diferenciação dos mercados, dos investimentos em publicidade objetivando grupos 

específicos da sociedade de consumo. A sociedade procurava um projeto para tornar o 

cotidiano mais fácil e confortável, pois desta forma se sentiam mais felizes49, tudo isso em 

uma atmosfera que grava desejo de consumo através de forte euforia publicitária como, por 

exemplo, imagem luxuriante de férias e a sexualização dos símbolos e corpos50. Triunfa a 

exaltação dos prazeres momentâneos, dos desejos, de um imaginário de felicidade alcançada 

através do consumo, de sonhos de praia, diversão erótica, moda ostensivamente jovens, 

musicas, liberação sexual, operando uma profunda transformação cultural, o marketing se 

torna fundamental e o consumo de pátina é substituído pelo consumo da moda.51  

Segundo Lipovetsky52, a fase III é a caracterização do hiperconsumo e pelo 

hipernarcisismo, é a promoção do fútil e do frívolo, o culto ao desenvolvimento pessoal. É 

uma era de suplantação da ostentação, que ofusca o valor do produto e glorifica o valor do 

consumo enquanto experiência. Os indivíduos agora consomem para buscar agradar a si, 

preencher vazios existenciais, se ver nas mercadorias que compram. A vontade de consumir o 

novo, o diferente, sai das elites burguesas e é distribuído a todas as classes sociais e faixas 

etárias. 
“Passa-se para o universo do hiperconsumo quando o gosto pela mudança se difunde 
universalmente, quando o desejo de “moda” se espalha além da esfera indumentária, 
quando a paixão pela renovação ganha uma espécie de autonomia, relegando ao 
segundo plano as lutas de concorrência pelo status, as rivalidades miméticas e outras 
febres conformistas.”53  

Os produtos são propositalmente desenvolvidos para durarem pouco, há uma paixão 

pelo novo na sociedade que fazendo crescer nas pessoas a necessidade de consumir, de 

                                                            
48 ibid., p. 29. 
49 ibid., p. 30. 
50 ibid., p. 31. 
51 Tanto Barbosa (2004) quanto Lipovetsky (1989) tratam a respeito desses temas: pátina seriam as impressões 
que o tempo deixa nos objetos, garantindo que estes são antigos e que pertencem a uma mesma família por 
gerações. Havia o desejo de se herdar móveis e demais objetos dos antepassados, pois a eles era atribuído tanto 
valor financeiro como simbólico, rendendo prestígio, status e diferenciação aos que os tivessem. Já a moda é o 
oposto da pátina, por ser individual, passageira, focada na temporalidade ligeira, sempre se renovando e, sempre 
que possível, esquecendo-se dos antepassados. 
52 LIPOVETSKY, Gilles. A Felicidade Paradoxal: Ensaio dobre a sociedade de hiperconsumo. Lisboa: Edições 
70, 2007, p. 28. 
53 ibid., p. 44. 
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comunicar e destacar junto a grupo social a que pertence através dos produtos que consome. 

Fica claro que o autor francês segue com um discurso cronológico, onde defende uma 

revolução na sociedade de consumo nas últimas décadas do século passado, fazendo com que 

o capitalismo de consumo entre em uma nova fase, a fase da sociedade de hiperconsumo. 

“Apoiando-se na nova religião da melhoria continua das condições de vida, o 
melhor-viver tornou-se uma paixão das massas, o objetivo supremo das sociedades 
democráticas, um ideal exaltado em cada esquina. [...] aparentemente nada ou quase 
nada mudou: continuamos a evoluir na sociedade do supermercado e da publicidade, 
do automóvel e da televisão. No entanto, nas duas últimas décadas, surgiu uma nova 
‘convulsão’ que pôs fim à boa velha sociedade de consumo, transformando tanto a 
organização da oferta como as práticas quotidianas e o universo mental do 
consumismo moderno: a revolução do consumo sofreu ela própria uma revolução. 
Uma nova fase do capitalismo de consumo teve início: trata-se precisamente da 
sociedade de hiperconsumo.”54  

 

Para esta sociedade hiperconsumista, o consumo torna-se antes de tudo prazer e, diante 

do mito do hiper, os indivíduos passam a buscar uma identificação com os produtos de forma 

a promover sua própria imagem. Segundo Lipovetsky e Charles; 

“A busca dos gozos privados suplantou a exigência de ostentação e de 
reconhecimento social: a época contemporânea vê afirmar-se um luxo tipo inédito, 
um luxo emocional, experimental, psicologizado, substituindo a primazia da 
teatralidade social pela das sensações íntimas55”  
 

Na sociedade do hiperconsumo, quando a pessoa adquire um produto, rapidamente 

deixa-se de desejá-lo, já que este perde o valor e torna-se obsoleto, demandando a sua 

substituição por algo novo (e o agora velho não tardará em ser jogado no lixo). As promessas 

da publicidade são negadas logo após a compra das mercadorias, pois “toda promessa deve 

ser enganosa, ou pelo menos exagerada, para que a busca continue56”. Bauman diz que para 

atender aos impulsos, compulsões e vícios do consumidor, assim como oferecer novos 

mecanismos de motivação, orientação e monitoramento da conduta humana, a economia 

consumista tem que se basear no excesso e no desperdício, pois desta forma o produto 

adquirido perderá o valor quando outro, mais moderno, for lançado no mercado. É nesta linha 

de raciocínio que se caracteriza a sociedade de consumo nos indivíduos que a compõe, já que 

promove, encoraja ou reforça a escolha de um estilo de vida e uma estratégia existencial 

consumista, e rejeita todas as opções culturais alternativas57 Não existem mais fronteiras 

étnicas ou de classe para quem pode ou não pode desejar consumir. Numa sociedade de 

                                                            
54 ibid., p. 07 - 08. 
55 LIPOVETSKY Gilles: CHARLES, Sébastien Os Tempos Hipermodernos. São Paulo: Barcarolla, 2004, p 73. 
56 BAUMAN, Zygmunt. Vida para consumo. Rio de Janeiro: Zahar, 2008, p. 107. 
57 ibid., p. 71. 
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consumidores todo mundo precisa ser, deve ser e tem que ser um consumidor por vocação.58 

Bauman defende que o principal objetivo dessa sociedade não é a satisfação de necessidades, 

desejos e vontades, mas a comodificação ou recomodificação do consumidor, ou seja, elevar a 

condição dos consumidores à de mercadorias vendáveis59. Nesta esteira a sociedade do 

hiperconsumo alcança o nível em que a necessidade de consumir entra na esfera da saúde e do 

corpo e começa uma guerra conta a doença, a velhice, a obesidade, a depressão, a ansiedade, 

doenças que eram raras passam a ser de conhecimento de todos para com isso, o mercado 

consumidor possa movimentar o comércio. Não é à toa que se nota um aumento de 

propagandas voltadas a medicamentos, produtos para proteção da pele, fórmulas da juventude 

e tudo que se possa imaginar e vender.   

Assim como em outra área, na saúde se tem os investimentos para atrair cada vez mais 

consumidores com sede de consumir. Equipamentos cirúrgicos mais precisos aumentam a 

confiança do consumidor e consequentemente aumenta mais o consumo. Se por um lado a 

longevidade do homem com saúde é uma busca constante60, por outro lado as empresas que 

investem nessas tecnologias não pensam de forma humanitária, mas de forma econômica. Na 

fase III o consumidor não prioriza o objeto, mas as experiências de vida, o lazer, o turismo, o 

espetáculo, a distração etc. O fetiche da compra dos objetos de consumo pelo 

hiperconsumidor deu lugar a uma nova visão de consumo, de gastar com prazer. Enquanto na 

fase II o consumidor tinha prazer em comprar carros, geladeira, celulares, dentre outros 

produtos semelhantes61, na fase III esse hiperconsumidor foca mais nas novas emoções, nas 

viagens e experiências adquiridas com elas. Isso não diminui o risco que existe para esse 

hiperconsumidor, pois assim como mudou a maneira de consumir, mudou também a forma de 

fornecer, de vender, aquele vendedor que conhecia o consumidor pessoalmente, característica 

da fase I, hoje foi substituído por uma voz eletrônica computadorizada, que dá boas vindas, 

atende, tira duvidadas, vende e ainda dá retorno pós venda, mas se algo der errado com a 

compra, por exemplo, um pacote de viagem pra os EUA, começa aí uma peregrinação para 

resolver o problema, pois como não se pode chamar a “voz” que atendeu a primeira vez 

fazendo a venda, a cada ligação é uma nova explicação do consumidor, explicando o 

problema e do atendente dizendo que ele não poderá resolver.  Se mudar a forma de consumir, 

                                                            
58 ibid., p. 73. 
59 ibid., p. 76. 
60Expectativa de vida aumentou mais de 30 anos de 1940 a 2018. Fonte IBGE. 
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/26103-expectativa-de-
vida-dos-brasileiros-aumenta-para-76-3-anos-em-2018. Acesso em 05/06/2019. 
61 LIPOVETSKY, Gilles. A Felicidade Paradoxal: Ensaio dobre a sociedade de hiperconsumo. Lisboa: Edições 
70, 2007, p. 30. 
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necessariamente haverá necessidade de mudar as regras para proteção do consumidor que 

continua vulnerável. 

Muito se tem a falar dessa sociedade de hiperconsumo no mundo globalizado, pois não 

se trata de meia dúzia de empresas fornecendo a uma pequena região, hoje temos o mundo 

inteiro fornecendo para o mundo inteiro, sem restrição de classes sociais, o que aumenta 

exponencialmente a produção e o consumo. Na sociedade de hiperconsumo não há somente 

um fabricante de um produto, há sim, dezenas e até centenas de fabricante do mesmo produto 

em torno do planeta. Desta forma, há por parte das indústrias, um marketing extremamente 

agressivo, onde se passa a conhecer o íntimo das pessoas para poder vender ou até fabricar 

novos produtos. Segundo Lipovetsky62, a vontade de se mostrar superior ao outro, o 

snobismo, não desapareceu, mas o principal motivo a sustentar o tropismo para as marcas 

superiores, não é mais o reconhecimento social e sim o prazer narcisista de sentir uma 

distância relativamente ao comum, usufruindo de uma imagem positiva de si próprio e para si 

próprio. O indivíduo passa a criar satisfações para ele mesmo e não para conquistar a 

admiração e estimas dos outros. 

Ao consumo são atribuídas novas funções que se caracterizam agora pela subjetividade. 

Quando antes o mesmo servia o propósito da distinção social e da identidade de grupo, ele 

hoje caracteriza acima de tudo os gostos particulares, a identidade cultural e singular dos 

atores. Defende o autor que hoje predomina o consumo que se traduz na criação de um 

“casulo acolhedor e personalizado” 63. A banalização dos produtos, em geral, e os de lazer em 

particular, é cada vez mais notório. Quando há a reinterpretação desses objetos, eles 

proporcionam um casulo na medida que são dispostos de formas diferentes, são apropriados 

de forma predominantemente individual. O consumo é o novo vício do homem quando quer 

compensar a rotina do dia a dia, a infelicidade e a solidão. A máxima “sofro, logo compro” 

ressaltada no texto Consumo, Tempo e Jogo, de Lipovetsky64 nos diz que “quanto mais o 

indivíduo está isolado ou frustrado, mais busca consolos nas felicidades imediatas da 

mercadoria”. É uma forma de remediar os desejos frustrados da sociedade, preenche o vazio 

que forma dentro do homem, suprimido por passeios a shoppings, lojas, consumo, gastar e 

adquirir produtos, todos tem o sonho de um cartão de crédito ilimitado para gastar com o que 

quiser. 

                                                            
62 LIPOVETSKY, Gilles. Luxo eterno, luxo emocional. In: LIPOVETSKY, Gilles; ROUX, Elyette. O Luxo 
eterno: da idade do sagrado ao tempo das marcas. São Paulo: Companhia das Letras, 2005, p. 51. 
63 LIPOVETSKY, Gilles. A Felicidade Paradoxal: Ensaio dobre a sociedade de hiperconsumo. Lisboa: Edições 
70, 2007, p. 38. 
64 ibid., p. 70. 



34 
 

Surgem empresas de entretenimento que fornecem realização de sonhos, como dirigir 

uma Ferrari, pular de paraquedas, ou até em acontecer coisas programadas pela empresa sem 

que a pessoa saiba. O consumo é uma forma de consolo e funciona como um agente de 

experiências emocionais. A sociedade atual quer ter o lazer da experiência, procuram, por 

exemplo, hotéis que remontam cenários históricos, com guerras medievais, dinossauros, 

sensações lúdicas de realidades, de quebras de rotinas. Lipovetsky65 diz que “no presente, o 

tempo reservado aos lazeres e a sociabilidade representa 30% do tempo desperto dos maiores 

de quinze anos e ultrapassa o tempo destinado aos trabalhos domésticos” O divertimento e as 

mercadorias culturais, formam o novo capitalismo deixando de lado aquela produção material. 

Esse novo capitalismo, visa uma experiência única na busca de realizar sonhos com prazeres 

na “embriaguez das sensações e das emoções novas66”, a exemplo, a busca da felicidade nas 

pequenas aventuras, previamente estipuladas, sem risco nem inconvenientes. 

Vivemos uma nova era do bem-estar. Por um lado, há uma medicalização da sociedade 

e um surgimento de costumes comerciais no mundo virtual, por outro lado, a busca do bem-

estar se torna cada vez mais sensualista e qualitativa, estética e experiencial. Essa é a 

passagem para o universo do hiperconsumo quando o gosto pela mudança se difunde 

universalmente, quando o desejo de “moda” se espalha além da esfera indumentária, “quando 

a paixão pela renovação ganha uma espécie de autonomia, relegando ao segundo plano as 

lutas de concorrência pelo status, as rivalidades miméticas e outras febres conformistas67. As 

empresas atentas ao mercado procuram vender noções conceituais, visões e valores imateriais, 

colocando em segundo plano os produtos. Os clientes não buscam impressionar os outros com 

os bens que adquirem, mas sim se enxergarem e enxergarem seus valores e crenças nas 

mercadorias ofertadas68. Emerge o hábito de subjetivar de arte o capitalismo e seus derivados, 

estes “impregnados, penetrados, remodelados por operações de natureza fundamentalmente 

estética69”  

Lipovetsky faz frente aos que realizam uma leitura “catastrófica” do amanhã dessa 

realidade do hiperconsumo, afirmando que apesar de todas as contradições e problemas, o 

sujeito que se materializa procura sempre fazer o melhor para poder crescer para ultrapassar a 

barreira da segurança e dos divertimentos. Isso mostra que a existência humana não resume na 
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67 ibid., p. 44 
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ordem mercantil e hedonista, ou seja, não se torna consumidores de suas próprias vidas70. 

Com concordância no tema sobre a sociedade de consumo, Bauman busca definir esta 

sociedade de consumo como pertencente a uma modernidade líquida que se opõe a 

modernidade sólida do passado, que agora percorre todas as esferas da vida social. Ele explica 

que esta sociedade, orientada para o consumo, cria uma teia da qual não se pode escapar, 

desintegrando os laços sociais afetivos, centrando-se no descartável, na produção do lixo, no 

consumo como um fim em si mesmo e a não realização dos desejos prometidos pelas 

mercadorias71.  

No cume, esta sociedade promove uma mercantilização dos próprios indivíduos. Por 

entender que a nomenclatura de Bauman é insuficiente, Lipovetsky, procura uma 

nomenclatura diferente dos clássicos estudos da sociologia para realizar sua análise da 

sociedade de consumo. O autor preocupa-se inicialmente em reportar e demonstrar como se 

passou de uma sociedade de consumo de massa para uma sociedade de hiperconsumo, através 

da elaboração de três fases do sistema capitalista; transição esta que Bauman parece não se 

preocupar em expor/descrever tão detalhadamente. Em seguida, Lipovetsky, fala de sua tese 

do “consumo intimizado72” como sendo o novo norte dessa sociedade de hiperconsumo, e de 

que maneira este consumo individual, estetizado e subjetivo se alastra para todas as camadas e 

espaços sociais. 

As interpretações dos autores a respeito da sociedade de consumo e dos seus elementos 

constitutivos, apesar de elaborarem conceitos e termos diversos, bem como referências 

normalmente antagônicas73 são bastante próximas. O consumo como uma finalidade em si, 

“intimizado”, desvinculado de qualquer função de distinção ou status, isento de justificação, 

movido pela subjetividade e o desejo é o elemento central, no entanto, não o único. Os autores 

Bauman e Lipovetsky escrevem neste mesmo sentido, porém há discordância entre os autores 

quando diz respeito das consequências eminentes dessa mesma sociedade de consumo. Os 

escritos de Bauman a respeito da sociedade de consumo vem eivada de críticas a esta mesma 

sociedade. Tais críticas advém da escola de Frankfurt74, analisando o sistema capitalista e sua 
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sociedade de consumo e mostrando as contradições inerentes de um sistema que se propõe 

sanar todos os desejos dos indivíduos. Ele se refere ao mundo da modernidade sólida, onde as 

coisas seriam mais duráveis, dotadas de significados coletivos, de racionalidade, e não tão 

centrados no individualismo da modernidade liquida. Segundo Bauman, a humanidade parece 

estar em declínio num caminho insustentável, pois as pessoas tornaram-se mercadorias, tendo 

a sociedade de consumo se infiltrando em todos os espaços possíveis. Essa sociedade de 

consumo provoca “danos colaterais”, são segregados pelas incapacidades individuais de 

acompanharem o mundo em que vivem.75  

Lipovetsky diz que nas palavras do autor há um catastrofismo apressado76, “ainda que a 

experiência mercantil ocupe uma parte cada vez mais importante de nosso tempo, a relação 

consigo e com os outros não se reduz a atividades consumistas”77. O autor também defende 

que não há um rompimento total das interações intersubjetivas diretas, que estaria causando 

um encapsulamento dos indivíduos através das novas tecnologias (smartphones, internet, 

redes sociais), e sim que os espaços públicos e a sociabilidade continuam em alta, só que 

expressos de outras formas.78  

Assim, a proposta de Lipovetsky é de visualizar a sociedade de consumo/hiperconsumo 

em seus aspectos positivos e negativos, sem afirmar que um aniquilamento se aproxima ou 

que vivemos no melhor dos mundos, pois não temos nada melhor que do que vemos hoje. No 

entanto algumas críticas de Bauman, como a produção exorbitante de lixo, a irracionalidade 

do sistema que se funda numa produção descartável e insustentável, são verdadeiras, e para 

estes questionamentos, existem respostas paradoxais; precisaríamos de menos consumo por 

um lado, e de mais consumo por outro, na tentativa de balancear os custos e beneficiar os que 

precisam.79 São sugestões vagas que parecem não conhecer as emergências com que a 

humanidade se defronta mundialmente, como uma das maiores extinções de seres vivos em 

massa produzida pela raça humana80, o aquecimento global ou os relatórios de ONGs que 

atestam a incapacidade do planeta terra de suprir todos os recursos exigidos por uma 

civilização que não os consome de maneira racional81. As novas tecnologias e o consumo 

                                                                                                                                                                                          
e mostram os desafios e contradições dos sistemas hegemônicos, bem como dos produtores de cultura e bens de 
consumo. 
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77 ibid., p. 143 
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80 KOLBERT, Elizabeth. A sexta extinção: uma história não natural. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2015, p.38. 
81 WWF Brasil, 2016. Disponível em: < https://www.wwf.org.br/index.cfm?uNewsID=4400 >. Acesso em: 15 
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consciente, ético, também não são suficientes82 e Lipovetsky sabe disso, ao afirmar que tais 

demandas fracassarão em destronar a hegemonia mercantil83.  

Os antigos ”arranjos” sociais que justificavam os atos do consumo, foram deixados para 

trás, pode-se ver isso nos discursos sobre a sociedade de consumo de Bauman e na sociedade 

do hiperconsumo de Gilles, onde os desejos individuais se sobrepõem aos interesses 

comunitários. Nesta nova forma de consumo, o objeto que exalta os símbolos e as distinções, 

bem como os referenciais de status e ostentações são colocados de lado, em segundo plano, 

para dar ênfase ao consumo que traga o prazer pelo prazer, sem culpa ou lamentações. Na 

verdade, esta forma de consumo para si é descrita pelos autores com a mesma realidade, salvo 

algumas diferenças sutis na forma de se expressar. Bauman procura deixar explícito as 

consequências dessa sociedade de consumo a nível globalizado, o autor critica as contradições 

e os problemas acarretados pela lógica do consumo. Por outro lado Lipovetsky tenta ponderar, 

explicando o que há de negativo e positivo neste universo, de forma que torna-se notório em 

suas palavras uma posição pessimista que, para ele, parece premeditada e injustificada, 

diferente de Bauman que tem esse pessimismo junto a um saudosismo de tempos passados, 

para esse autor a sociedade de consumo testa os limites da psique humana, ao transformar 

pessoas em mercadorias, e também do ecossistema que vivemos, e que nada está sendo de 

fato feito em nível planetário para modificar um rumo possivelmente catastrófico, com 

consequências ainda incalculáveis.  

1.2 A NOVA REALIDADE DE CONSUMO EM UM MUNDO GLOBAL: ENTRE 

PLURALISMO E GLOBALIZAÇÃO  

 

Antes mesmo de se adentrar ao tema proposto nesta parte do trabalho, é mister comentar 

sobre o tema globalização, fenômeno que cresce de forma continua e rápida movida pela 

política e economia, onde a própria ciência econômica, disciplina que mais se dedicou sobre o 

tema, reconhece o caráter de novidade. Longe de ter um conceito unânime, a globalização por 

está impregnada por vários fatores de ordem política, social, econômica e histórica, gera 

diversas discussões entre os estudiosos. O que se poderia ter mais próximo de um conceito 

                                                            
82Vem se difundindo a crença de que tecnologias milagrosas, como os carros elétricos ou a carne sintética, 
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das tecnologias salvadoras. Outras Palavras, 2017. Disponível em: https://outraspalavras.net/cidadesemtranse/o-
mito-das-tecnologias-salvadoras/. Acesso em: 15 out. 2019.  
83 LIPOVETSKY, Gilles. A Felicidade Paradoxal: Ensaio dobre a sociedade de hiperconsumo. Lisboa: Edições 
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seria um processo de integração mundial, onde o globo adquire unidade, com a união de 

setores, em especial a economia, com imprevisibilidade nas consequências. Uma outra 

colocação, define globalização, como sendo “caracterizada por sua multidimensionalidade, 

que se refere, evidentemente, à dimensão das trocas de bens e serviços, mas também, à 

mobilidade da produção de bens e serviços e à circulação dos capitais financeiros84”.  

O adjetivo “global” foi utilizado pela primeira vez na década de 1980, nas escolas 

americanas de negócios, sendo popularizado por consultores de estratégia e marketing, 

formados nessas escolas, ou que tinham contato com elas. Segundo Passet85, “o mundialismo, 

por sua vez, é uma opção ideológica baseada em valores socioculturais, uma concepção de 

vida e do mundo, e não uma lei natural e imutável”, isto é, se posicionando como crítico ao 

modelo econômico de globalização neoliberal, e complementa com a definição do termo 

“mundialismo” que, segundo o dicionário Larousse, é a doutrina que visa realizar a unidade 

política do mundo como uma comunidade humana única. A globalização, no seu aspecto 

econômico, teve sua “inauguração” na década de 80, a partir do período Reagan-Thatcher, 

caracterizada pelo fato de as grandes empresas transnacionais se organizarem e 

desenvolverem suas redes mundiais.86 

Não há como negar que as últimas décadas foram testemunhas da transformação que a 

globalização gerou, que de forma tão rápida que a ciência e o direito não conseguiram 

acompanhar com a mesma intensidade. Diante deste novo cenário de reorganização da 

economia mundial, em que se percebe também uma nova configuração da sociedade 

contemporânea, as categorias e interpretações existentes já não conseguem fornecer 

explicações para esta mudança complexa e problemática, integrada e contraditória que é a 

globalização. Sem dúvida, a existência de processos globais - que transcendem os grupos, 

classes sociais e as nações -, assinala com a emergência de uma sociedade global, provocando 

questionamentos e reflexões em busca de novas teorias e conceitos para melhor decifrar este 

novo fenômeno. É neste contexto de novidade e mudança, que muitos autores conferem uma 

superioridade da economia onde o mercado seria capaz de solucionar todos os desequilíbrios. 

“A globalização é um “bem ou mal” que está diante de todos, é uma espécie de “destino ou 

sina”, que todos devemos aceitar com resignação, conforme critica Renato Ortiz; “ Tudo se 

passa como se a expansão do mercado e da tecnologia obedecesse a uma lógica inexorável, 

levando-nos a nos conformar com o quadro atual dos problemas que nos envolvem.87”. Vários 
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autores que são envolvidos pelo tema da globalização sustentam esse raciocínio, a mais ainda 

aqueles representantes das transnacionais que afirmam que o fenômeno da globalização 

tornaria ultrapassado o conceito de Estado-nação, e onde as grandes corporações se 

apresentariam como a referência mundial do modelo de realização econômica e política, para 

este grupo globalização torna-se sinônimo de modernidade. “Tudo o que não se encaixar 

dentro desse princípio é considerado suspeito, revelando um certo gosto de passado, de 

arcaico, algo condizente com os tempos remotos da humanidade, ocultando os interesses 

particulares dos grupos que a professam88”.  

Ainda tentando conceituar globalização, se recusado o procedimento prevalecente, que 

reduz o fenômeno a uma única dimensão, notadamente a dimensão econômica, então pode-se 

utilizar a definição mencionada a seguir: “globalização diz respeito a todos os processos por 

meio dos quais os povos do mundo são incorporados em uma única sociedade mundial, a 

sociedade global”89.  Esses processos de interação exprimem, em última análise, a aceitação 

da interdependência maior entre todos os atores envolvidos, e refletem uma ruptura drástica 

com as noções convencionais de tempo e espaço, suscitando questionamentos sobre os 

desdobramentos da globalização, não apenas na esfera econômica, mas também no campo 

social, político, geográfico, histórico, geopolítico, demográfico, cultural, religioso, linguístico, 

entre outros. Ulrich Beck90 estabelece uma distinção entre Globalismo e Globalização, 

destacando as ciladas que o termo globalismo, oculta e, conferindo ao último, globalização, 

um caráter pluridimensional. Para Beck, globalismo é uma das forças que atuam no 

desenvolvimento da globalização e traduz a ideologia do império do mercado mundial, 

adentrando, por exemplo, no direito de outra nação, impondo às outras dimensões, relativas à 

ecologia, cultura, política, sociedade civil, dentre outras, o domínio subordinador das forças 

de mercado91. Desta forma o globalismo é um fenômeno que percebe a sociedade como um 

vasto e complexo espaço de trocas, e que os valores constituídos no âmbito do mercado são 

decorrentes das ações, movimentos e relações sociais global.  O autor afirma também que “já 

estamos há tempos vivendo em uma sociedade mundial, ao menos no sentido de que a ideia 

de espaços isolados se tornou fictícia92”. Por isso, parece que cada vez mais é impensável que 

um país ou grupo, possa isolar-se dos demais, até porque, não há mais delimitações em nosso 

planeta, quase tudo que acontece vira um fenômeno mundial, assim todas as descobertas, 
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triunfos e catástrofes afetará a todo o planeta, e para que se possa participar deste fenômeno, 

deve-se redirecionar e reorganizar nossas vidas e ações em torno do eixo global-local”93  

A globalização é um fenômeno de força evolutiva que tem várias direções e modifica os 

aspectos sociais, econômicos, políticos e culturais das nações. A globalização tem o condão 

de influenciar no direito interno de cada país participante desta rede e é a clara a interferência 

da globalização na mudança do direito doméstico. Com a globalização, houve a necessidade 

das grandes empresas diminuírem os custos e potencializar a produtividade para poder 

concorrer no novo mercado global, e com a informatização esse problema ficou mais fácil de 

resolver. Para baixar os custos de produção as empresas investiram em tecnologia, 

substituindo o homem por máquinas e assim alcançando preços para competir no mercado 

globalizado. O reflexo disso é o desemprego, o impacto econômico e social mais cruel da 

globalização, com o desaparecimento dos postos de trabalho. Segundo Santana94, haverá uma 

exclusão dos menos favorecidos no novo mercado de trabalho devido à baixa instrução 

escolar e pouca qualificação, uma vez que os empregos emergentes exigem alto grau de 

qualificação, assim para se garantir o emprego deverá o empregado ter a competência que o 

novo mercado pede. Assim, diante do exemplo do desemprego, fato que causa impacto 

econômico social interno, a globalização pode gerar mudanças legislativas no direito interno, 

o que caracteriza uma mutação legislativa por causa dela. 

O termo “sociedade mundial” pressupõe a ocorrência de relações sociais que não estão 

integradas somente à política do Estado nacional, ou que não são mais determinadas ou 

determináveis apenas por ela. No lugar da antiga noção de autossuficiência, temos conexões 

em todas as direções e uma intensificação da interdependência universal entre as nações. 

Assim, ao mesmo tempo em que a globalização intensifica as relações de mútua dependência 

para além das fronteiras nacionais, ela também fragmenta o poder de autoridade, impondo 

novas relações de poder, nas quais fazem par aos governos, uma quantidade cada vez maior 

de atores transnacionais, a saber: grandes corporações, organizações não governamentais, 

uniões nacionais, entre outros. Deste modo, protegido por uma suposta aura despolitizada, o 

globalismo liberal prega a execução das leis do mercado mundial, que tornam obrigatórias a 

desregulamentação na escala nacional e a diminuição do Estado Social, e que conduzem, 

consequentemente, a uma progressiva redução da amplitude da democracia.  

                                                            
93 ibid., p. 31. 
94 SANTANA, Cleuciliz Magalhães. A Globalização. Manaus, Ed. Valer, 1999, p. 79. 

 



41 
 

Para Ulrich Beck95, estes movimentos mostram a mudança do Estado Nacional para a 

era transnacional, que se caracteriza pela substituição da estrutura monocêntrica de poder dos 

Estados nacionais, por uma estrutura policêntrica de poder. Este processo de transição é fruto 

da existência de uma ordem global permissiva, que se entrelaça com uma ordem interestatal, 

viabilizando um sistema de dependências, e construindo redes de relações para além dos 

domínios dos Estados Nacionais. Assim a sociedade global passa a ter duas faces, a saber, a 

sociedade dos Estados onde as regras de diplomacia e do poder nacional ainda vigoram e o 

mundo transnacional, onde passa a existir a disparidade, refletida nos seus diversos e distintos 

atores, como companhias internacionais, Greenpeace, Anistia Internacional, Banco Mundial, 

União Europeia, OTAN, entre outros. De acordo com Octavio Ianni96, a economia-mundo 

capitalista, seja de alcance regional, seja de alcance global, continua a articular-se com base 

no Estado-nação, com limitação pelo fato da independência dos Estados nacionais e pela 

superioridade de um Estado mais forte sobre os outros. Porém, nenhum Estado, nem mesmo o 

mais poderoso, pode dizer ter uma autonomia absoluta. Estas discussões reforçam o caráter 

pluridimensional do termo globalização, que ora provoca em alguns um encantamento 

mágico, ao mesmo tempo em que inspira temor e insegurança a outros.  

Após essa análise de globalização em um contexto geral, poder-se-á passar para falar da 

nova realidade de consumo diante da globalização. Como tudo na globalização é de certa 

forma direto e racional, sem meios termos, pode-se desde já colocar a figura do consumidor 

como objeto. Essa consagração de um modo essencialmente racional e cartesiano de ser e 

pensar, tem seus desdobramentos na dinâmica da sociedade contemporânea, limitando o 

homem a uma única finalidade que é: o propósito de produzir e consumir. Assim o indivíduo 

não entra em relação com os outros como pessoa, mas sim em função da produção e do 

consumo. Neste contexto, onde se produz até mesmo os objetos mais inúteis para satisfazer as 

novas necessidades imateriais do luxo, do entretenimento, da distração, as outras culturas, 

fundadas na solidariedade, reciprocidade, e nos princípios de justiça social, perdem substância 

e parecem heranças de um passado longínquo. Bauman, fala, neste contexto, que “parece que 

ninguém estar no controle agora”97, e isso transmite a ideia do caráter indeterminado e fugaz 

da globalização, e situa os conceitos de Globalidade e Universalidade em lados opostos. De 
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fato, universalização transmitia a esperança de se estabelecer uma ordem numa escala 

universal, com a finalidade de tornar o mundo melhor do que fora no passado.  

Em um mundo globalizado, vive-se um contexto, cujo traço característico é a 

mercantilização, onde se procura produzir tudo para ser comercializado e consumido na forma 

de mercadoria. Nestes tempos da sociedade do hipoconsumismo o conceito de cidadão se 

banaliza e se iguala ao de consumidor, a liberdade se equipara a possibilidade de adquirir uma 

diversidade de produtos disponíveis no mercado. Há uma tendência de fabricar produtos com 

pouca sobrevida, desta forma alguns itens que são produzidos tendem a ser descartados para 

dar lugar a novas mercadorias, novas atrações, novas possibilidades98. Uma espécie de era do 

consumo Just in Time (na hora certa), marcado pela temporalidade do produto e do desejo do 

consumidor. O mundo globalizado trouxe nova roupagem às relações de consumo, 

apregoando o fetichismo da mercadoria e a coisificação das pessoas (que valem o quanto têm 

ou aquilo que podem consumir). Difundindo a falsa ideia de consumo como forma de 

inclusão social, consumir, atualmente, pode ser encarado como uma válvula de escape das 

tensões cotidianas, algo que alivia ansiedades, satisfaz desejos e nos torna pessoas aceitáveis 

pela sociedade. Consumir é um fim em si mesmo, e não um meio de o ser humano alcançar 

uma satisfação pessoal mediante o usufruto da coisa conquistada. 

Como já dito anteriormente, esse processo de globalização diminuiu a soberania dos 

Estados, antes absoluta, agora relativizada pela globalização. Isso pode ser prejudicial para a 

formulação de políticas públicas visando à concretização dos direitos fundamentais, uma vez 

que não basta garanti-los internamente, mas na globalização deve-se ver esses direitos de 

forma mundial. Com a globalização as empresas internacionais vendem em países onde o 

consumidor não faz ideia de como aquele produto está sendo produzido, desta forma esse 

consumidor deve ficar mais atento na hora de comprar, para evitar ser cumplice de uma 

exploração humana.  Como exemplo cita-se a Índia: na seara trabalhista, a garantia de direitos 

é mínima (ou quase nenhuma), fator de redução de custos com mão de obra que a torna mais 

competitiva, com melhores preços nos produtos finais se comparados com outros países com 

ampla proteção e fiscalização de direitos trabalhistas. Por isso, se pretende, em tempos 

globalizados, uma internacionalização dos direitos fundamentais para tutela da dignidade e da 

própria vida humana. 

Sem dúvida com a globalização veio o progresso, que rompeu barreiras e possibilitou a 

expansão da democracia e dos meios de comunicação, ajudando na formação da tecnologia no 

                                                            
98 BAUMAN, Zygmunt. Vida para consumo: a transformação das pessoas em mercadorias. Tradução: 
Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008, p. 45. 



43 
 

mundo, mas também promoveu uma série de reestruturações no globo e na forma de vida das 

pessoas, criando novos riscos e gerando inúmeras incertezas, estresse e tensões que atingem 

diretamente os consumidores. Esse fenômeno atingiu as relações sociais e econômicas, 

transformou os métodos de produção, promoveu a integração dos mercados, a 

internacionalização (ou transnacionalização) das empresas e dos mercados financeiros e 

fomentou uma verdadeira revolução tecnológica; vivemos em uma sociedade globalizada, 

estruturada em bases tecnológicas de informação e comunicação, cujas engrenagens são os 

consumidores que movimentam a máquina do capitalismo. 

Outra forma de vulnerabilidade do consumidor no mundo globalizado é a falta de 

informações dos meios de comunicação, que nem sempre se propõem a informar, mas a 

convencer acerca das possibilidades e das vantagens das mercadorias e dos serviços. “O que é 

transmitido à maioria da humanidade é, de fato, uma informação manipulada que, em lugar de 

esclarecer, confunde”99. Não existe informação 100% verídica, libertadora, capaz de formar 

opinião e democratizar as instituições. A globalização trás em uma de suas características a 

alienação, pois desta forma se garante o próprio sistema e mantém o poder do capital. O 

consumo da modernidade é uma grande farsa, torna as pessoas escravas, embriagadas pelo 

“fetichismo da mercadoria como instrumento mediador das relações sociais (coisificação)100, 

constitui uma realidade específica e aparentemente intransponível para quem vive sob o 

capitalismo moderno”101. Neste mundo globalizado, onde se pode informar e ser informado 

sobre quase tudo, a competitividade é o combustível para nossas ações, que tendem a ser 

confusas, impedindo de compreender o mundo, a sociedade e até mesmo a si. 

Apesar de ser o mais fraco na relação de consumo, principalmente na esfera 

globalizada, o consumidor pode tomar algumas precauções na hora de consumir, a exemplo é 

a preocupação com o pós-consumo, ou seja, com os impactos ambientais e sociais causados 

por uma simples escolha na gôndola do supermercado. As campanhas publicitárias têm o 

dever de informar102, pois faz parte da função social dessas empresas informar/alertar para o 

                                                            
99 SANTOS, Milton. Por uma outra globalização. Record: RJ/SP, 2008, p. 20. 
100A coisificação compromete as instituições sociais, e os valores humanos e o calor das relações presenciais já 
não são importantes, pois, foram superados por produtos, pelo consumo e pelos relacionamentos virtuais, com o 
distanciamento, cada vez maior, das pessoas com a frieza e superficialidade de sua própria essência. 
101 SANTOS, Milton. Por uma outra globalização. Record: RJ/SP, 2008, p. 22. 
102 O direito de proteção que goza o consumidor frente as estratégias de publicidade e marketing para incentivar 
o consumo e manter a ditadura do consumismo é qualificado como direito de natureza difusa. Tal direito decorre 
dos interesses difusos que são aqueles que dizem respeito a um número indeterminado de sujeitos e titulares de 
um objeto indivisível e que estão ligados entre si por um vínculo fático. O consumerismo é a expressão que 
significa movimento social surgido nos EUA na década de 1960 contra os abusos nas técnicas de marketing e 
propaganda, bem como contra a periculosidade de produtos e serviços, visava a proteção dos consumidores, 
reconhecendo este indivíduo como um sujeito de direitos específicos e tinha como fim garantir-lhe direitos 
fundamentais 
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consumo sustentável, pois todos são corresponsáveis pela proteção ambiental e a preservação 

do Planeta para o equilíbrio e a saúde coletiva, isso é a concretização da função social e da 

solidária. 

Em tempos pós-modernos a globalização ganha destaque no sentido financeiro, com a 

expansão do mercado de consumidores. Atualmente, o mercado dita a regras. Aliás o mercado 

incorpora e potencializa uma nova função: o de grande distribuidor de ilusões, uma espécie de 

produtor de atrações e tentações, disponibilizando bens e serviços, como se fossem 

verdadeiros objetos do desejo, para seduzir todos os possíveis consumidores. E, no entanto, os 

valores culturais, sociais, educacionais e éticos estão sendo deixados de lado. A sociedade 

pós-moderna é marcada pelo individualismo, onde não há o mínimo interesse nos problemas e 

nem na experiência do próximo. A vida gira em torno do consumo103. Com isso, busca-se a 

felicidade e sucesso por meio do consumo, o que a torna praticamente inalcançável, pois é 

sabido também que não se pode comprar a verdadeira felicidade. A partir daí, como ilustrado 

por Bauman, aquele que busca a felicidade por meio do consumo, nada mais busca do que 

reconhecimento por seus semelhantes, segundo o autor, a posição social nada significa a 

menos que tenha sido socialmente reconhecida104. 

Os consumidores da era globalizada estão mais protegidos que antes, porém ainda muito 

vulneráveis. Observando as conexões entre a evolução das relações de consumo e a do 

capitalismo, considerando o período que vai desde o final do século XIX até os dias atuais, 

torna-se mais fácil perceber as motivações que deram origem e impulsionaram o surgimento 

do movimento de proteção dos consumidores nos diversos países. Nos países desenvolvidos, a 

proteção do consumidor começou a surgir de maneira acanhada, buscando uma regulação para 

as práticas suspeitas de competição na tentativa de resolver os problemas ligados à área de 

saúde, notadamente alimentos e remédios. Nos países do terceiro mundo, as primeiras 

reflexões sobre a proteção do consumidor105iniciavam com muitas divergências devido aos 

graves problemas estruturais, como a pobreza, analfabetismo, mortalidade infantil, entre 

outros destes países. Depois de décadas evoluindo, o direito consumerista, entra em uma crise 

                                                            
103BAUMAN, Zygmunt. Globalização: As consequências Humanas. Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editor Ltda, 
1999, p.86- 90. Na sociedade de consumo pós-moderna e globalizada, o dilema sob o qual nos debruçamos passa 
a ser: a consideração sobre se é necessário consumir para viver, ou se o homem vive para poder consumir.  
104 ibid., p. 93 
105Segundo Gisela TASCHNER, que divide este processo evolutivo em quadro estágios, a) Final do século XIX 
até 1929 Neste estágio, o conceito “consumidor” não existe como categoria social, pelo menos aparentemente. A 
proteção do consumidor acontece como uma consequência das medidas destinadas a regular o comércio. b) dos 
anos 30 até o princípio dos anos 60. Este período revela o aparecimento deste novo ator social, o consumidor.  c) 
Meados de 1960 – 1970 Nesta época ocorre o pico do consumerismo, simultaneamente à concentração da 
regulação. d) dos anos 80 até os dias atuais no primeiro mundo, durante os anos 80, os consumidores ainda 
estavam amparados pelas legislações. 
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de pessoalidade onde se pode observar a relativação da confiança e o aumento do risco diante 

desta evolução da sociedade, através da globalização. 

 

1.3 A FRAGILIZAÇÃO DA CONFIANÇA E O RISCO COMO ELEMENTO INTRÍNSECO 

DA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA. 

 

O consumidor e seu ato de consumo é algo praticamente inato na sociedade 

contemporânea. Nesta sociedade os consumidores, quando se deparam com novas 

mercadorias, acabam por comprá-las, mesmo que o seu produto esteja em pleno 

funcionamento e o satisfazendo nas suas necessidades. O consumidor fica quase que 

hipnotizado diante de tantas propagandas que estimulam o consumo, colocando aquele 

produto como um objeto indispensável por estar nos padrões da moda atual da sociedade 

contemporânea e, desta forma, caso o sujeito não adquira o produto, este fica “isolado” do seu 

meio, sendo taxado de ultrapassado. Segundo Fátima Portilho106, no lugar do cidadão formou-

se o consumidor que age centrado em si mesmo, sem preocupação com os efeitos de suas 

escolhas, não apenas pela ameaça ao ecossistema mas também a outras pessoas. “Passa a ser 

considerado cidadão apenas quem participa do mercado consumidor, os cidadãos foram 

reduzidos a condição de consumidores”. 

Na sociedade contemporânea, o ter é mais importante do que o ser. O consumidor é 

definido por suas roupas, produtos tecnológicos e perfis em redes sociais. Vivemos em uma 

sociedade onde o que mais importa é o que a pessoa possui de material ou imaterial, como por 

exemplo uma pessoa que viaja muitas vezes durante o ano. É dessa forma que se pode 

exemplificar uma sociedade de consumo. O trabalho assume um novo significado, de modo 

que sua função principal passa a ser viabilizar o consumo. Assim, “o consumo torna o homem 

escravo do trabalho e do dinheiro para se inserir na sociedade de consumo em que ele se 

reconhece nos produtos oferecidos e é reconhecido pelos produtos que consome” 107. 

A expressão “sociedade de consumo” de acordo com Lipovetsky108 despontou entre os 

anos 1920 e popularizou-se entre os anos 1950 e 60. Entende-se por sociedade de consumo a 

era contemporânea do capitalismo em que o crescimento da economia e a geração do lucro 

                                                            
106 PORTILHO, Fátima. Consumo sustentável: limites e possibilidades de ambientalização e politização das 
práticas de consumo. Cadernos EBAPE.BR, 2005, p. 5. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/cebape/v3n3/ 
v3n3a05. Acesso em: 01/01/2020. 
107 GRANDO, Ana Paula. “Consumo, logo existo”: os sentidos do consumo na economia solidária. Arquivos 
Brasileiros de Psicologia. v. 68, n. 2, 2016.Disponível em: http://seer.psicologia.ufrj.br/index.php/ 
abp/article/view/709. Acesso em 01/01/2020. 
108 LIPOVETSKY, Gilles. A felicidade paradoxal.  Ensaio sobre a sociedade de hiperconsumo. Tradução: 
Maria Lúcia Machado. São Paulo: Companhia das Letras, 2007, p. 30. 
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encontra-se principalmente na ascensão da atividade comercial e, por conseguinte, do 

consumo. A sociedade de consumidores retrata um estilo de vida totalmente consumista e 

despreza outras opções de vida que outrora existia. 

É importante expor que consumo e consumismo não possuem a mesma definição. 

Consumo é dado à prática que leva as pessoas a adquirirem algo relacionado à necessidade 

e/ou sobrevivência; com o consumismo essa relação é quebrada, em outras palavras, a pessoa 

não precisa daquilo que está comprando109. Com estes atores na sociedade de consumo, a 

saber consumidor e fornecedor, para não citar os demais autores coadjuvantes, surge a 

necessidade de proteção ao sujeito mais fraco desta relação, aquele que corre o maior risco, 

seja econômico ou na própria saúde. Desta forma, neste capitulo, será discorrido sobre o tema 

da fragilização e o risco do consumidor na sociedade contemporânea. A relação de consumo é 

e sempre será marcada pela desigualdade das partes nela envolvidas, buscando-se uma 

adequada compreensão dos princípios e normas constitucionais destinadas às relações de 

consumo. Deste modo, a proteção do consumidor passa pela sua vulnerabilidade alcançando a 

vontade contratual, expectativas e confiança, com claro objetivo de harmonização dos 

interesses dos participantes das relações de consumo fundadas na boa-fé, que deve passar, por 

exemplo, pelo direito a informação do consumidor, sob pena da responsabilidade objetiva do 

fornecedor. 

Na lição de Couto e Silva110 a proteção da boa-fé e da confiança despertada no 

consumidor, forma a “base do tráfico jurídico”, a base de todas as vinculações jurídicas, o 

princípio máximo das relações contratuais. Waldirio Bulgarelli111 aduz que a boa-fé objetiva e 

a função social do contrato são “salvaguardas das injunções no jogo do poder negocial”. 

Nesse novo ambiente jurídico, a vontade já não reina absoluta no estabelecimento do grau de 

equivalência das prestações, encontrando, ao contrário, molde, tanto no plano da validade, 

com o instituto da lesão, quanto no plano da eficácia, com o instituto da onerosidade 

excessiva, devendo se conformar a determinados padrões para que o ordenamento jurídico a 

aceite. A segurança das relações jurídicas deve ser pautada no estabelecimento de um 

ambiente negocial de confiança recíproca, implicando compromisso de agirem as partes com 

lealdade e honestidade de propósitos. A transparência e a clareza da declaração deve ser um 

                                                            
109 BAUMAN, Zygmunt. Vida para consumo. Rio de Janeiro: Zahar, 2008, p. 38. 
110 COUTO E SILVA, Clóvis V. do. Teoria da base do negócio jurídico no direito brasileiro. n. 655/7. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. 
111 BULGARELLI, Waldirio. Questões contratuais no Código de Defesa do Consumidor. São Paulo: Atlas, 
1993, p. 99. 
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dever e se apresentam vitais para o sucesso da vinculação, ajudando na retidão do negócio, 

afastando possíveis divergências e impedindo que uma das partes do contrato confie 

inutilmente na validade e na eficácia do negócio. 

É mister afirmar que as relações de consumo são bilaterais, pressupondo, numa ponta, a 

existência do fornecedor –aquele que fabrica, produz, importa, comercializa ou presta serviço, 

ou seja, aquele que se dispões a fornecer bens e serviços a terceiros, e na outra ponta, temos, o 

consumidor, vulnerável por pressuposto característico, aquele submisso às condições e aos 

interesses impostos pelo titular dos bens ou serviços voltados ao consumo. 

Como dito, a vulnerabilidade é característica inerente ao consumidor. Assim todo 

consumidor é presumidamente vulnerável por conta de não dominar os meios de produção e 

as técnicas de prestação de serviços que lhes são disponibilizadas. Vale salientar que 

hipossuficiência não deve ser confundido com vulnerabilidade, esta é a não capacidade 

técnica do consumidor e aquela trata de conceito processual econômico atrelada à inversão do 

ônus probatórios como decorrência de dificuldades técnicas, enfrentadas pelo consumidor 

para a demonstração de seu direito. É a falta de condições financeiras do consumidor de 

levantar provas para demonstrar seu direito, o que não ocorre com os fornecedores, que na 

maioria das vezes são superiormente econômicos.  

Existe direitos e deveres para as duas partes, fornecedor e consumidor, porém os 

direitos inerentes ao fornecedor geram deveres a outros agentes da sociedade, os quais, pelas 

atividades exploradas e pelas benesses que recebem, devem suportar, por opção legislativa, os 

riscos das aludidas atividades, notando-se, aqui, o marcado caráter de transformação social da 

realidade. É neste contexto que falamos em confiança como princípio das relações de 

consumo saudável, onde se conduz a sociedade a um novo patamar harmônico e respeitoso 

nas relações jurídicas consumeristas. O termo "confiança" é usado de forma frequente na 

linguagem popular. Alguns sentidos do termo, embora partilhem amplas afinidades com 

outros usos, são de implicação relativamente sem importância para este trabalho. Segundo 

Giddens112, alguém que diz "confio que você esteja bem", normalmente quer dizer algo mais 

com esta fórmula de polidez do que "espero que você esteja com boa saúde". O autor diz que 

mesmo o uso da palavra confio na frase, esta palavra tem uma conotação de “espero”. A 

atitude de crença ou crédito que entra em confiança em alguns contextos mais significativos já 

se encontra aqui. Feito uma breve explicação dos contextos dos diversos usos da palavra 

                                                            
112 GIDDENS, Anthony. As consequências da modernidade /Anthony Giddens; tradução de Raul Fiker. São. 
Paulo: Editora UNESP, 1991, p. 8. 
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confio, o que mais interessa para discussão é o “confio” que se refere às relações sociais que 

incorporam confiança. 

Desta forma, para o presente trabalho pode-se alinhar o termo à principal definição de 

"confiança" no dicionário Michaelis, que é descrita como credibilidade ou conceito positivo 

que se tem a respeito de alguém ou de algo; ou crédito, segurança; ou crença de que algo é de 

qualidade superior e não falhará; ou sentimento de segurança em relação a si mesmo; ou 

firmeza; ou, crença ou fé de que determinadas expectativas se tornarão realidade; ou 

esperança; ou sentimento de segurança e respeito em relação às pessoas com quem se mantém 

relações de amizade ou negócios. Em seu livro “As consequências da modernidade” 

Giddens113 diz que confiança, no Oxford English Dictionary, é descrita como "crença ou 

crédito em alguma qualidade ou atributo de uma pessoa ou coisa, ou a verdade de uma 

afirmação". Essa definição proporciona um ponto de partida útil; a crença e o crédito que 

estão claramente ligados de alguma forma à "fé". 

A confiança, neste caso, deve ser ligada especificamente em relação ao risco114, um 

termo que passa a existir apenas no período moderno. A noção se originou com a 

compreensão de que resultados inesperados podem ser uma consequência de nossas próprias 

atividades ou decisões, ao invés de exprimirem significados ocultos da natureza ou intenções 

inefáveis da sociedade. Segundo Anthony, "risco" substitui em grande parte o que antes era 

pensado como fortuna (fortuna ou destino) e torna-se separado das cosmologias115. Essa 

confiança que o consumidor deve ter é assegurada no artigo 4º. alínea “d” do Código de 

Defesa do Consumidor116, que mostra a ideia de proteção despertada no mercado de consumo, 

criando uma garantia legal e mandamento para que atue o Estado promovendo padrões de 

qualidade e segurança adequados, assim como também de durabilidade e de desempenho. A 

confiança do consumidor poderia ser frustrada em seus intentos no sistema tradicional, na 

                                                            
113 GIDDENS, Anthony. As consequências da Modernidade. Tradução de Raul Fiker. São Paulo: Unesp, 1991, 
p. 38. 
114A palavra risco vem provavelmente de um termo náutico espanhol que significa correr para o perigo ou ir 
contra uma rocha. O risco era percebido como um evento natural e, como tal, os humanos pouco mais podiam 
fazer do que tentarem estimar quando estes acontecimentos iriam surgir e atuarem no sentido de reduzirem o seu 
impacto. Ewald (1993). Posteriormente acabou por se referir a uma enorme diversidade de situações onde existia 
incerteza (Giddens, 2000). 
115 GIDDENS, Anthony. As consequências da Modernidade. Tradução de Raul Fiker. São Paulo: Unesp, 1991, 
p. 33. 
116Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 
consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a 
melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 
seguintes princípios: I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo; II - ação 
governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor: a) por iniciativa direta; b) por incentivos à 
criação e desenvolvimento de associações representativas) pela presença do Estado no mercado de consumo; d) 
pela garantia dos produtos e serviços com padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e 
desempenho.  
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medida em que o fornecedor, por exemplo, elaborando de maneira unilateral os contratos, 

redigia-os de maneira mais benéfica aos seus interesses, afastando garantias e direitos 

contratuais que a lei supletiva civil permitisse. Segundo Beck117 o risco da sociedade 

contemporânea pode ser dividido em três fases. A primeira é a que corresponde ao 

aparecimento da Idade Moderna e da sociedade industrial, na qual os riscos ainda eram 

aparentemente controláveis e resolvidos logo no início. Tinha como denominação sociedade 

de riscos residuais. A segunda fase seria aquela que compreendia o período do final do século 

XIX e a primeira metade do século XX. Nesta fase não se analisa o risco como mera falta de 

sorte, como algo do acaso, surgindo a responsabilidade objetiva do fornecedor. Na terceira 

fase, a atual, se ver uma expansão das informações e do Estado Social de Direito, que 

representa uma verdadeira modernidade reflexiva, ou pós-modernidade. É uma sociedade de 

riscos fabricados, que extrapolam as realidades individuais e até mesmo as fronteiras 

temporais e territoriais, pois, se produzidos em uma região, os produtos continuamente afetam 

outras regiões, tudo isso em grande escala se levar em conta a globalização. 

O risco na sociedade contemporânea é, sem sombra de dúvidas, uma das consequências 

da globalização, com o crescimento do comércio eletrônico em âmbito internacional, e em 

última análise do uso indiscriminado da internet como meio de comunicação e propagação do 

consumo descontrolado. Por outro lado, a maior característica da atual sociedade de risco é a 

sua reflexividade, a qual Giddens118 define como sendo “a suscetibilidade da maior parte dos 

aspectos da atividade social, à revisão crônica à luz de novas informações ou conhecimentos”. 

Continua o autor, “consumir é então um ato que envolve riscos, pois está baseado na tomada 

de decisão pelo consumidor, a qual, no caso dos produtos e serviços postos no mercado de 

massa, é fortemente influenciada e influenciável”. Isso ocorre pelo fato que os efeitos da 

publicidade alcançam seu alvo de forma certeira, o consumidor é “nocauteado” por um grande 

volume de informações que, indiscutivelmente, o convencem de consumir. Assim, o resultado 

é que milhares de consumidores contrata a compra de bens e a prestação de serviços, tomando 

em consideração as propagandas veiculadas na mídia em geral. O risco que o consumidor 

corre, neste caso, é intrínseco, de forma que o consumidor é induzido a compra sem nem 

mesmo estar precisando do produto. Giddens119 diz eu a publicidade cria necessidades que a 

princípio não existia, e desta forma expõe o consumidor ao risco de sua decisão, assim a 

                                                            
117 BECK, Ulrich. O que é globalização? Equívocos do globalismo. Resposta à globalização. São Paulo, Editora 
Paz e Terra, 1999, p. 199. 
118 GIDDENS. A. Mundo em descontrole: o que a globalização está fazendo de nós? São Paulo: Record. 2002, p. 
20. 
119ibid., p. 22. 
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responsabilidade resultante deste ato deverá sempre ser maximizada em detrimento do 

fornecedor que não respeite o princípio da boa-fé e transparência.   

O CDC, por se constituir verdadeiramente em lei de função social, lei de ordem pública 

econômica, de origem claramente constitucional, traz modificações profundas nas relações 

juridicamente relevantes da sociedade. Com o objetivo de proteger um grupo específico de 

indivíduos, - consumidores - considerados vulneráveis às práticas livres e muitas vezes 

abusivas do mercado, esta nova lei de função social intervém de maneira imperativa em 

relações jurídicas de direito privado que antes eram dominadas pelo dogma da autonomia da 

vontade. Essa nova Lei social exige nova conduta para transformar a realidade social e impõe 

novas noções de valor que servem de norte para a sociedade.  

Diante da vulnerabilidade do consumidor por não dominar os meios de produção e as 

técnicas de prestação de serviços que lhes são disponibilizadas, este código, em seu caráter 

protetivo, sua característica principal, estabelece regras jurídicas que dão equilíbrio e 

segurança nos contratos firmados entre consumidor e fornecedor. Assim, a proteção do 

consumidor visa sua vulnerabilidade alcançando a vontade contratual, expectativas e 

confiança, harmonizando os interesses das partes das relações de consumo fundadas na boa-

fé. Mesmo diante de tal proteção, não se pode esquecer que a regra nas relações de consumo 

deve ser a inexistência do vício, cabendo ao fornecedor e ao prestador de serviços o dever de 

constatar e de informar, alertar e até corrigir possíveis defeitos anormalidades que a coisa ou 

serviços possuam ou possam vir a apresentar, traduzindo o denominado “caveat venditor”120, 

onde o risco é de quem vende, produz ou presta serviços, este que prevalece sobre o antigo 

conceito de “caveat emptor”121, com o respeito incondicional do direito à informação. 

 Apesar do grande avanço na área do direito consumerista, com o advento do CDC, 

ainda está longe, ou talvez inalcançável, da boa relação de consumo, com ênfase na boa fé, 

confiança e menor risco. Não se expõe uma visão negativistas do que seria correto, mas com a 

globalização, onde o consumidor pode comprar em todo o planeta, fica muito difícil a mão do 

CDC alcançar toda essa grandeza, caberia, neste caso, a vontade das partes em agir de boa-fé 

por motivação da ética, e não por motivação de uma pena pecuniária ocasionada por algum 
                                                            
120O “caveat venditor” é regra nas modernas relações de consumo, partindo da premissa de que o consumidor é 
presumidamente vulnerável, portanto, com reduzidas possibilidades de discussão de cláusulas contratuais e 
reduzida informação atrelada à produção de produtos, especificidades e questões particulares que permeiam os 
mais diversos serviços sujeitos ao regramento legal do microssistema consumerista. Em termos práticos o 
“caveat venditor” é a contraposição do antigo primado do prevalecimento do “caveat emptor”, 
121Caveat emptor é uma expressão latina e significa, literalmente, "(toma) cuidado, comprador". Em uma 
tradução livre, significa 'o risco é do comprador'. “Caveat emptor”, transfere ao adquirente de produtos e aos 
beneficiários dos serviços, os riscos naturais e inerentes à contratação e ao perecimento da coisa, mesmo em 
situações nas quais não houvesse informação adequada e prévio esclarecimento a respeito das particulares 
condições da coisa ou do serviço em questão. 
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dano que o consumidor, parte mais frágil da relação, sofreu. Este tema, dano moral, será 

abordado adiante, no segundo capítulo deste trabalho.  
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2. CONSIDERAÇÕES SOBRE A PRIVACIDADE E A REPARAÇÃO POR DANO 

MORAL NA ATUALIDADE. 

 

Antes mesmo de adentrar no assunto que será o foco deste trabalho, a saber, a utilização 

indevida de dados pessoais do consumidor por terceiro fraudador e o dano moral respectivo, 

preliminarmente será abordada a história do dano moral, iniciando com o surgimento da 

privacidade, o conhecimento do espaço público e privado, a ideia de privacidade como um 

direito fundamental e a proteção jurídica a essa privacidade, contribuindo assim para melhor 

entender a privacidade e o dano causado a ela através de pessoas que utilizam os dados 

pessoais de um, ou um grupo de consumidores, com o intuito de prejudicar, gerando assim um 

dano que poderá ser reparado. 

Para compreender a privacidade como se observa hoje, tem-se que assimilar a ideia de 

que o homem não nasceu para viver só, não se pode imaginar um mundo de pessoas solitárias 

em que não se encontre em interação com a natureza das coisas. Historicamente, com o intuito 

de ilustrar o texto, pode-se ver que na criação do homem, segundo o cristianismo, à 

privacidade não foi dada por Deus, de forma que foi adquirida pelo homem, por sua própria 

essência. “Tendo assim, Adão e Eva, percebendo que estavam nus e de imediato trançaram 

folhas para cobrirem suas intimidades” (Gênesis 3:7). Tal fato mostra que a natureza do 

homem procura sempre a privacidade, a necessidade de ter sua intimidade protegida. Mas não 

podemos dizer que a privacidade se originou na gênese cristã, visto que por todo o mundo o 

termo direito à privacidade era desconhecido.   

O homem, por natureza, tem uma inclinação para criar grupos, viver em comunidade, 

entrar em sociedade. A formação de grupos pelo homem lhe traz mais segurança, ele se sente 

mais homem, sente o desenvolvimento de suas disposições naturais. Porém, isso não se pode 

dar como generalização, pois há homens que, diferentemente da maioria, tendem a se isolar, 

tendo em si a propriedade insocial de querer dispor de tudo ao seu gosto, esperando 

resistências de todos os lados e tendo inclinação para exercitar a resistência contra os 

outros122. No entanto, o que prevalece na maioria é a socialização do homem e seu interesse 

em estar em grupos, mesmo tendo que seguir regras que não lhes agradam.   

A família, em uma primeira fase histórica, era uma associação comunitária dos 

indivíduos pela necessidade de garantir a sobrevivência individual, o homem não buscava a 

liberdade, buscava a sobrevivência em pequenas comunidades. Posteriormente, a ideia de 

                                                            
122 KANT, Immanuel. A paz perpetua e outros opúsculos. Lisboa. Edições 70, 2002, p. 25. 
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esfera pública, de Jurgem Habermas123 diz que a separação do público e do privado, na 

cidade-estado grega124, diferenciava o que era comum aos cidadãos livres (esfera pública) e o 

que era particular a cada indivíduo125. O que era público se relacionava ao mundo comum, a 

liberdade política e o que era privado se relacionava a vida em família, o que não se referia as 

coisas íntimas das pessoas, mas da necessidade de sobrevivência.  

Arendt126 explica que na sociedade grega a distinção entre as esferas pública e privada 

era a demarcação das esferas da família e da política, sendo a forma de organização de ambas 

oposta. O cidadão ao adentrar na esfera pública recebia uma segunda vida (bio politikos) e lá 

existia de outra maneira, não mais se relacionando com aquilo que lhe é próprio (idion), mas 

com o que lhe é comum (konion). “Embora o espaço privado fosse respeitado, tendo 

autonomia em relação à polis, esses limites se mantinham, sobretudo, pelo fato de que não 

seria possível que o cidadão participasse dos ““negócios do mundo”” sem ser dono de sua 

casa, sem ter um lugar eu lhe pertencesse127”  

Com o tempo, já entrando na Idade Média, o homem passou a ter preocupação com as 

coisas que lhe eram particulares, passando a ter o sentido de apropriação, já se começando a 

notar a necessidade de isolamento. Da mesma forma como o público ofereceu status, a 

possibilidade de viver com privacidade também passa a ser um costume dos mais abastados, 

tornando-se esse comportamento comum às famílias nobres128. O que era tido como normal 

na sociedade daquela época, se tem hoje como essencialmente privado, por exemplo o ato 

sexual e as necessidades fisiológicas que passaram a ser encobertos, completamente diferente 

na sociedade mais antiga, onde todos da mesma família, e até convidados dormiam no mesmo 

local e muitas vezes na mesma cama, faziam sexo ali mesmo, sem constrangimentos, era 

assim também quando iam tomar banho ou fazer suas necessidades fisiológicas, onde estas 

eram feitas na frente dos outros e até em praças públicas, nos banheiros comunitários.129 

                                                            
123Jürgen Habermas (Düsseldorf, 18 de junho de 1929) é um filósofo e sociólogo alemão que participa da 
tradição da teoria crítica e do pragmatismo, sendo membro da Escola de Frankfurt. 
124 CARDOSO JUNIOR, Nerione Nunes. Hannah Arendt e o declínio da esfera pública. Brasília: Senado 
Federal, Coordenação de Edições Técnicas, 2014, aduz que “Originalmente, o espaço público grego fora 
constituído em torno da praça do mercado, a agora; mas, para que a ação política fosse viabilizada, requeria-se, 
primeiramente a constituição de lugar definido e duradouro destinado a suportar a reunião dos cidadãos, num 
espaço que sobrevivesse à duração de suas vidas. A solução foi a criação da polis, esfera pública de permanência 
transgeracional, capaz de preservar a memória da ação coletiva. […]. O espaço físico onde os homens se reúnem 
é, potencialmente, o espaço público. Mas somente a organização da sociedade em torno da ação e do discurso em 
conjunto [...] é que podem defini-lo como um domínio político […]. ” 
125 HABERMAS, Jürgen; Mudança estrutural da esfera pública. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1984, p.15. 
126 ARENDT, Hannah. A condição humana. Tradução de Roberto Raposo. Tradução de roberto Raposo. 10. Ed. 
Rio de janeiro: Forense Universitária, 2005, p. 33. 
127 ibid., p. 39 - 39. 
128 DONEDA, Danilo. Da privacidade à proteção dos dados pessoais. Rio de Janeiro: Renovar. 2006, p. 125. 
129 Na Roma antiga, as pessoas eram bastante preocupadas com a higiene pessoal e por isso os governantes 
construíram diversos balneários públicos onde as pessoas tomavam seus longos banhos todas juntas. Mas na hora 
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Com a emergência da classe burguesa e a fragmentação da sociedade feudal, o fascínio 

pela individualidade é potencializado. A sociedade burguesa apropria-se dos espaços, 

levantando novas barreiras, buscando a proteger um local apenas seu, aparecendo desta forma 

a nova necessidade de intimidade. Além das dimensões política e econômica, a mudança de 

percepção de público e privado é interna, manifestando-se como forma de expressão da 

personalidade. O que se busca é a defesa de um espaço que permita diferenciar um indivíduo 

do outro perante a sociedade. Em outras palavras, citando Cachapuz130, a “[...] alteração 

fundamental tem origem numa conceituada emancipação psicológica [...]” do sujeito perante a 

sociedade e, com isso, “[...] aquilo que é privado em contraposição ao que é público deixa de 

ser identificado por um enfoque político para ganhar força na oposição entre o social e o 

íntimo”. Ou seja, “a privacidade, nos moldes como é compreendida atualmente, funda-se na 

percepção da relação do indivíduo com a sociedade131”.  

O direito à privacidade como figura jurídica autônoma é construção recente que tem 

reconhecido seu marco inicial, geralmente, no trabalho realizado por Warren e Brandeis132. 

Antes da publicação do referido artigo, contudo, já era possível encontrar traços daquilo que 

seria definido, futuramente, como o direito à privacidade133. Foi Thomas McIntyre (1824-

1898), jurista norte americano e Presidente da Suprema Corte de Michigan, quem cunhou, em 
                                                                                                                                                                                          
de defecar, as pessoas o faziam em vasilhas e jogavam em qualquer lugar, ou então faziam suas necessidades no 
mato. Mas logo, o governo romano passou a se preocupar com a limpeza da cidade começou a criar banheiros 
públicos não para tomar banho, mas para poder urinar e defecar. 
Isso aconteceu no período republicano (509-27 a.C) na qual os banheiros públicos eram chamados de latrinae. A 
latrina pública era um local onde se encontrava uma bancada de pedra com vários buracos, onde as pessoas 
usavam para urinar ou defecar. Nas construções mais modernas da época foi instalada um sistema na qual corria 
água que levava os dejetos. 
Havia a separação de banheiros para homens e mulheres. Apesar disso, não existia privacidade (como pode ser 
visto nas imagens). Os homens e as mulheres faziam suas necessidades na frente de outras pessoas e até 
aproveitavam para ficar conversando, geralmente discutindo sobre acontecimentos políticos, planejando 
encontros, jantares ou faziam bordados. Nestes banheiros havia escravos ou escravas para cuidar da limpeza 
(embora fossem locais fedorentos e sujos), como também o escravo fornecia aos usuários uma esponja (era uma 
esponja marinha) em um cabo, a qual era usada para se limpar após ter defecado. O problema é que essa esponja 
não era descartável; após o seu uso, o escravo a limpava em uma bacia ou pia, e entregava para o próximo 
usuário. Quando a esponja estivesse desgastada, só então era descartada. (BAUMAN, 2001) 
130 CACHAPUZ, Maria Cláudia. Intimidade e vida privada no novo código civil brasileiro. Porto Alegre: Sergio 
Antônio Fabris Ed., 2006, p. 66 – 68. 
131 DONEDA, Danilo. Da privacidade à proteção dos dados pessoais. Rio de Janeiro: Renovar. 2006, p. 127. 
132A publicação do escrito ocorreu no ano de 1980, por Samuel D. Warren e Louis D. Brandeis, e foi publicado 
na Harvard Law Review chamado The Rigth to Privacy, estabelecendo limites para a imprensa com relação a 
intromissão a vida privada. (NOJIRI, 2005, p. 100-101). 
133 “O primeiro aspecto do direito à intimidade e à vida privada desenvolvida nos Estados Unidos versa sobre 
determinado tipo de autonomia pessoal, fundada na 14ª emenda e efetivada nos chamados liberty cases. A 14ª 
emenda, promulgada em 1868 após a guerra civil norte-americana com intuito de pôr fim ao regime escravista 
vigente nos estado membros norte-americanos do sul, prescreve que: nenhum Estado fará ou executará nenhuma 
lei, com efeito de reduzir as prerrogativas ou imunidades dos cidadãos dos Estados Unidos; nem tampouco 
Estado algum privará uma pessoa de sua vida, liberdade ou bens, sem o devido processo jurídico […]; nem 
denegará a alguma pessoa, dentro de sua jurisdição, a igual proteção das leis.” ROBL FILHO, Ilton Norberto. 
Direito, intimidade e vida privada: paradoxos jurídicos e sociais na sociedade pós-moralista e hipermoderna. 
Curitiba: Juruá, 2010. 
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1888, a expressão o direito de estar só (the right to be let alone134). No entanto, por mais que a 

noção de privacidade não seja de todo recente, fato é que o impulso dado ao tema por Warren 

e Brandeis serviu para valorizar e chamar a atenção para esse direito em gestação, de forma 

autônoma e protagonista. Motivado pela divulgação não autorizada, nos jornais da época, de 

determinados fatos íntimos acerca do casamento de sua filha, Samuel Warren (que veio a se 

tornar juiz da Suprema Corte dos EUA), juntamente com Louis Brandeis deu vazão à 

construção da doutrina do right to privacy, em moldes adequados às necessidades da 

sociedade burguesa norte-americana do final do século XIX135.  

Desta forma, antes do século XIX, a maioria dos humanos não tinha, ou pouco tinha o 

conceito de privacidade. Durante milênios a humanidade não se via dentro deste conceito, 

pois não sabiam o que na verdade era privado ou público. O significado de privacidade pode 

ser definido pelo direito à reserva de informações pessoais e da própria vida pessoal. Segundo 

Louis Brandeis privacidade é o direito de ser deixado em paz. Cachapuz136 também cita o 

artigo de Louis Brandeis e Samuel Warren, que partiu das decisões historicamente acolhidas 

pelos tribunais ingleses e norte-americanos, como sendo a primeira referência jurídica com a 

preocupação do direito à privacidade.  Isso ocorria pelo fato da sociedade da época – final 

século XIX- querer encontrar no ordenamento jurídico algo que lhes resguardassem sua esfera 

privada, ou seja, o direito a intimidade e privacidade.  

No Brasil, as expressões “direito a vida privada”, “direito à intimidade”, “direito à 

privacidade”, “direito ao resguardo”, “direito de estar só” são frequentemente utilizadas como 

sinônimas, e não há unanimidade quanto à existência de distinção conceitual entre elas137. 

Pelo fato da não unanimidade da distinção conceitual dos termos acima citados, podemos 

entender que quando falamos de privacidade, isso inclui também a intimidade. Para entrar no 

tema sobre privacidade temos antes que definir (ou pelo menos tentar definir) o termo 

“privacidade''. Este não é um trabalho simples, já que seu significado é largamente subjetivo: 

o significado de privacidade para uma pessoa pode ser diferente do significado de privacidade 

para outra, mesmo dentro de um mesmo grupo étnico-cultural. O direito intimidade está em 

constante mutação no tempo e no espaço. Bem por isso, e por envolver temas de que 

                                                            
134 ZANINI, João Carlos. Direito à proteção dos dados pessoais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 40. 
135 DONEDA, Danilo. Da privacidade à proteção dos dados pessoais. Rio de Janeiro: Renovar. 2006, p. 2.  
136 CACHAPUZ, Maria Cláudia. Intimidade e vida privada no novo código civil brasileiro. Porto Alegre: Sergio 
Antônio Fabris Ed., 2006, p. 53. 
137 FREGADOLLI, Luciana. O direito à intimidade. Cadernos de Direito Constitucional e Ciência Política. São 
Paulo, ano 5, no 19, 1997, p. 207.  
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dimanam aspectos pessoais e culturais, deve ser concebida de forma aberta, dinâmica e 

flexível, de modo à companha essa constante evolução·.  

Para ter privacidade, uma pessoa precisa ter controle sobre a informação existente sobre 

si mesma e exercer este controle de forma consistente com seus interesses e valores pessoais. 

Existem muitas definições de privacidade e muitas outras comunidades que se dedicam a 

estudar estes assuntos. De outra forma, parte da doutrina, no entanto, aponta diferenças 

substanciais entre intimidade e vida privada. Segundo Ferraz, “A intimidade é o âmbito do 

exclusivo do que alguém reserva para si, sem nenhuma repercussão social, nem mesmo ao 

alcance de sua vida privada que, por mais isolada que seja, é sempre um viver entre os outros 

(na família, no trabalho, no lazer em comum)”138. Não há um conceito absoluto de intimidade, 

embora se possa dizer que o seu atributo básico é o estar só e seu atributo máximo é o 

segredo, incluindo também a autonomia e, eventualmente, o estar - só com os seus”139 

Outra forma de entender a privacidade, é conceitua-la como a vontade de controlar a 

exposição e a disponibilidade de informações acerca de si mesmo, é a regulação de limites 

onde um indivíduo controla o que pode se tornar público sobre si mesmo e até a forma de se 

socializar com outras pessoas, com implicações diretas na relação deste indivíduo com outras 

pessoas em sua vida. Este comportamento demonstra diretamente a forma que este indivíduo 

quer se relacionar com a sociedade seja alguém que por natureza é anônima ou alguém que 

depois de se tornar “celebridade” quer ter o anonimato como proteção à sua pessoa.  

Como falado acima o The Right to Privacy (O Direito a Privacidade) foi uns dos 

primeiros artigos jurídicos escrito por Samuel Warren e Louis Brandeis, publicado em 1890 

na revista Harvard Law Review. Este artigo é reconhecidamente como o primeiro sobre o 

tema nos EUA a defender um direito à privacidade com o argumento de que se trata do direito 

de ser deixada a sós. Porém, anterior a este artigo é possível encontrar menção ao “direito de 

ser deixado em paz” na obra do juiz Thomas Cooley, que em 1880 publicou uma obra sob o 

título de A treatise on the law of torts, que é considerada como a primeira utilização do termo 

rigth to bel et alone, porem  Apesar de ter cunhado a expressão, Cooley não a relacionou com 

a noção de privacy.140  

                                                            
138 FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Sigilo de dados: o direito à privacidade e os limites da função 
fiscalizadora do Estado. Separata da Rev. da Faculdade de Direito de São Paulo. V. 88, 1993, p. 442. 
139“Na filosofia antiga podemos buscar várias menções a situações relacionadas à privacidade: a solidão, o retiro, 
a interiorização e outras – Sêneca, (4 a.C.-65 d. C.) por exemplo, considerava a amizade e a fidelidade entre os 
mais altos sentimentos humanos, e a identidade e o retiro eram os instrumentos necessários para alcançá-las. De 
toda forma, deve-se ter a devida consideração de que a filosofia grega, bem como a romana, somente contempla 
a personalidade jurídica do homem dentro de limites e termos que provinham de sua própria organização 
política” DONEDA, Danilo. Da privacidade à proteção dos dados pessoais. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. 
140 COOLEY, Thomas McIntyre. A treatise on the law of torts. Chicago: Callaghan, 1880. p. 29 
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Desde então a privacidade atravessa um percurso que vai do anonimato proposital a 

uma exposição intencional do indivíduo. Segundo Sibilia141, a maioria dos indivíduos optaram 

por viver de forma pública, onde a intimidade se torna um espetáculo, ou como a própria 

comunicóloga diz: a "intimidade como espetáculo142", ou seja, a privacidade inserida na 

sociedade do espetáculo. As redes sociais popularizaram a publicidade da intimidade, são as 

formas instantâneas143 de jogar na arena pública algo próprio ou de outrem, já as biografias e 

revistas de fofocas são formas secundárias que atuam de forma financeira ao divulgar a 

privacidade de alguém, seja com consentimento, pessoas movidas pela necessidade de obter 

destaque, ou sem este consentimento, o que gera prejuízo, as vezes incalculável e irreparável a 

vítima. 

De forma, oposta a privacidade tem-se a publicidade, ou seja, tornar público algo ou 

alguém, de maneira que todos que quiserem, poderão ver ou ouvir sobre algo ou alguém, 

independentemente de escolha daquele que é alvo da publicidade. Público é algo que pertence 

a um povo, a coletividade, que é conhecido por todos, é algo que está diante de muitos. 

Segundo Bauman144, “Arena pública” como espaço de acesso livre a todos que quiserem 

entrar, de forma que qualquer que entrar na arena pública pode ser ouvido e visto por todos. O 

referido autor diz que aqueles que anunciam as palavras ou tornam visíveis seus movimentos 

assumem ou aceitam, aberta ou tacitamente, o risco de serrem vigiados e ouvidos. O privado e 

o público caminham juntos apesar de serem antagônicos145. Não existe mão dupla neste 

                                                            
141 SIBILIA, Paula. O Show do Eu – A intimidade como espetáculo. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2008, p.27. 
142O trabalho de Paula Sibilia mostra um panorama crítico da fabricação da autoimagem no mundo virtual, onde 
se misturam um acirrado individualismo e rígidos disciplinamentos em um processo de visibilidade no qual as 
autoimagens parecem dizer: "Todo mundo é especial! Você é especial! Você é como todo mundo..." 
143Se, no século XX, os meios de comunicação apareceram de forma desconcertante baseados em tecnologias 
eletrônicas, como o rádio e a televisão, cuja estrutura comporta uma fonte emissora para muitos receptores, no 
século XXI, estamos vivendo a era dos computadores interconectados através de redes digitais, que se 
converteram nos novos meios de comunicação. 
A sociedade do século XIX e início do século XX cultivava separações entre o âmbito público e o privado, 
germinando uma nova personalidade mais psicológica, mais privada. No século XXI, as personalidades recebem 
a convocação para se mostrarem. É a publicidade do privado, a sensação de se tornar celebridade. Um 
exibicionismo da intimidade, que em outras épocas seria algo totalmente impensável. Uma mutação subjetiva 
que empurra o eu para outras regiões, ou seja, do interior para o exterior, da alma para pele, do quarto para as 
telas de vidro. SIBILIA, Paula. O Show do Eu – A intimidade como espetáculo. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 
2008.  
144 BAUMAN, Zygmunt.  In A ética é possível num mundo de consumidores? Rio de Janeiro: Zahar, 2011, p. 
24. 
145 ________, Zygmunt. 44 cartas do mundo moderno. Estranhas aventuras da privacidade, Zahar, 2011, p 37. 
 “Privado” e “público” são conceitos antagônicos. Em geral, seus campos semânticos não estão separados por 
limites que permitam tráfego de mão dupla, mas por fronteiras demarcadas: linhas intransponíveis, de 
preferência fechadas com rigidez e pesadamente fortificadas de ambos os lados para impedir transgressões 
(invasores ou trânsfugas, sobretudo desertores). Mesmo que não haja uma guerra declarada, que não se 
desencadeiem ou projetem ações, que o território fronteiriço não demonstre ser uma área de tiro, em regra, as 
fronteiras só toleram o tráfego em áreas selecionadas. BAUMAN, Zygmunt. 44 cartas do mundo moderno. 
Estranhas aventuras da privacidade, Zahar, 2011. 
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caminho, são fronteiras intransponíveis e pesadamente fortificadas. Durante a modernidade, 

muitas vezes o público tenta furar essa fronteira, espionando, investigando, procurando 

espaços para poder penetrar no privado, na segurança de uma pessoa ou de um grupo. A 

privacidade é um direito fundamental e inerente ao ser humano que é base para a 

personalidade e a liberdade de pensamento da pessoa, ela tem correspondência em diversos 

momentos da história, seja no macro, como um país, ou no micro, como uma só pessoa que 

quer ter seu anonimato preservado. Geralmente essa pessoa que quer ter sua privacidade 

preservada é confundida como uma pessoa solitária e individualista, o que, neste caso não é 

verdade.  

Marmelstein146, em sua obra Curso de direitos fundamentais, afirma que os direitos de 

personalidade criam uma espécie de redoma protetora em torno da pessoa dentro da qual não 

cabe, em regra, a intervenção de terceiros, permitindo com isso o livre desenvolvimento da 

individualidade física e espiritual do ser humano. Marmelstein diz que ninguém deve se 

intrometer, indevidamente, na privacidade dos outros, sob pena de tirar a tranquilidade, a paz 

de espírito, o direito de ser esquecida ou deixada só, a intimidade pessoal ou familiar. Até a 

própria imagem ou nomes expostos indevidamente ferem esse direito fundamental, 

adentrando na própria dignidade da pessoa humana147. 

O caso Caroline de Mônaco148, que por ser pessoa pública, tinha sua privacidade 

invadida mesmo quando esta não estava em eventos oficiais. Sua privacidade era exposta 

mesmo quando estava em férias, fazendo compras ou até mesmo em eventos particulares. 

Diante de tantas investidas indevidas de paparazzo e publicações em revistas de cunho 

sensacionalistas, Caroline decidiu processar as revistas alemãs que publicavam suas fotos não 

autorizadas, surgindo assim um conflito de interesse, a saber, direito à privacidade e a 

liberdade de imprensa. 

                                                            
146 MARMELSTEIN, George. Curso de direitos fundamentais. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2009, p.115. 
147“A dignidade não corresponde, portanto, a algum aspecto especifico da condição humana, mas exprime, isso 
sim, uma qualidade tida como inerente a todo e qualquer ser humano, sendo frequentemente apresentada como o 
valor próprio que identifica o ser humano como tal. Seu conceito pode ser formulado nos seguintes termos: a 
dignidade humana é o valor-síntese que reúne as esferas essenciais de desenvolvimento e realização da pessoa 
humana. Seu conteúdo não pode ser descrito de modo rígido; deve ser apreendido por cada sociedade e cada 
momento histórico, a partir de seu próprio substrato cultural. […]. Mais importante que a conceituação é a 
compreensão do propósito da sua incorporação ao ordenamento jurídico:  proteger a condição humana, em seus 
mais genuínos aspectos e manifestações, tomando a pessoa sempre como um fim e nunca como um meio. Nesse 
sentido é que se revela contrário a dignidade humana, tudo aquilo que puder reduzir a pessoa (o sujeito de 
direito) à condição de objeto” SCHREIBER, Anderson. Direitos da personalidade. 2. Ed. São Paulo: Atlas, 2013. 
148Caroline Luísa Margarida Grimaldi, (Caroline de Mônaco) nasceu em Monaco-Ville no dia 23 de 
janeiro de 1957,  é uma princesa do Mônaco, princesa de Hanôver e duquesa de Brunsvique-Luneburgo, e a filha 
mais velha do príncipe-soberano Rainier III do Mónaco (1923-2005) e de sua esposa, a atriz estadunidense Grace 
Kelly (1929-1982). Seu irmão, Alberto II, é o atual príncipe-soberano de Mônaco. Seu nome civil é Caroline 
Louise Marguerite Grimaldi. 
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Neste contexto de privacidade e liberdade de imprensa tem-se o assunto do dano moral 

reflexo, que está ligado a esse direito fundamental, a saber, por exemplo, o direito do familiar 

anônimo de continuar no anonimato mesmo sendo parente de alguém famoso. Assim pode 

acontecer que no caminho da individualidade como forma de ter privacidade, o sujeito ser 

confundido como pessoa egoísta pelo simples fato de não querer dividir suas experiências, 

emoções e até a própria vida como os outros. Nasce a ideia de que a privacidade é na verdade 

um egoísmo. 

Para que o presente trabalho permaneça direcionado ao seu propósito, é mister adentrar 

a compreensão do seja espaço público e espaço privado, explicar e diferenciar o que é 

privacidade e egoísmo, pois o primeiro fere a intimidade de uma pessoa que pretende 

continuar ou se tornar anônima e o segundo trata-se de um ato comportamental149.  Assim 

como inúmeras palavras, a privacidade pode ser interpretada das mais variadas formas, o que 

ocasiona polêmicas e discussões entre os indivíduos, de forma que cada qual defenderá seu 

ponto de vista. Quando se coloca o egoísmo como sinônimo de privacidade, esta privacidade 

entra em uma esfera negativista, refutada por muitos como comportamento antissocial. A 

pessoa que carrega esse estigma de individualista/egoísta é tida como um ser incompatível 

com a afetividade, com o convívio em grupos e com a compaixão. A privacidade não é 

sinônimo e nem implica em egoísmo, ao contrário o egoísmo é fruto de imaturidade 

emocional. O egoísta, em regra, não tem como gerar todas as suas necessidades, ele precisará 

de outras pessoas para poder ter os benefícios que deseja. Diferentemente do egoísta, o sujeito 

que quer ter sua privacidade respeitada não se enquadra em nenhuma das características do 

egoísta. 

Agora que se pode distinguir privacidade de individualidade / egoísmo, é mister falar do 

surgimento da ideia de privacidade, verificando de que forma a sociedade evoluiu para o 

conceito atual de privacidade, o espaço público e o privado, e onde está o elo da invenção da 

privacidade. 

 

 

 

 

 

                                                            
149 ARENDT, Hannah. A condição humana. Tradução de Roberto Raposo. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 
2000. 4.ª reimpressão em 2004, p. 76. 
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2.1 A IMPRECISA DEFINIÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO E PRIVADO NA 

MODERNIDADE LÍQUIDA E A PRIVACIDADE DO CONSUMIDOR. 

A pensadora Hannah Arendt150 em seus estudos “Origens do Totalitarismo: 

antissemitismo, imperialismo, totalitarismo”, assim como Jürgen Habermas151 em seu 

trabalho “Mudança estrutural da esfera pública e Direito e Democracia entre facticidade e 

validade”152, contribuíram acerca dos conceitos de espaço público e privado. O diálogo que 

existe entre Arendt e Habermas colabora com a análise do objeto de estudo deste trabalho, no 

que tange ao espaço público em si, visando fomentar aporte para o presente estudo. Para esses 

autores, o espaço público é o lugar, onde as pessoas compartilham seus pensamentos, crenças, 

opiniões e demais convicções. O diálogo no espaço público é palco para o homem. É no 

espaço público que os homens podem expor e decidir sobre tudo, sobre a própria existência, 

com discussões e trocas de ideias. Segundo Hannah Arendt153, o espaço público é onde ser 

pode observar a pluralidade do agir do homem, é algo visível, ouvido e comum a todos.  

Enquanto nos espaços públicos figura-se como local para confronto das ideias diferentes 

dos homens, partindo da igualdade de condição, nos espaços privados se tinha a manutenção 

das necessidades humanas. Segundo Habermas154, a distinção público e privado surgiu na 

Grécia sendo difundida, pelo mundo, através do Direito Romano. Na Grécia, o privado se 

referia à esfera da casa (oikos), da família e daquilo próprio ao homem. O privado era um 

espaço de poder onde somente o chefe da família mandava, sendo obedecido por todos que 

dele dependiam. Não havia espaço para contestação ou dialogo. Cabia ao chefe da família 

proteger e dar sustento aos seus “subordinados”. O chefe da família tinha poder ilimitado, 

cabendo a mulher o papel de procriação e cuidar das proles. Desta forma, não podia se falar 

em igualdade na esfera privada já que o homem era o chefe da família e a comandava de 

forma autoritária. No entanto o homem só alcançava sua completude caso saísse da vida 

privada e interagisse a vida pública. Lá era onde ele era visto, era onde o homem poderia 

exercitar a democracia através do diálogo, do debate.  

As noções de Público e Privado ressurgem como um importante relevo ao nível dos 

debates sociais visando entender melhor tais conceitos em uma nova visão de crescimento do 

                                                            
150 ARENDT, Hannah. As Origens do Totalitarismo – Antissemitismo, Imperialismo, Totalitarismo. Trad. 
Roberto Raposo. São Paulo: Companhia das Letras, 1989, p. 515. 
151 HABERMAS, Jürgen. Mudança estrutural da esfera pública: investigações quanto a uma categoria da 
sociedade burguesa. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1984, p. 74. 
152 HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia; entre facticidade e validade – Volume I. Rio de Janeiro: Tempo 
Brasileiro, 2003, p. 126. 
153 ARENDT, Hannah. A condição humana. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001, p. 47-59. 
154 HABERMAS, Jürgen. Mudança estrutural da esfera pública: investigações quanto a uma categoria da 
sociedade burguesa. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1984, p. 15 – 17. 
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espaço público. Assim, todos estão, de certa forma, sujeitos ao monitoramento de suas vidas 

privada, tal qual um reality Show, procurando um suspiro em um mar de publicações, 

autorizadas ou não. Com essa invasão do público na esfera privada, e a própria invasão do 

espaço do outro, seja de forma a expressar algo que somente pertence ao íntimo da pessoa, 

como agredir o espaço alheio, de forma ilícita, com ou sem dolo, para tirar proveito próprio, 

surge a ideia do ser humano como direito fundamental. É inverídico que nas sociedades 

antigas não havia o direito do homem, esses direitos sempre fizeram parte da consciência 

humana, porém naquela época a noção de liberdade não era igual a que se tem hoje, pois 

aceitava, por exemplo, a escravidão sem maiores questionamentos. Segundo Marmelstein155 

No início do século XVIII, quase todas as constituições modernas tinham um capítulo para 

positivar os direitos dos homens, que posteriormente passou a chamar direitos fundamentais. 

Com as revoluções liberais ou burguesas, se proporcionou mudança significativa na política 

mundial, onde o Estado absoluto deu espaço para o estado democrático de direito. Da 

Revolução Francesa surge a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 

1789, que de forma primaria influenciou o mundo com as inserções, na constituição, da 

dignidade do ser humano como direito fundamental. Os direitos ligados à pessoa se tornam 

inerentes, impossíveis de serem desvinculados do ser, garantindo a ele, constitucionalmente, 

vida privada e direito a intimidade. 

Ao apresentar e desenvolver a ideia sobre liberdade, Locke156, apresenta um norte para 

se definir o direito à privacidade, afirmando que o sujeito precisa ter autonomia de sua pessoa, 

de seus atos, de seus bens e tudo que lhe pertença. A liberdade ao direito à privacidade é 

essencial para que a pessoa tenha garantido o pleno controle de sua vida pessoal para com as 

outras pessoas que possam ter interesses sobre as informações suas, sem que sejam 

autorizadas.  Para que se tenha pleno controle de sua vida pessoal para com as outras pessoas, 

que porventura possam ter interesses nas informações pessoais de outrem, torna-se 

fundamental para o sujeito a liberdade ao direito à privacidade. Pessoas podem querer ser não 

vista, querer o anonimato à popularidade, e isso deve ser protegido por lei e pelo Estado. O 

mesmo autor diz que “a exclusão de toda submissão a vontade arbitrário de outro, para poder 

seguir livremente a sua”157.  Esta frase mostra que a vontade do sujeito de estar no anonimato 

é direito fundamental da pessoa, que deve ser excluído a imposição do outro para que o 

sujeito possa escolher sua própria vontade, ou seja, que qualquer divulgação, não autorizada 

                                                            
155 MARMELSTEIN, George. Curso de direitos fundamentais. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2009, p.33. 
156 LOCKE, John. O Segundo Tratado sobre o Governo Civil. Tradução: Magda Lopes e Marisa Lobo da 
Costa. Editora Vozes: Petrópolis, 1994, p. 15. 
157 ibid., p. 16. 
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pela pessoa em foco, fere esse direito de morte, tendo em vista que tal divulgação pode ferir, 

também de morte, o direito fundamental. 

O direito à privacidade, devido a sua grande importância na sociedade e vida íntima do 

sujeito, está escrito na Declaração Universal dos Direitos Humanos de1948, feita pós Segunda 

Guerra Mundial pela ONU (Organização das Nações Unidas)158. O artigo 12159, visa afirmar 

em seu texto a garantia do cidadão de não se ter invasões, intromissões e até ataques a sua 

correspondência (ONU, 1984), que é uma forma de destruir a privacidade de alguém. 

Desde o crescimento da burguesia, que deu os primeiros ensaios com intuito de 

demonstrar a “invenção” da privacidade, nascendo uma necessidade ainda maior de garantir a 

propriedade privada, que é entendido onde a sociedade ultrapassa o coletivo e se aprofunda no 

individualismo. Esta burguesia, no início do século XIX, tem potencializado o fascínio pela 

individualidade quando busca adquirir novos lugares para crescer sua propriedade com intuito 

de demarcar um lugar somente seu, deixando evidente a necessidade da intimidade em sua 

vida. “O burguês apropria-se dos espaços, levantando novas barreiras, buscando a proteção de 

um local apenas seu, revelando uma nova necessidade de intimidade”160.  

O homem passa a perceber mais claramente, que além das dimensões política e 

econômica, a mudança de percepção de público e privado é interna, indo de encontro a 

expressão da personalidade. O indivíduo procura um espaço que permita a diferenciação 

perante a sociedade. Em outras palavras, citando Cachapuz161, a “[...] alteração fundamental 

tem origem numa conceituada emancipação psicológica [...]” do sujeito perante a sociedade e, 

com isso, “[...] aquilo que é privado em contraposição ao que é público deixa de ser 

identificado por um enfoque político para ganhar força na oposição entre o social e o íntimo” 

Ou seja, a privacidade, nos moldes como é compreendida atualmente, funda-se na percepção 

da relação do indivíduo com a sociedade.162  

A privacidade consegue ganhar força com as transformações socioeconômicas da 

revolução industrial. Há uma mudança em quase tudo ao redor do indivíduo, colaborando para 
                                                            
158A Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) é um documento marco na história dos direitos 
humanos. Elaborada por representantes de diferentes origens jurídicas e culturais de todas as regiões do mundo, 
a Declaração foi proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em Paris, em 10 de dezembro de 1948, 
por meio da Resolução 217 A (III) da Assembleia Geral como uma norma comum a ser alcançada por todos os 
povos e nações. Ela estabelece, pela primeira vez, a proteção universal dos direitos humanos. 
159Declaração Universal dos Direitos Humanos, Artigo 12 - Ninguém será sujeito a interferências em sua vida 
privada, em sua família, em seu lar ou em sua correspondência, nem a ataques à sua honra e reputação. Todo ser 
humano tem direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques. 
160 RODOTÁ, Stefano. A vida na sociedade de vigilância: a privacidade hoje. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 
26. 
161 CACHAPUZ, Maria Cláudia. Intimidade e vida privada no novo código civil brasileiro. Porto Alegre: Sergio 
Antônio Fabris Ed., 2006, p. 66-68. 
 
162 DONEDA, Danilo. Da privacidade à proteção dos dados pessoais. Rio de Janeiro: Renovar. 2006, p. 127.  
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o fortalecimento da privacidade. A arquitetura do ambiente familiar em que se vive, como por 

exemplo, a separação dos quartos da casa com banheiros privados, televisão, geladeira e até 

mesa para estudo em cada quarto, expressa claramente esse movimento de transformação da 

sociedade em busca da privacidade. O local de trabalho e de lazer são alterados para dar 

ênfase a privacidade. “Altera-se a arquitetura não apenas do local onde se vive, mas também 

do local de trabalho, ampliando-se a distância entre ambos”163. Desta forma, a marca da 

sociedade do século XIX é a preocupação com a vida privada e a intimidade, fazendo surgir a 

necessidade de tutela dessa novidade em construção. Diante deste novo conceito social, nasce 

os primeiros traços de um direito à privacidade, ao intimo da pessoa, que mais a frente, neste 

trabalho, será fundida ao tema dano moral. 

O paradigma para o estudo da privacidade surgiu nos Estados Unidos, após Warren ser 

mencionado em um artigo de jornal, mencionando sua vida pessoal. Warren escreveu uma 

obra que veio a ser um divisor de águas, onde a privacidade passa a ser vista como um direito 

a ser defendido. A publicação do escrito ocorreu no ano de 1980, por Samuel D. Warren e 

Louis D. Brandeis, e foi publicado na Harvard Law Review chamado The Rigth to 

Privacy, estabelecendo limites para a imprensa com relação a intromissão a vida privada164.  

Após o mundo entender que a vida privada de uma pessoa deve ser preservada e 

protegida pelo Estado, no Brasil, em 23 de abril de 2014, foi sancionada a lei Nº 12.965, 

conhecida como Marco Civil da Internet que estabelece princípios, direitos e garantias para o 

uso da internet no Brasil. No inciso II do artigo 3º, a lei estabelece como princípio para o uso 

da internet no Brasil a proteção da privacidade. Isso se dá pelo fato de que a internet é a forma 

mais rápida e cruel de destruir a privacidade de uma pessoa. É como se fosse um tiro no peito, 

no centro do coração, onde o prejudicado dificilmente conseguirá voltar ao estado a quo. 

Não poderia dar continuidade ao trabalho sem mencionar a dicotomia privacidade e 

liberdade, pois são direitos fundamentais, porém, andando em sentido contrário. Enquanto a 

liberdade de expressão visa a importância do direito de informar e do de ser informado, 

enfatizando-se a liberdade de expressão e a manifestação do pensamento como imperativos do 

regime democrático, o direito à privacidade é o direito à reserva de informações pessoais e da 

própria vida pessoal, daí surge os conflitos dos direitos fundamentais165. 

                                                            
163 RODOTÁ, Stefano. A vida na sociedade de vigilância: a privacidade hoje. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 
26. 
164 NOJIRI, Sergio. O direito à privacidade na era da informática – Algumas considerações. Jur, UNIJUS. 
UBERABA/MG, v.8, maio 2005, p. 100-101. 

 
165Partindo da premissa de que a solução do conflito de direitos fundamentais se dá nos mesmos moldes daquela 
pertinente à colisão de princípios, e verificada a existência de um autêntico choque de direitos fundamentais, 
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A liberdade de expressão no seu sentido jurídico é a faculdade ou o poder outorgado à 

pessoa para que possa agir segundo sua própria determinação, respeitadas, no entanto, as 

regras legais instituídas. “A liberdade, pois, exprime a faculdade de se fazer ou não fazer o 

que se quer, de pensar como se entende, de ir e vir a qualquer atividade, quando haja regra 

proibitiva para a prática do ato ou não se institua princípio restritivo ao exercício da 

atividade166”. Devido aos anos negros da ditadura militar no Brasil, onde ceifou-se o direito 

de se manifestar, a Constituição da República de 1988 pretendeu estender ao máximo o direito 

à livre manifestação, como forma de reparo e de exemplo a não ser seguido dos anos 

ditatoriais. A constituição de 88 contempla a liberdade de expressão como poucos países no 

mundo. Em seu artigo 220 dispõe que “a manifestação do pensamento, a criação, a expressão 

e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, 

observado o disposto nesta Constituição”, parágrafo 2º, “é vedada toda e qualquer censura de 

natureza política, ideológica e artística”. 

O direito da livre expressão deve ser exercido em sua totalidade, honrando o princípio 

de sua existência como os conceitos de construção de uma sociedade justa e igualitária. A 

liberdade de informação é pressuposto fundamental para garantir o direito ao respeito à vida 

privada porque ela dá motivo à “transparência tanto nos negócios públicos quanto nas 

decisões sociais que podem vir a gerar efeitos sobre os direitos essenciais da pessoa 

humana”167. Desta forma a liberdade de expressão e de informação é um direito fundamental, 

podendo qualquer pessoa ser livre para se manifestar, seja o pensamento, opiniões e idéias, 

por intermédio de escritos, imagem, palavra ou qualquer outro meio. A liberdade de expressão 

é a base de uma democracia, direito fundamental do homem.  

Outro direito fundamental do homem é o direito a personalidade, quer pessoas físicas ou 

jurídicas. O artigo 5º, X, da Constituição da República diz que 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. No novo Código Civil (Lei 10.406/02) tem-se 

os direitos da personalidade nos artigos 11 a 21. Artigo 21 aduz que “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”. 

                                                                                                                                                                                          
cabe ao intérprete-aplicador realizar a ponderação dos bens envolvidos, buscando o mínimo sacrifício dos 
direitos em jogo. Nessa tarefa, deve guiar-se pelos princípios da unidade da constituição, da concordância prática 
e da proporcionalidade (FARIAS, 2000, p. 122). 
166 SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. Forense, 15, ed. 2009, p. 490. 
167 MIRANDA, Rosângela Rodrigues de. A Proteção Constitucional da Vida Privada. Leme: Editora de Direito, 
1996, p. 145 – 146. 
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São os direitos inatos absolutos, irrenunciáveis, intransmissíveis, imprescritíveis. 

Absolutos, porque oponíveis erga omnes; irrenunciáveis, porque estão vinculados à pessoa de 

seu titular. Intimamente vinculados à pessoa, não pode esta abdicar deles, ainda que para 

subsistir; intransmissíveis, porque o indivíduo goza de seus atributos, sendo inválida toda 

tentativa de sua cessão a outrem, por ato gratuito ou oneroso; imprescritíveis, porque sempre 

poderá o titular invocá-los, mesmo que por largo tempo deixe de utilizá-los168. É, portanto, a 

exclusão do conhecimento alheio em relação àquilo que só diz respeito à própria pessoa, 

especificamente, quanto ao seu modo de ser. A pessoa tem o direito de se resguardar das 

ingerências alheias, é resguardar-se das vistas e ouvidos dos outros. É o direito de estar só.   

O direito à intimidade169 é o direito subjetivo que consiste no poder que toda pessoa tem 

de assegurar a proteção dos interesses extrapatrimoniais, de suas intimidades e privacidades, 

podendo essa pessoa impedir a intrusão, a divulgação e a investigação de sua vida privada, 

desta forma garantindo-lhe o direito a paz, a liberdade da vida pessoal e familiar. Esse direito 

cria “o dever jurídico em relação a terceiros de não se imiscuírem na vida privada alheia170. 

Desta forma, havendo violação ao direito à privacidade, o ordenamento jurídico será capaz de 

corrigir e coibir tal violação, seja na esfera civil ou penal, sobrepesando os direitos 

fundamentais (aparentemente em conflito) envolvidos, podendo inclusive condenar o autor a 

dano material, se a vítima teve despesas para recompor sua vida na normalidade anterior ao 

agravo, e moral se a vítima demonstrar que teve sua honra ou sua saúde física / mental 

abalados pela ofensa do autor.    

Nos artigos, Warren e Brandeis171 expõe as características do direito à privacidade, seus 

limites e funções, aproximando-se da intenção de tutela da personalidade humana, surgindo 

um novo conceito de proteção e segurança ao indivíduo172. Já naquela época os autores 

retratavam as inovações que modernizavam as publicações, como as fotografias instantâneas 

que junto com empresas de comunicação tem invadido o sagrado e privado espaço do lar e 

numerosos dispositivos tecnológicos ameaçam realizar a previsão de que aquilo que é 

sussurrado na alcova deve ser berrado do telhado. Segundo os autores a fofoca não é mais o 

                                                            
168 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. Rio de Janeiro, 13. ed., Forense, 1994. p.153. 
169Um de seus fundamentos reside no princípio da exclusividade, formulado por Hannah Arendt com base em Kant. 
Esse postulado comporta essencialmente três exigências: “a solidão (donde o desejo de estar só), o segredo (donde a 
exigência do sigilo) e a autonomia (donde a liberdade de decidir sobre si mesmo como centro emanador de 
informações) ” (FERRAZ JÚNIOR, 1993, p. 441-442). 
170 SZANIAWSKI, Elimar, Direitos da Personalidade e sua Tutela, Ed. Revista dos Tribunais, 1993, p. 153. 
 
171 WARREN, Samuel D.; BRANDEIS, Louis, D. Ringth to privacy. Harvard Law Review, v. IV, n. 5, 
December, 1890. Disponível em: http://facult.uml.edu/sgallagher/Brandeisprivacy.htm.  
172 DONEDA, Danilo. Da privacidade à proteção dos dados pessoais. Rio de Janeiro: Renovar. 2006, p. 12. 
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recurso do ocioso e do vicioso, mas tornou-se um comércio, que é perseguido com a indústria, 

bem como descaramento173.  

O direito à privacidade não se deve confundir com o direito proprietário na sua 

concepção tradicional. Em seu artigo174, Warren e Brandeis citam como exemplo os 

pensamentos de um pai, escritos em uma carta para o seu filho ou em seu diário revelando 

alguma informação íntima. Os autores defendem que ninguém que tenha acesso a tal 

documento poderia divulgá-lo, mesmo que o acesso tenha ocorrido de forma legítima; a 

proibição não seria restrita à publicação de uma cópia da carta ou do diário em si, sendo mais 

ampla, atingindo o conteúdo175. 

Nascido em berço burguês, o direito à privacidade, de maneira geral, permaneceu 

restrito às suas origens até o final da primeira metade do século XX. Tal cenário começa a 

alterar-se de forma mais contundente no decorrer da década de 1960 motivado, sobretudo, 

pelo crescimento da circulação de informações, consequência do desenvolvimento 

exponencial da tecnologia de coleta e sensoriamento, resultando em uma “capacidade técnica 

cada vez maior de recolher, processar e utilizar a informação”176. No Brasil, tanto o 

constituinte quanto o legislador ordinário, ao elaborarem a Constituição 1988 e o Código 

Civil de 2002, fizeram a opção de usar o termo privacidade, mas a expressão vida privada e 

intimidade não lhes deram conceitos. Desta forma, privacidade, deve ser vista como exercício 

de uma liberdade da pessoa, uma necessidade humana. Neste caso a privacidade é interna ao 

sujeito, faz parte dele, formando-o como ser humano. Seja a privacidade de estar só, ou numa 

perspectiva de controle informacional, essa privacidade não se pode perder o vínculo com a 

pessoa, como forma de manifestação da personalidade. A privacidade é fundamental para o 

homem, tanto para a oposição ao público como uma relação íntima, interna.  

Neste contexto de privacidade, toda pessoa tem o direito de estar só, de não querer ser 

exposta a terceiros, a um grupo de pessoas ou até mesmo ao mundo. É a vontade de que só 

aquilo que diz respeito a sua vida, seus sentimentos, sua forma de pensar fica na esfera do 

privado, podendo ser divulgado somente a pessoa a que interessar e de forma direta, sem 

                                                            
173 FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. O direito, entre o futuro e o passado. Editora Noeses, 2014. 57. 
174 FARIAS, Edilsom Pereira de. Colisão de Direitos: a honra, a intimidade, a vida privada e a imagem versus a 
liberdade de expressão e informação. Porto Alegre: Ed. Sergio Antônio Fabris, 1996, p. 116.  
175 11Trecho original: “it is difficult to regard the right as one of property, in the common acceptation of that 
term. A man records in a letter to his son, or in his diary, that he did not dine with his wife on a certain day. No 
one into whose hands those papers fall could publish them to the world, even if possession of the documents had 
been obtained rightfully; and the prohibition would not be confined to the publication of a copy of the letter 
itself, or of the diary entry; the restraint extends also to a publication of the contents. What is the thing which is 
protected? Surely, not the intellectual act of recording the fact that the husband did not dine with his wife, but 
that fact itself.” 
176 DONEDA, Danilo. Da privacidade à proteção dos dados pessoais. Rio de Janeiro: Renovar. 2006, p. 13. 
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alardes e divulgações que podem até modificar o contexto de uma vontade ou pensamento. 

Lafer177 entende que a intimidade é “[...] direito do indivíduo de estar só e a possibilidade que 

deve ter toda pessoa de excluir do conhecimento de terceiros aquilo que a ela só se refere e 

que diz respeito ao seu modo de ser no âmbito da vida privada”. Para Ferraz Júnior178, o 

conceito de vida privada abrange a intimidade, pois é uma esfera mais exclusiva daquele 

direito, por fim Zanini 179 a intimidade “é um local exclusivo que o sujeito reserva a si 

mesmo”. Em resumo pode-se afirmar que o direito à intimidade é justamente a proteção dos 

pensamentos e emoções mais restritos da pessoa, tendo que ser respeitado por todos, em todos 

os meios de informações, independente da grandeza midiática que possa existir. 

A privacidade não tem um ponto fixo para ser discutido, não se pode falar somente em 

direito à privacidade relativa a biografias, ou a fatos conjugais, ou entre outras dezenas de 

situações que possam violar a intimidade de alguém. Coube aos juristas criar as defesas a este 

bem inestimável. O direito à privacidade foi discutido na França pós-guerra, nos EUA nos 

anos de 1980, e no Brasil nos anos 2014 com a lei Nº 12.965, que estabelece princípios, 

garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. Não se pode ver diferente que a 

privacidade foi nascendo aos poucos, os casos surgiam e o efeito do direito à privacidade 

acompanhou esse crescimento.  

Atualmente no Brasil, esse direito é previsto tanto na Constituição quanto na legislação 

infraconstitucional, o direito à privacidade é considerado direito fundamental e direito da 

personalidade, sendo uma figura jurídica que supera a dicotomia entre direito público e 

privado. Na Constituição de 1988, alguns incisos tutelam a privacidade, a saber; inciso X "são 

invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito 

à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação", incisos XI, XII e XIV 

do artigo 5º, que preveem, respectivamente, a inviolabilidade da casa do indivíduo, do “sigilo 

da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações 

telefônicas” e o acesso a toda informação, “resguardado o sigilo da fonte, quando necessário 

ao exercício profissional”. O habeas data, encontrado no mesmo artigo 5º inciso LXXII, 

assegura o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de 

registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público e “para a 

                                                            
177 LAFER, Celso. A reconstrução dos direitos humanos. São Paulo. Companhia das Letras, 1998, p. 239. 
178 FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Sigilo de dados: direito à privacidade e os limites à função fiscalizadora 
do Estado. Revista da Faculdade de Direito da USP, São Paulo, v. 88, 1999, p. 442-443. 
179 ZANINI, João Carlos. Direito à proteção dos dados pessoais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 48. 
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retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou 

administrativo”. 

Além desses, a legislação penal protege a privacidade ao tipificar os crimes contra a 

inviolabilidade de domicílio (Art. 150), a correspondência (Art. 151), a correspondência 

comercial (Art. 152), a divulgação de segredo (Art. 153), a violação de segredo profissional 

(Art. 154) e violação de dispositivo informático (154-A). A Lei n. º 9.983 inseriu no Código 

Penal dois artigos; 313-A e 313-B, que tipificaram, respectivamente, dois crimes sobre banco 

de dados, a inserção ou facilitação por funcionário autorizado, de dados falsos e modificação 

ou alteração não autorizada no sistema de informações.  

Encerra-se este capítulo com o acórdão sobre a matéria, que cita um trecho da obra de 

Antônio Chaves180, adequado ao assunto em tema.  
“A honra – sentenciou Ariosto – está acima da vida. E a vida – pregou Vieira – é um 
bem mortal; a vida, por longa que seja, tem os dias contados; a fama, por mais que 
conte anos e séculos, nunca há de achar conto, nem fim, porque os seus são eternos; 
a vida há de conservar-se em um só corpo, que é o próprio, o qual, por mais forte e 
robusto que seja, por fim se há de se resolver em poucas cinzas; a fama vive nas 
almas, nos olhos e na boca de todos, lembrada nas memórias, falada nas línguas, 
escrita nos anais, esculpida nos mármores e repetida sonoramente sempre nos ecos e 
trombetas da mesma fama. Em suma, a morte mata, ou apressa o fim do que 
necessariamente há de morrer; a infâmia afronta, afeia, escurece e faz abominável a 
um ser imortal, menos cruel e mais piedosa se o puder matar”.  

 

2.2 TEORIZAÇÃO CONTEMPORÂNEA SOBRE AS ESPÉCIES DE DANO COM 

ÊNFASE NA REPARAÇÃO MORAL. 

 

Na sociedade, o homem conquista bens e valores que são tutelados pela ordem jurídica. 

Alguns destes bens são materiais e outros imateriais, para este trabalho será estudado com 

mais profundidade os bens imateriais, sendo mais especifico, a personalidade humana, 

dignidade da pessoa humana, privacidade e intimidade a luz do direito consumerista. Quando 

esses princípios são feridos, surge o direito do ofendido de ser indenizado e o dever do 

ofensor de indenizar. Assim aduz o Art. 186 do CC; “Aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito”. 

 Em direito civil há um dever legal amplo de não lesar a que corresponde à obrigação de 

indenizar, configurável sempre que, de um comportamento contrário, surta algum prejuízo 

                                                            
180 CHAVES, Antônio. No prefácio de Responsabilidade Civil por Dano a Honra. De Aparecida Amarante, Belo 
Horizonte. Del Rey. 1994 
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injusto para outrem181. Quando alguém ofende a outro e essa ofensa gere um prejuízo injusto, 

seja material ou moral, haverá um dever legal de indenizar o ofendido conforme os artigos 

186, 927, 953 e 954 todos do CC/02. Desta forma, todo ato ilícito praticado por terceiros que 

venha causar prejuízo sobre o patrimônio de alguém, é passivo de indenização, mesmo no 

direito consumerista. Tem-se assim a figura do dano material, que em suma, são os prejuízos 

de natureza econômica. Como exemplo, é o caso de quando alguém danifica um bem material 

de outro, ou ainda, na relação de consumo o fornecedor entrega um bem com defeito ou vícios 

de fabricação. Nestes casos houve um prejuízo material, de maneira que este prejuízo deve ser 

sanado, seja com o reparo do objeto danificado ou na reposição do objeto vendido com 

defeito ou vícios de fabricação. O reparo do dano material pode ser com a reposição do 

objeto, ou sua recuperação ou ainda de forma pecuniária, dependendo do caso concreto.  

Os danos morais são prejuízos de ordem não-econômica, “se traduzem em turbações de 

ânimo, em reações desagradáveis, desconfortáveis, ou constrangedoras, ou outras desse nível, 

produzidas na esfera do lesado”182. A característica do dano moral é a ofensa ou violação dos 

bens de ordem moral de uma pessoa, sua liberdade, sua honra, sua saúde, que pode ser mental 

ou física, ou a sua imagem. Diferente do dano material, o dano moral não se tem como valorar 

corretamente183, dependendo assim, para uma indenização justa, saber o quanto foi 

prejudicado o ofendido. Nos tribunais sempre há dúvida184 quanto ao valor das indenizações 

por danos morais, pois este valor não poderá ser tão alto ao ponto de enriquecimento sem 

causa, ou como a doutrina chama, enriquecimento ilícito, e nem tão baixo ao ponto de não 

haver a “satisfação ou gozo do bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da 

personalidade ou nos atributos das pessoas”185.  

Na indenização por dano moral deve ser observado o caráter compensatório e punitivo 

para que a vítima se sinta satisfeita, ou seja, compensada pelo dano sofrido e, o autor do dano 

                                                            
181 THEODORO JUNIOR, Humberto. Dano Moral, 7º ed. Belo Horizonte: Editora Del Rey, 2010, p. 2. 
182 BITTAR, Carlos Alberto, Reparação Civil Por Danos Morais, 2ª ed., São Paulo. Revista dos Tribunais, 1993, 
p. 31. 

 
183Hoje já é pacífico o entendimento acerca do direito a uma satisfação de cunho compensatório àquele que 
tenha sofrido atentado a um direito personalíssimo, mesmo quando este não produz qualquer prejuízo de 
ordem patrimonial (GOMES, 1998). Todavia, até pouco tempo atrás não se admitia a indenização do dano 
exclusivamente moral. Em regra, doutrina e jurisprudência, defendiam a reparação de danos morais somente 
quando houvesses resquícios essencialmente patrimoniais (CAVALIERI, 2010). Atribui-se a tal resistência a 
dificuldade em configurar um bem moral como algo suscetível de avaliação em pecúnia.  
184Pelo fato de existir uma da lacuna em nosso sistema jurídico com relação à quantificação do dano moral, é de 
suma importância o papel do juiz na reparação do dano moral, porque somente por meio da avaliação de cada 
caso concreto será possível detectar a extensão do dano para a fixação do quantum, sempre tendo como 
parâmetro os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e reciprocidade. 
185 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro, v. 7: Responsabilidade Civil, 17ª edição, São 
Paulo: Saraiva, 2003, p. 7. 
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se veja castigado pela ofensa que causou. Pereira diz que o caráter ressarcitório se converge 

em duas forças, a saber, o caráter punitivo que castigará o ofensor fazendo com que ele não 

reincida na prática, e o caráter compensatório que visa compensar financeiramente a vítima 

pelo mal sofrido.186  

O que mais diferencia o dano moral do dano material é o fato desse ter como sanção a 

recomposição do patrimônio, onde o causador do dano poderá indenizar a vítima com o bem 

lesado ou o valor indevidamente desfalcado. Trata-se de uma compensação pelo dano 

material, objeto definido, como um veículo, um muro ou o mesmo o próprio dinheiro, que é o 

caso de um erro bancário onde o banco debita, sem motivo justo, um valor da conta de um 

correntista. Assim, demonstrado o dano material, a perda do patrimônio, o dinheiro, o banco 

deve ressarcir o valor que foi indevidamente debitado da conta da vítima, sanando assim o 

dano material.   

Esse dano não se presume187, exige-se para ser passivo de reparação, a comprovação do 

efetivo prejuízo experimentado, pois a indenização mede-se pela extensão do dano conforme 

artigo 944 CC/02. Porém se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o 

dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização. O parágrafo único do referido 

artigo libera o juiz da certa medida da extensão do dano, quando aduz que o causador do dano 

será cobrado na proporção de sua culpa. Desta forma, essa equidade na valoração parcial do 

dano moral tem dois lados; o lado da vítima, quando recebe menor valor indenizatório, que 

pode ter o sentimento de injustiça ao ver que o valor que recebeu de indenização não foi 

suficiente para reparar o dano material sofrido e tem-se o lado do agressor, que mesmo com 

sua culpa na menor gravidade, se ver obrigado a ressarcir o dano por inteiro. A equidade tem 

vários significados, dentre os quais a “atenuação, modificação efetuada no direito, na lei, em 

consideração às circunstâncias particulares; moderação, razoabilidade na aplicação do 

direito”188. É importante salientar que mesmo que o banco sane o dano material, depositando 

o valor que foi indevidamente retirado da conta da vítima, ainda pode ter havido o dano moral 

causado a vítima. 

                                                            
186 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Responsabilidade civil. 9. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p 55. 
187O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação 
originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade 
objetiva ou subjetiva (STOCO, 2007, p. 128). Neste sentido, também Cavalieri preconiza a necessidade de 
ocorrência de efetivo prejuízo para que se traga à tona a necessidade de responsabilização. Sem dano [.. .] não 
há responsabilidade civil. [...] E, se a vítima não sofreu nenhum prejuízo, a toda evidência, não haverá o que 
ressarcir. Daí a afirmação, comum a praticamente todos os autores, de que o dano é não somente o fato 
constitutivo, mas, também, determinante do dever de indenizar (CAVALIERI, 2010, p. 77). 
188 LEMES, Selma Maria Ferreira. A Arbitragem e a Decisão por equidade no Direito Brasileiro e Comparado. 
São Paulo, Atlas, 2007, p. 193. 
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 Supondo que o correntista, vítima do banco que debitou incorretamente um valor em 

sua conta, deixando-a sem saldo, passou grande constrangimento em um restaurante, que após 

grande consumo de comidas e bebidas junto a amigos, comemorando seu aniversário, ao pedir 

a conta e passar o cartão de débito, este foi negado por insuficiência de fundos. Tendo que 

recorrer aos amigos presentes para pagar a conta de sua festa, a vítima do banco sofreu grande 

constrangimento moral, gerando assim o dever o banco causador do dano em ressarcir o 

correntista vitimado pelo dano moral.  

Diferente do dano material, o dano moral não pode ser valorado tendo em vista que o 

prejuízo foi na esfera intima da vítima, em sua honra, sua intimidade, seu nome, que em 

princípio é um dano irreversível.  O valor que é atribuído à reparação tem um duplo objetivo, 

a saber, coibir a reincidência do agente e atenuar o sofrimento injusto do lesado.  

Dano patrimonial é o “dano que atinge o patrimônio do ofendido; dano não patrimonial 

é o que, só atingindo o devedor como ser humano, não lhe atinge o patrimônio”189. Para haver 

responsabilidade civil, há necessariamente que se tenha três elementos, a saber, “existência de 

uma ação comissiva ou omissiva, ocorrência de um dano moral ou patrimonial causado a 

vítima e nexo de casualidade entre o dano e a ação, isso constitui o fato gerador da 

responsabilidade civil”190. Os danos patrimoniais são aqueles que atingem os bens e objetos 

de natureza corpórea e material. Por consequência, são suscetíveis de imediata avaliação e 

reparação. Afinal, os bens materiais podem ser reconstruídos ou ressarcidos, “todos possuem 

valor econômico no campo das relações negociais”191. Toda lesão ao patrimônio de uma 

pessoa constitui dano patrimonial, que consiste na perda ou deterioração, total ou parcial, dos 

bens que lhe pertencem, sendo passível de valoração pecuniária e consequentemente de 

indenização pelo responsável. Assim, quando for impossível a reconstituição do bem, ou seja, 

do objeto material danificado, impossibilitando ao status quo, a vítima será indenizada com a 

restituição do valor pecuniário do bem, pago pelo causador do dano. 

 

2.3 O DANO CAUSADO AO CONSUMIDOR PELA UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE 

DADOS PESSOAIS.  

 

A facilidade que existe hoje para divulgação de algo pela internet é fato nunca visto na 

história. Em poucas horas uma pessoa pode sair do anonimato e ser conhecida 
                                                            
189 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Ed. Revista dos Tribunais. 1959, p. 30. 
190 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil brasileiro. Responsabilidade civil. 25. ed. São Paulo: Saraiva, 
2011, v. 7. P. 53-54. 
191 REIS, Clayton. Avaliação do dano moral, 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000, P. 3. 
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mundialmente, assim como uma pessoa muito famosa pode ter sua fama abalada em questão 

de minutos, tudo isso através da rede mundial de computadores. 

Famosos tentam se manter famosos mostrando suas intimidades em redes sociais, 

mostrando onde frequentam, o que estão comendo, o carro que usam, suas casas, as 

dependências internas de suas casas, até seus banheiros são mostrados para não serem 

esquecidos pelo público, que por outro lado tem uma estranha necessidade de ficar sabendo 

o que se passa na vida de um famoso. Trata-se uma simbiose social, onde o famoso precisa 

do público para sua sobrevivência, assim como o público precisa do famoso para 

sobreviver. 

É inegável que a facilidade da internet trouxe muitas vantagens para o globo como um 

todo, as distancias foram diminuídas, fronteiras foram quebradas, negócios que antes eram 

impossíveis, hoje são comuns por causa da internet. Pequenas empresas, no aspecto físico, 

hoje são vistas como grandes empresas, o espaço físico de uma empresa não dita mais seu 

volume de negócios, o que vale nos tempos atuais, ou seja, o que mede o tamanho de uma 

empresa, é também sua capacidade de alcançar pessoas, no caso exposto, pessoas na rede 

mundial de computadores. Quanto mais se tem informações sobre as pessoas; quem são, 

onde moram, o que compram, seus desejos, e tudo que se possa saber, inclusive suas 

intimidades, mais se vende, mais se cresce e mais se destaca. 

Porem nem tudo é harmônico na internet, assim como tem pessoas que ganham com 

esta evolução, outras perdem. Por não haver um contato visual nos negócios que acontecem 

na rede, a pessoalidade entre o comprador e o vendedor é quase zero, aparentemente não há 

compromisso, da empresa que vendeu um produto, com a ética, com o pós-venda e nem 

muito menos com a fidelização do comprador. 

O cliente da empresa da rede mundial, aqui podendo ser chamado de consumidor, para 

fazer sua compra via internet, inicialmente ele acessa o site da empresa fornecedora, escolhe 

o produto e decide comprar. A partir deste momento, o consumidor não tem mais o domínio 

completo de sua compra, tudo fica a cargo da empresa fornecedora, isso porque o 

consumidor não ver o produto ao vivo, não a toca, não o ver funcionando, na verdade o 

consumidor sequer sabe, naquele momento da compra, se o produto realmente faz o que é 

dito em sua propaganda. Até a entrega do produto na residência do consumidor, este está 

completamente vulnerável neste negócio, não existe nenhum controle do consumidor 

naquela transação. 
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Superado esta fase de vulnerabilidade do consumidor, caso tenha recebido o produto 

em perfeito estado, funcionando como na propaganda e com as qualidades divulgadas, ainda 

assim há risco para este consumidor, a saber, de seus dados pessoais. 

Para se fazer uma compra pela internet o consumidor tem obrigatoriamente de fazer 

um cadastro com seus dados pessoais informando até o número de seu cartão de crédito com 

o código de segurança. Desta forma a empresa fornecedora cadastra os dados do cliente em 

um banco de dados que será utilizado pela empresa em outras transações que por ventura 

este consumidor venha a fazer com esta empresa, além, também, de usar estes dados para 

divulgação de outros produtos ou serviços. 

Segundo o artigo 43 do CDC, é imprescindível a comunicação do usuário quando da 

abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais, isso é um ponto importante neste 

trabalho, pois pode haver uma possível ilicitude, afrontando o previsto neste artigo, que 

trata sobre bancos de dados consumeristas, pois não é de conhecimento público a origem 

dos dados que foram passados pelo consumidor ao fornecedor, desta forma tudo que foi 

colhido pela empresa, com relação aos dados pessoais do consumidor, devem ser guardados 

e usados somente pela empresa coletora.  

O caso “Nomes Brasil”, onde um site de mesmo nome permitiu consultas em CPFs e 

outros dados de grande parte da população brasileira, é um exemplo que fere o MCI192. Este 

site disponibilizou consulta do CPF e outros dados de uma grande parte da população 

brasileira. O acesso era livre e sem limitação de conteúdo. Para ter acesso aos dados de 

qualquer cidadão brasileiro, bastava digitar o nome e verificar se os dados constavam na 

base de dados online. A Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, por 

meio do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC) notificou os 

provedores, que retiram a página do ar. O órgão considerou indevida a veiculação de tais 

dados sem o conhecimento e a autorização dos seus titulares, e tomou como base o CDC e 

no MCI.  

Este caso é um ponto no universo da internet e faz-se refletir se estas leis realmente 

vedam a veiculação destes dados. A princípio, a publicidade de dados pessoais e outras 

informações particulares da forma como foram expostas no site “Nomes Brasil” é indevida, 

tendo como base o direito fundamental à privacidade previsto na CF/88. Porém não se trata 

somente de uma invasão da privacidade, é algo mais profundo, principalmente no risco em 

                                                            
192Lei 12.965/14, estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil. A Proteção 
à privacidade dos usuários são garantias estabelecidas pela nova Lei, que também regula sobre a transparência 
das empresas que atum na internet.   
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potencial de uso das informações que estavam no site, para fins de fraude e eventuais danos 

aos seus titulares. 

 O direito à privacidade engloba outros direitos relacionados à personalidade, a saber, 

o direito à intimidade, honra e imagem. Desta forma, quando a veiculação não autorizada de 

dados pessoas potencialmente permite sua má utilização para práticas ilícitas como a 

abertura de créditos em instituições financeiras e criação de identidades falsas, por exemplo, 

pode o ofendido exigir que referida publicidade cesse, devendo, se for o caso, procurar o 

judiciário para fazer valer seus direitos como cidadão.  

Rizzato Nunes193 explica que essa previsão foi feita em razão do disposto no artigo 5º, 

inciso X, da CF/88, visando a proteção da privacidade do consumidor, aduz que embora as 

regras do artigo 43 falem sobre o cadastro de inadimplentes dos serviços de proteção ao 

crédito, esta vai mais além e alcança os sistemas de informação mais amplo. Assim segundo 

o autor, todas a informações a respeito de consumidores, pessoas físicas ou jurídicas, está 

submetido às normas do CDC. Nunes afirma que não existe entendimento diferente, pois o 

parágrafo 2º do referido artigo, é claro quando diz; “a abertura de cadastro, ficha, registro e 

dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não 

solicitada por ele”. Desta forma percebe-se que tal entendimento decorre diretamente 

do texto constitucional de preservação de privacidade do consumidor (art. 5º, X, da CF), 

valendo para cadastros ditos negativos quanto positivos. 

O artigo em questão pode ser interpretado de maneira que o consumidor deve apenas 

ser informado - e não necessariamente autorizar - quando da criação e/ou inserção de seus 

dados em uma base de dados. Neste caso não existiria na referida lei a vedação expressa da 

transferência de uma base de dados ou a sua utilização por terceiros. Neste raciocínio, no 

caso do site “Nomes Brasil”, este não estaria violando o código consumerista quando 

divulgava os dados de um cadastro que recebera e fora feito com a autorização das pessoas 

ali contidas. No entanto esse raciocínio não pode prevalecer pois CDC não pode ser 

interpretado isoladamente. 

O artigo 51 deste código foi complementado pela portaria nº 5/2002, da Secretaria de 

Direito Econômico do Ministério da Justiça, que considerou abusiva qualquer disposição 

que: I - Autorize o envio do nome do consumidor, e/ou seus garantes, a bancos de dados e 

cadastros de consumidores, sem comprovada notificação prévia; II - Imponha ao 

                                                            
193 NUNES, Rizzato. Curso de Direito do Consumidor. 1ª Ed. Saraiva, 2004, p. 584. 
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consumidor, nos contratos de adesão, a obrigação de manifestar-se contra a transferência, 

onerosa ou não, para terceiros, dos dados cadastrais confiados ao fornecedor; III - autorize o 

fornecedor a investigar a vida privada do consumidor.  

Verifica-se que, na pratica, a portaria cria o instituto do consentimento, assim torna-se 

necessário a autorização do consumidor para que seus dados sejam inseridos em uma base 

de dados, assim como a transferência para terceiros, não bastando somente o consumidor ser 

informado que seus dados serão inseridos em uma base de dados, como determina o art. 43. 

No contexto do exemplo do site “Nomes Brasil”, mesmo que uma base de dados seja 

adquirida legalmente, para haver uma transferência para terceiros teria que ser autorizada 

pelos titulares dos dados consumerista.  

A administração pública, diferente das relações privadas, são mais rigorosas no que 

diz respeito a divulgação de dados pessoais. Os CPFs, por exemplo, emitidos pela 

administração pública a seus titulares, requer mais rigidez na entrega destes dados que na 

esfera privada, tendo como base o artigo 37 da CF/88.  A administração pública é adstrita ao 

previsto em lei. A esfera privada pode fazer o que não estiver vedado por lei.  

Para melhor esclarecer os procedimentos da administração púbica, pode-se observar 

no site da Receita Federal os procedimentos194 que entidades públicas devem seguir para a 

disponibilização de dados, havendo inclusive Instruções Normativas expressamente tratando 

sobre isso.  
IN Nº 19 
Art. 1o Esta Instrução Normativa disciplina os procedimentos de fornecimento de 
dados cadastrais e econômico-fiscais da Secretaria da Receita Federal - SRF, a 
outras entidades. 
Art. 2o O atendimento a solicitações de fornecimento de dados cadastrais da SRF, 
efetuadas por outras entidades, será executado pela Coordenação-Geral de 
Tecnologia e de Sistemas de Informação - COTEC, ou por suas projeções 
regionais ou locais. 
§ 1o O fornecimento de dados fica limitado àqueles constantes de cadastro de 
domínio público e que não informem a situação econômica ou financeira dos 
contribuintes. 
§ 2o Consideram-se de domínio público os dados das pessoas físicas ou jurídicas, 
que, por força de lei, devam ser submetidos a registro público. 
Art. 4o O fornecimento de dados a instituição de direito privado somente será 
efetivado quando a informação for indispensável, em virtude de lei, ao exercício 
de suas atividades. 
IN Nº 20 
Art. 8o O fornecimento eventual com acesso on line às bases de dados somente 
poderá ser realizado por intermédio da COTEC ou DITEC/SRRF. 
Art. 9o O fornecimento continuado com acesso on line às bases de dados será 
efetuado mediante credenciamento de usuários do órgão ou da entidade 
interessados no Sistema de Entrada e Habilitação - SENHA, da SRF, observado 
para este fim o disposto na Portaria SRF No 782, de 20 de junho de 1997. 

                                                            
194INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF Nº 19, DE 17 DE FEVEREIRO DE 1998, 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=13242 
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Parágrafo único. O acesso às bases de dados da SRF, na forma deste artigo, fica 
condicionado à reciprocidade de tratamento em relação às bases de dados fiscais 
do órgão convenente, salvo se a SRF abdicar expressamente dessa prerrogativa. 
 

Desta forma seria possível construir uma tese de que as informações da Receita 

Federal não são púbicas, no entanto, apesar de não conseguir uma pesquisa no site deste 

órgão através de um número de CPF (pois esta pesquisa se limita a informar a situação 

cadastral do CPF, não informado qualquer outro dado), fácil se obtém informações 

cadastrais e econômico-fiscais com o mesmo CPF em outras fontes, a saber, diretamente de 

uma empresa privada ou até de sistemas de busca na Internet. Desta forma, pode-se afirmar 

que estes bancos de dados não estariam sujeitos às instruções normativas mencionadas 

acima. 

Neste entendimento é possível afirmar que os dados de CPF e outros afins são dados 

públicos. No entanto há diferença entre o que é público e o que publicamente acessível por 

qualquer pessoa. Para melhor compreensão, será dado o exemplo dos salários dos 

funcionários públicos, que até pouco tempo eram sigilosos, ou seja, não eram públicos. Nos 

tempos atuais, prevalecendo o princípio da publicidade, estes salários tornaram-se públicos, 

e qualquer pessoa pode ter acesso a estas informações. É importante salientar que os dados 

públicos também podem ter natureza pessoal, o que deve conferir aos seus titulares controle 

sobre a sua divulgação e coleta, caso não haja previsão em lei determinando a publicidade.  

Diante de todo exposto conclui-se que o CPF é um dado pessoal público que confere 

ao seu titular o direito a controlar a sua divulgação caso o contexto possa violar, entre 

outros, o seu direito à privacidade ou ameaçar algum outro direito, como eventual dano 

econômico oriundo da criação de uma identidade falsa. É lamentável que nem a CF/88, nem 

o CDC, nem o CC/02 e o MCI conferem ao cidadão todas as ferramentas necessárias para o 

controle dos seus dados pessoais. Para tentar dar uma luz ao tema, atualmente se discute 

o Anteprojeto de Proteção de Dados Pessoais. 

Este Anteprojeto visa discutir regulação que pretende estabelecer um regime legal 

abrangente de proteção de dados pessoais. Esta norma pretende dar ao cidadão meios para 

controlar efetivamente o que é feito com seus dados pessoais, ao mesmo tempo que 

estabelece parâmetros jurídicos seguros para o processamento de dados pessoais, base da 

economia digital em que vivemos atualmente. Quando a referida legislação estiver em 

vigor, em tese, os titulares de dados teriam formas efetivas de combater e evitar que seus 

dados pessoais, como os expostos pelo “Nomes Brasil”, sejam utilizados de forma indevida 

e não autorizada. Situações como estas e muitas outras devem servir de incentivo para 
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continuação de debates, discutindo ativamente o futuro da proteção de dados pessoais no 

Brasil. 

Apesar do Anteprojeto de Proteção de Dados Pessoais ainda está em desenvolvimento, 

tem-se verificado que em alguns casos a utilização indevida de dados pessoais tem levado 

aos tribunais questões sobre o dano moral sofrido pela vítima que teve seus dados 

divulgados sem seu consentimento. Nestes tribunais são discutidos o uso de dados pessoais 

sem autorização de diversas forma, seja por cadastros repassados a empresas de propaganda, 

seja por cadastros repassados para empresas de proteção de crédito, enfim, há diversas 

formas de causar um dano a outrem quando se adentra a intimidade de terceiros.  

Um caso que envolveu médicos e plano de saúde, mostra de forma clara o uso de 

dados negociados e sua utilização indevida, ou seja, sem autorização da pessoa. Trata-se do 

caso do plano de saúde que colocou nomes de médicos no livro de servidores do plano. 

A inclusão indevida e equivocada de nomes de médicos em guia orientador de plano 

de saúde gerou, no STJ, o dever de indenizar por ser dano presumido. Foi esse o 

posicionamento da Quarta Turma do STJ, ao negar recurso especial interposto pela 

Assistência Médica Internacional (Amil) e Gestão em Saúde, em 2011, disse que o livro 

serve de guia para os usuários do plano de saúde e trouxe o nome dos médicos sem que eles 

fossem ao menos procurados pelo representante das seguradoras para negociações a respeito 

de credenciamento junto àquelas empresas. Os profissionais só ficaram sabendo que os 

nomes estavam no documento quando passaram a receber ligações de pacientes interessados 

no serviço pelo convênio. Segundo o ministro Luís Felipe Salomão, relator do recurso 

especial, “a própria utilização indevida da imagem com fins lucrativos caracteriza o dano, 

sendo dispensável a demonstração do prejuízo material ou moral195.  

No julgamento, o ministro Salomão advertiu que a seguradora não deve desviar 

credibilidade dos profissionais para o plano de saúde, incluindo indevidamente seus nomes 

no guia destinado aos pacientes. Esse ato, “constitui dano presumido à imagem, gerador de 

direito à indenização, salientando-se, aliás, inexistir necessidade de comprovação de 

qualquer prejuízo”, acrescentou. 

No Brasil o número de reclamações sobre uso indevido de cadastros financeiros de 

consumidores disparou nos últimos anos. De acordo com o levantamento realizado pelo 

Instituto Brasileiro do Consumidor (IDEC)196, queixas envolvendo problemas com 

                                                            
195 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 2017, Resp. 1.020.936. Julgado em 17/02/2011. Publicado em 
22/02/2011 DJe.  
196https://idec.org.br/quem-somos. O Idec (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor) é uma associação de 
consumidores sem fins lucrativos, independente de empresas, partidos ou governos. 
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transparência e uso inadequado de informações pessoais cresceram 1134% entre 2015 e 

2018.Os dados fazem parte de uma pesquisa sobre reclamações, realizada na plataforma 

consumidor.gov.br, que também registrou um crescimento de 137% (48 mil reclamações a 

mais), entre 2016 a 2018. Do total, entre as 95 mil reclamações registradas, a principal 

queixa é em relação à publicação e à consulta ou coleta de dados pessoais sem autorização 

do consumidor, o que equivale a 63% do total de reclamações. A dificuldade de acesso aos 

dados fica em segundo lugar, com 27%.  

Segundo a pesquisa, o grande índice de queixas ocorre pela falta de transparência das 

empresas. Mesmo com a determinação dos direitos básicos do consumidor, as instituições 

ainda falham em assegurar o consentimento da utilização de dados pessoais, ou seja, não há 

interesse das empresas em informar ao consumidor que ele pode optar por não autorizar a 

divulgação de seus dados pessoais. A falta de fiscalização é outro grande problema para se 

enfrentar, pois essa negligencia dá margem para o vazamento de informações. Apesar do 

consumidor pressupor que terá seus dados protegidos pela empresa coletora, este poderá 

deparar com seu nome no mercado de forma ilícita, desta forma o consumidor também tem 

papel importante nessa fiscalização, ficando atento as autorizações para utilização de 

informações que ficam escondidas no meio de grandes textos, ou em alguns casos, os 

negócios só são fechados com estas autorizações. Às vezes, a pessoa está apressada e 

concorda com os termos de uso de dados da empresa sem nem ao menos ler. O linguajar 

ajuda a dificultar a compreensão das normas da instituição e existem, ainda, muitas dúvidas 

sobre o assunto. Desta forma uma educação sobre esse tipo de consumo pode ser uma boa 

alternativa para proteger os consumidores nesta hora. Por fim, o que mais se espera é que as 

empresas sejam mais transparentes, dessa forma, será positivo para a instituição e para o 

consumidor. 

Os danos mais comuns que são cometidos pelas empresas que usam de forma indevida 

os dados pessoais do consumidor vai desde a contratação fraudulenta de pacotes de 

telefonia, contratação de cartões de créditos seja para abertura do cartão fraudulento ou para 

negativação indevida do nome do usuário, ligação de energia residencial, abertura de conta 

bancaria sem solicitação do consumidor, dentre muitas outras modalidades que trazem 

sérios prejuízos aos consumidores. Atualmente o que mais se contesta com relação aos 

dados pessoais, é a legalidade do Concentre Scoring, que será vista no próximo tópico. 

 
                                                                                                                                                                                          
Fundado em 1987 por um grupo de voluntários, nossa missão é orientar, conscientizar, defender a ética na 
relação de consumo e, sobretudo, lutar pelos direitos de consumidores-cidadãos como você.  
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2.4 CONCENTRE SCORING E SUA CONSEQUÊNCIA NAS RELAÇÕES 

CONSUMERISTAS. 

 

O mercado quer cada vez vender mais e para isso precisa ter consumidores ativos. 

Porém, além de vender o mercado quer receber pelas vendas feitas, este mercado precisa 

selecionar os melhores clientes para poder vender, seja produtos, serviços ou crédito. Desta 

forma, o mercado procura ferramentas para se proteger de consumidores inadimplentes, ele 

quer selecionar para quem vender, diminuindo o risco da inadimplência. 

Já existem várias ferramentas legais de defesa do fornecedor no mercado, porém com 

a acessão da internet e seus programas matemáticos, está ficando cada vez mais impessoal a 

forma que estas empresas estão analisando seus clientes para decidirem se são bons 

pagadores ou não. A forma mais atual de selecionar o melhor cliente é através do Concentre 

Scoring, que é uma ferramenta usada pelo Serasa para qualificar os consumidores. Esta 

ferramenta usa dados matemáticos para chegar a uma avaliação. Esta forma de avaliar o 

consumidor está levantando uma grande discussão com relação aos dados cadastrais dos 

consumidores e sua vulnerabilidade neste sistema, causando assim, prejuízo pelas 

divulgações indevidas de dados cadastrais. Esse sistema coleta dados referente a forma em 

que o consumidor paga suas contas, ou seja, existe uma nota para cada boleto, conta, 

prestação ou outra forma de pagamento que o consumidor faz. Essa nota varia de acordo 

com a pontualidade no vencimento, desta forma se o consumidor atrasar algum boleto ou 

conta, a pontuação que ele receberá naquele pagamento será menor e inversamente 

proporcional, se o consumidor pagar a conta adiantado ou no dia do vencimento a 

pontuação será maior. A ferramenta usada pelo Serasa faz a proporção de contas que o 

consumidor pagou, relacionando diretamente com a pontualidade no referido pagamento. 

Antônio Carlos Efing197, em sua obra Bancos de dados e Cadastro de Consumidores, 

resume seu pensamento com relação aos cadastros de consumidores;  
“A consulta aos bancos de dados e cadastros, com o condão de conhecer o 
pretendente ao crédito, atinge-o sob todos os aspectos, e por este motivo se diz que 
os repositórios em comento possuem onisciência, para saber tudo, não deixando 
pedra sobre pedra no edifício da individualidade e da privacidade; onipotência, ao 
determinar o destino dos negócios, com incontestável poder de vida ou morte sobre 
o homo economicus; onipresença, ao invadir todos os espaços da vida comunitária, 
muitas vezes confundindo mercado com o modesto e frágil território da privacidade 
de cada indivíduo”.  

  

                                                            
197 EFING, Antônio Carlos. Bancos de Dados e Cadastro de Consumidores, RT, SP, 2002, p. 59. 



80 
 

O Concentre Scoring, definindo pela empresa Serasa198, trata-se de um sistema de 

consulta fornecido pela Serasa ao mercado de consumo, com a finalidade de auxiliar na 

análise de crédito. Tal sistema traz uma pontuação que reflete o grau de risco de 

inadimplência do cadastrado, sendo essa contagem obtida por meio de equações matemáticas 

que utilizam informações cadastrais e comportamentais de crédito apuradas em relação a um 

universo de pessoas com características semelhantes ao consumidor objeto da consulta. 

As polemicas em torno desta discussão estão longe do fim, pois tal sistema, classifica 

aquela pessoa, que em algum dia já teve seu nome incluso nos registros de proteção, como um 

consumidor de alto risco, pois neste sistema não há prazo para determinar a prescrição da 

informação negativa, ou seja, uma vez mal pagador sempre será visto como tal. Outra forma 

de prejudicar o consumidor é que a informação negativa não é informada a pessoa, sendo de 

acesso aberto a toda e qualquer outra empresa. Tal prática do Serasa afronta diretamente o 

CDC, principalmente no artigo 43, parágrafo 5º, que proíbe qualquer informação que 

prejudique o consumidor após a dívida paga.  

Então fica claro que se após impossibilidade de cobrança de débitos, mesmo não tendo 

estes sido pagos, não é permitido qualquer artifício que possa dificultar acesso a crédito, 

muito menos, após a quitação destes débitos, poderá constar alguma informação no sentido 

negativista. Assim, se o consumidor, por motivos diversos, não cumprir rigorosamente com 

sua obrigação, mesmo pagando a dívida posteriormente, terá seu nome negativado “ad 

eternum”, tendo em vista, que como se está falando de um cálculo matemático para qualificar 

o comprador, quando entra números baixos ou negativos, a tendência sempre será dificultar a 

restauração do crédito, tornando esta prática aplicada pelo Serasa abusiva e ilegal.  

Leonardo Roscoe199 defende que tal forma de selecionar o consumidor afronta os 

princípios constitucionais, tendo em vista que o inciso XXXVII, do artigo 5º, da CF/88 que 

estabelece ser proibido os tribunais de exceção pois este contraria o princípio do juiz natural. 

O Tribunal de Exceção é constituído ao violar princípios básicos de direito constitucional e 

processual, tais como imparcialidade do juiz, direito de defesa, contraditório, e todos os 

demais relacionados ao devido processo legal. Sendo o Brasil, um Estado Democrático de 

Direito, o próprio direito brasileiro não aceita qualquer tipo de tribunal de exceção, dando 

maior atenção ao princípio do juiz natural, já que nada mais justo e correto de que as pessoas 

sejam julgadas por órgão devidamente constituído pelo poder competente, fixado, inclusive, 

seus raios de extensão, sendo ainda aplicada uma legislação pré-existente. Não sendo desta 
                                                            
198 http://www.serasaconsumidor.com.br/gratuito_atualizacao.html.  Acesso em 02/01/2020. 
199 BESSA, Leonardo Roscoe. CADASTRO POSITIVO – Comentários à Lei 12.414, de 09 de junho de 2011. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. ps. 54-55. 



81 
 

forma seria atribuir regalias a determinadas pessoas ou coletividades, ferindo um outro 

princípio insculpido na nossa Lei Constitucional, a saber, o princípio da igualdade. Assim, 

está presente em nosso ordenamento o princípio do juiz natural ou constitucional, sendo 

proibido os tribunais de exceção, garantindo aos cidadãos, o amplo direito de serem julgados 

por órgão competente e devidamente investido neste poder. 

Desta forma, os que discordam do método Concentre Scoring alegam que a Serasa e/ou 

SPC, no exercício de suas atividades, caracterizam-se como verdadeiros tribunais de exceção, 

vez que condenam a pessoa apontada em seus bancos de dados, sem nenhuma apreciação 

anterior do Poder Judiciário, apenas com base em informações de origem duvidosas, as quais 

lhes são repassadas pelas entidades financeiras e comerciais a estes vinculados, sem qualquer 

critério ou controle, podendo haver facilmente, por exemplo,  uma perseguição ao consumidor 

como retaliação a algum ato licito praticado no mercado, que de maneira geral prejudicou as 

empresas.  

Apesar do Serasa ser abastecido com informações cadastrais de consumidores, que 

muitas vezes não concordam com esse compartilhamento de dados ou que não tem outra 

opção senão “autorizar” esse compartilhamento sob pena de ver seu credito negado e sua 

compra impedida, faz com que o consumidor fique refém de atos comerciais ditatoriais, sendo 

exposto ao ridículo de concordar com aquilo que lhe irá abater no futuro. Nunca é tarde e nem 

oportuno para dizer que o consumidor é parte mais frágil do negócio e que todos os riscos de 

qualquer negócio deverão ser suportados pelo empresário, não colocando estes sob 

responsabilidade dos consumidores.  

O artigo 42 do CDC, disciplina as cobranças de dívidas, estabelece que o consumidor 

não será exposto ao ridículo, constrangimento ou ameaça. Esta norma sintetiza o real anseio 

do legislador em vedar o excesso nas cobranças de débito de consumidores, tentando manter 

um certo equilíbrio entre os dois lados da relação consumerista. Colocando o consumidor em 

um quadro negativado, inquestionavelmente, é uma prática abusiva, constrangedora e 

vexatória para cobrança de débito, expondo o consumidor ao ridículo. Trata-se de ato coativo 

exercido pelo fornecedor de um produto ou serviço para forçar o consumidor a pagar a sua 

dívida, servindo não somente como um meio abusivo de cobrança, mas como uma forma de 

amedrontar e punir duramente o cidadão pelo não pagamento da dívida contraída ou até seu 

apagamento em atraso. Tais bancos de dados não realizam qualquer situação de proteção ao 

consumidor e sim, fins escusos, arbitrários e de pressão das instituições financeiras contra 

credores. 
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Colocando as ideias acima descritas para a realidade do trabalho aqui desenvolvido, 

nota-se claramente que a restrição ao crédito é uma prática desprovida de legalidade 

constitucional, pois o credor, neste caso o fornecedor de produtos ou serviços, ao inserir o 

nome do consumidor devedor nestes bancos de dados, que aqui são restritos ao Serasa e SPC, 

empresas privadas, age de forma contrária as leis brasileiras, visto que se utiliza de meios 

contestáveis para reaver o seu suposto crédito, ao invés de seguir os meios legais para o fim 

desejado, como o ajuizamento de ação perante o Poder Judiciário. Há entendimento que o fato 

de o credor repassar informações negativas do devedor aos serviços restritivos, com o 

objetivo de ver seus créditos que julga ter direito adimplidos, é um ato abusivo, pois antes de 

tudo, está agindo com desvio de finalidade de conduta, vereda que além de ofender os direitos 

subjetivos do devedor, poderá aplicar uma severa pena sem o salutar crivo do poder 

judiciário, neste caso o tribunal de exceção.  

Neste entendimento negativação dos dados do consumidor inadimplente, por si só, 

constitui abuso de direito, vez que se enquadra no art. 186, do CC/02, e consequentemente, 

configura-se como ato ilícito, acarretando em danos de diversas naturezas ao consumidor 

hipossuficiente, sendo passivo de indenizações compulsórias. Assim, qualquer informação 

depreciativa repassada por estes serviços, Serasa e SPC, sem a anterior tutela de órgão 

judicial, gera danos, que sem dúvida não podem ficar sem punição. Nota-se, que a 

indenização não deve ser imputada tão somente a entidade responsável pelo banco de dados, 

mas, deve atingir solidariamente a empresa que indicou solicitou a restrição do indivíduo, pois 

usou da confiança do consumidor em passar seus dados, para poder usar estes mesmos dados 

contra o próprio consumidor.  

Toda reparação de danos deve ser aplicada da forma mais abrangente possível, pois tem 

o objetivo de tentar restabelecer o patrimônio da vítima a situação que se encontrava no 

momento anterior ao ato ilícito praticado por esses serviços ou compensá-la pelas 

humilhações e constrangimentos sofridos. Utiliza-se o termo tentar, pois, como se trata de 

agressão, sobretudo, a direitos de naturezas não patrimoniais, impossível seria reparar 

integralmente o estrago causado a imagem ou honra de uma pessoa, sendo assim, como não 

há de se valorar o sofrimento alheio, esta indenização servirá com mais intensidade como 

educação para aquele que causou o dano, ou seja, as empresas envolvidas de fato. Para uma 

justa indenização, deverá haver a apuração dos danos e sua extensão, seja ele de caráter 
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material ou moral, chegando até em se falar em dano ricochete ou por reflexo200, para que 

haja a justa indenização pela prática arbitrária realizada. 

Minozzi, citado por José de Aguiar Dias201 aduz que: 

 
“[...] não é o dinheiro nem coisa comercialmente reduzida a dinheiro, mas a dor, o 
espanto, a emoção, a vergonha, a injúria física ou moral, em geral uma dolorosa 
sensação experimentada pela pessoa, atribuída à palavra dor o mais largo 
significado”. 

 

Cumpre neste momento, observar a mudança que está sendo estabelecida nos 

posicionamentos dos Tribunais por todo o país, visto que a 2ª Seção do STJ202 já confirmou a 

constitucionalidade e legalidade do Concentre Scoring, desta forma não se questiona mais sua 

legalidade, mas a forma indevida de uso, causando prejuízo ao consumidor. Foi verificado 

julgados antigos e recentes que compelem as entidades a retirar o nome do devedor e 

indenizá-lo quando se tratar de inclusão indevida. 

Neste julgado de 2008, (TJSP. AP nº 7104839600) o Tribunal mantém a sentença por 

dano moral devido a uma cobrança indevida de debito e posterior inclusão do nome do autor 

no banco de dados de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito. Naquela época o que 

se discutia nos tribunais era a abusividade da empresa em dispor dos dados do cliente para 

poder negativar junto aos órgãos de “proteção” ao crédito.  

 
(TJSP. AP nº 7104839600, 23 ª Câmara Cível., rel. Des. Oséas Davi Viana. 
Julgamento em 14/05/2008) 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. - Telefonia fixa. - Alegação de que a ré ofereceu a 
instalação de uma segunda linha telefônica no endereço comercial do autor, com 
isenção do custo de instalação, mediante o pagamento tão-somente das tarifas de 
utilização. - Circunstância não negada pela ré na contestação. - Alegação do autor 
que, assim, deve prevalecer. - Incidência do artigo 6o, VIII, do CODECON. - 
Sentença mantida no ponto. BANCO DE DADOS. - Ação indenizatória. - Inclusão 
do nome do autor no cadastro de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito. - 
Descabimento no caso. - Débito que foi objeto de acordo entre as partes. - Restrição 
que, no caso, ademais, foi mantida pela ré mesmo após ter sido quitado o débito 
antes do vencimento pelo autor. - Circunstância caracterizadora do dano moral no 

                                                            
200Dano ricochete ou por Reflexo: Já é consolidado na jurisprudência, o direito da vítima que teve prejuízo 
causado por outrem a uma indenização pecuniária, já que não se poderá reparar, levando ao status quo, 
sentimentos e experiências desagradáveis vividas pela vítima do dano moral. O dano ricochete ou por reflexo 
ultrapassa o limite da pessoalidade e entra na esfera de outra pessoa. Como exemplo, é o caso de um erro 
médico, onde a autora poderá requerer uma indenização por danos morais, sem prejuízo ao dano material, tendo 
em vista que o resultado da cirurgia a deformou, contrariando completamente o resultado pretendido, a saber, a 
beleza. Nesse contexto, o marido da vítima detinha a mesma expectativa do resultado positivo da cirurgia, pois 
admirava muito a beleza e vaidade da esposa, tendo uma vida feliz ao lado dela. Após o resultado da traumática 
cirurgia, o marido da vítima entrou em profunda depressão, visto que sentia a mesma dor que sua amada esposa. 
Neste caso hipotético, a esposa foi ofendida diretamente e o marido ofendido indiretamente, cabendo assim o 
dano moral por ricochete, reflexo ou indireto. 
201 DIAS, José de Aguiar. Da responsabilidade civil. vol. I, 8. ed., Rio de Janeiro: Forense, 1987, P. 730. 
202 http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Scoring-de-cr%C3%A. 
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caso. - Sentença mantida no ponto. DANO MORAL. - Ação indenizatória. – 
Cobrança indevida de débito e inclusão do nome do autor no banco de dados de 
inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito. - Arbitramento da indenização 
por dano moral no caso em R$ 3.000,00. - Valor que, na hipótese, se mostra 
insuficiente para compensar o autor pelos danos sofridos e exemplar a ré para 
não voltar a incidir na mesma falta. - Valor da indenização elevado para R$ 
9.000,00. - Sentença reformada no ponto.  
 

Na decisão acima descrita, a 23 ª Câmara Cível, rel. Des. Oséas Davi Viana, reconhece 

o abuso no uso dos dados do consumidor quando a empresa de telefonia passa estes dados 

para órgão de restrição de crédito, inclusive, neste caso, onerando o valor da indenização por 

dano moral em três vezes. Essa decisão colabora para o entendimento do caráter ilegal dos 

cadastros de restrição ao crédito, tentando dar equidade a uma relação que inicialmente é 

bastante desigual.  

Outro julgado do TJCE, aduz que há exercício regular de direito da empresa em 

negativar o nome do devedor. Processo Nº 3000219-12.2017.80.6.0102; 

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA GABINETE 2 DA 1 TURMA 
RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS FÓRUM DAS TURMAS RECURSAIS 
PROF. DOLOR BARREIRA   RECURSO INOMINADO PJE Nº 3000219-
12.2017.8.06.0102 ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA 
COMARCA DE ITAPIPOCA RECORRENTE: COMPANHIA ENERGÉTICA DO 
CEARÁ – ENEL RECORRIDO: MARIA VALDENORA ROCHA BEZERRA 
JUÍZA RELATORA: ICLÉA AGUIAR ARAÚJO ROLIM   RECURSO 
INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 
DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. 
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. CLIENTE EM DÉBITO. FALTA DE 
PROVAS DE PAGAMENTO DE SEGUNDA FATURA. PAGAMENTO 
EFETUADO APÓS O VENCIMENTO. NÃO CONFIGURADOS OS DANOS 
MORAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 
No presente caso, verificou-se que a empresa agiu no exercício regular do direito, 
posto que retirou a negativação questionada no dia 18/05/2016, três dias após o 
pagamento, não restando evidenciada qualquer consequência que induza a uma 
indenização, vez que não caracterizada a presença de ato ilícito por parte da empresa 
recorrida. Recurso conhecido e provido com fins de reformar a sentença e julgar 
improcedente o pedido de reparação de danos morais. Sem custas e honorários 
advocatícios dado o Art .55 da nº lei 9099/95. É como voto. Fortaleza/CE, 24 de 
outubro de 2019. ICLÉA AGUIAR ARAÚJO ROLIM Juíza Relatora         - 
Processo Nº 3000219-12.2017.80.6.0102. 

 

Por outro lado, há quem defenda os cadastros de restrição ao crédito. Leonardo Roscoe 

Bessa203 defende a importância dessa atividade para as empresas: “Essa prática comercial tem 

se desenvolvido no sentido de desobrigar o fornecedor de avaliar pessoalmente os riscos na 

concessão de crédito”. Alega o autor que a simples consulta aos arquivos de consumo já 

poderá fornecer os elementos necessários à celebração do contrato pretendido.  

                                                            
203 BESSA, Leonardo Roscoe. Bancos de dados de proteção ao crédito e as dívidas sob discussão judicial. 
Revista de Direito do Consumidor, v. 95, 2014, p. 76. 
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Os autores que concordam com este tipo de serviço, alegam que o mesmo representa 

uma proteção ao crédito, objetivando informar as instituições vinculadas (financeiras ou 

comerciais), o perfil da pessoa consultada, podendo deduzir se há ou não potencial em 

cumprir as obrigações de um contrato futuro. No mesmo entendimento, Nehemias Domingos 

de Melo204 afirma que "no exercício regular de seus direitos as empresas podem negativar o 

nome de seus clientes inadimplentes junto aos serviços de proteção ao crédito. Esse é um 

direito líquido e certo". 

Contrário aos pensamentos de Melo e Bessa, Carlos Covizzi205, sob a ótica 

constitucionalista, comenta que: 
“O impedimento de acesso ao crédito pelo não pagamento de prestação apontada nos 
serviços de proteção ao crédito, equipara-se a uma sanção, legitimada somente se 
aplicada pelo Poder Judiciário, o que significa deduzir que assim impostas é 
equiparável àquelas deduzidas pelos juízos de exceção[...]”. 
 

Assim pode-se notar que não é apenas a proteção ao crédito que está em jogo, o fato de 

ser colocado em um rol de inadimplentes pode causar danos enormes e irreparáveis para o 

consumidor que ali se encontram negativado, pois além de lhes atribuírem o rótulo de "mau 

pagador", tem cerceados vários de seus direitos assegurados Constituição Federal. 

Neste sentido, Marco Antônio Pizzolato206, ao discorrer sobre a ilicitude do SERASA, 

afirma que "tais bancos de dados não realizam qualquer situação de proteção ao consumidor e 

sim, fins escusos, arbitrários e de pressão das instituições financeiras contra credores". 

No entanto, o entendimento que prevalece nos tribunais do país é que sé o consumidor 

der motivo para que o fornecedor entregue seus dados as empresas de proteção ao crédito, 

isso torna-se legal, é o exercício regular do direito da empresa. A conduta da inscrição 

indevida gera responsabilidade objetiva, nos termos da orientação do STJ, consolidada na 

Súmula 385, pois o seu o entendimento é de que a anotação irregular em cadastro de proteção 

ao crédito gera responsabilidade de indenizar por dano moral o autor, salvo quando 

preexistente legítima inscrição. Assim se não houver preexistente legitima inscrição, caberá 

indenização por dano moral. 

 
Processo: 0000343-07.2017.8.06.0115 - Apelação Apelante: Eletropaulo 
Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A Apelado: Maria Leandra Sousa 
Lima Custos legis: Ministério Público Estadual EMENTA: PROCESSO CIVIL, 
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA A 

                                                            
204 MELO, Nehemias Domingos de. Dano moral nas relações de consumo: doutrina e jurisprudência. 1ª ed., São 
Paulo: Saraiva, 2008, p. 98. 
205 COVIZZI, Carlos. Práticas Abusivas da SERASA e SPC. 3 ª ed., São Paulo: Edipro. 2003. P. 121. 
206 PIZZOLATO, Marco Antônio. O SERASA e a ilicitude de seus atos. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-
4862, Teresina, ano 5, n. 44, 1 ago. 2000. Disponível em: https://jus.com.br/artigos/668. Acesso em: 3 jan. 2020. 
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QUO QUE, DECLARANDO A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, DEFERIU OS 
DANOS MORAIS À VISTA DE LANÇAMENTO INDEVIDO DO NOME DA 
AUTORA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONCESSIONÁRIA DE 
SÃO PAULO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR FATO  
(Relator (a): MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO; 
Comarca: Limoeiro do Norte; Órgão julgador: 1ª Vara; Data do julgamento: 
17/07/2019; Data de registro: 17/07/2019) 
IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA 
PROMOVENTE (ART. 373, II, CPC/15). NÃO FOI APRESENTADO O 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA EM NOME DA AUTORA. SUPOSTA FRAUDE 
PRATICADA POR TERCEIRO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DEFEITO 
NO SERVIÇO. DEVER DE DILIGÊNCIA NO EXAME DA 
DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA AOS NOVOS CLIENTES A FIM DE EVITAR 
PERTURBAÇÃO E INCÔMODOS GRAVES. TEORIA DO RISCO DA 
ATIVIDADE NEGOCIAL. NEGLIGÊNCIA E IMPRUDÊNCIA 
CONFIGURADAS. DEVER DE INDENIZAR. VALOR DA INDENIZAÇÃO 
FIXADO EM DISSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA 
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REDUÇÃO NECESSÁRIA, 
COM O FITO DE ATENDER ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. 
APELO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE. SENTENÇA MODIFICADA 
PARCIALMENTE. 
3. A apelante não acostou aos fólios prova da pertinência da inclusão nos órgãos 
restritivos, se limitando a sustentar apenas que pode ter havido "fato 
exclusivo de terceiro" ou tratar-se de "homônimo". Nota-se que a suplicada sequer 
trouxe aos fólios o suposto contrato firmado com a requerente, sob o frágil 
argumento de não possui mais o contrato em questão, uma vez que a instalação já 
teria sido encerrada, e nem que se verifica ter a ré, cientificado de estar 
diante de operação irregularmente contratada, excluído de pronto a restrição junto ao 
SERASA e SPC. 4. A inscrição indevida de nome da consumidora em cadastro 
negativo de crédito, a par de dispensar a prova objetiva do dano moral, que se 
presume, é geradora de responsabilidade civil para a empresa que, de modo 
negligente e imprudente, celebrou contrato de prestação de serviços de energia 
elétrica com base em documentos supostamente utilizados por terceiro, evidenciado 
dano moral in reipsa. 5. Deixando a empresa de observar regra básica de conduta, 
qual seja, exame minucioso de documentação apresentada por aquele que pretende 
contratar serviço de fornecimento de crédito, não pode imputar à parte mais fraca 
nas relações consumeristas, o próprio consumidor, de regra, os prejuízos 
advindos de negócio realizado com terceiro, quando em nada contribuiu, nem 
mesmo de forma indireta, para a ocorrência do evento danoso. 6. A responsabilidade 
do fornecedor de produtos e serviços é objetiva pelos danos que causar ao 
consumidor, independentemente da existência ou não de culpa, na forma dos arts. 14 
e 22, do CDC, bastando para tanto a existência de nexo de causalidade entre o 
evidente defeito do serviço prestado e no dano causado.  

 

A relatora Maria de Fátima de Melo Loureiro, assegura o direito a indenização por dano 

moral a consumidor que teve seus dados pessoais usados para ligação de energia junto a 

concessionária de forma fraudulenta. Assevera que caberia a empresa em observar regra 

básica de conduta, qual seja, exame minucioso de documentação apresentada por aquele que 

pretende contratar serviço de fornecimento.  Em sua decisão a relatora afirma que não se pode 

imputar à parte mais fraca nas relações consumeristas, o próprio consumidor, de regra, os 

prejuízos advindos de negócio realizado com terceiro, quando em nada contribuiu, nem 

mesmo de forma indireta, para a ocorrência do evento danoso. 
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Por esta decisão, há se concluir que caso houvesse impedimento do uso de dados do 

consumidor para abastecer cadastro de empresas privada “autorizadora” de crédito, mesmo 

com a fraude no próprio cadastro da empresa de fornecimento de energia, o consumidor não 

passaria por constrangimento tendo seu nome negativado de forma injusta. 

 
(Relator (a): SERGIO LUIZ ARRUDA PARENTE; Comarca: Fortaleza; 
Órgão julgador: 39ª Vara Cível; Data do julgamento: 03/07/2019; Data de 
registro: 03/07/2019) 
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA 
JUNTO AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE 
COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA INSCRIÇÃO. DANO MORAL 
PRESUMIDO. DEVER DE INDENIZAR. GRAVES CONSEQUÊNCIAS AO 
CONSUMIDOR, NO CASO CONCRETO. QUANTUM INDENIZATÓRIO 
FIXADO COM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA 
PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E 
DESPROVIDO. 1. No caso em testilha, ao analisar detidamente o acervo probatório 
documental constante nos presentes fólios, constata-se que a parte apelada logrou 
sim êxito em comprovar que a cobrança da qual se originou a negativação de seu 
nome junto aos cadastros era indevida, bem como, que inexistia qualquer débito 
pendente perante a empresa que justificasse tal inscrição. 2. A empresa apelante, por 
sua vez, não trouxe aos autos nenhum documento capaz de comprovar a dívida que 
culminou com a inscrição do nome do suplicante nos órgãos protetivos de crédito, 
ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II, do CPC/15. 3. Em 
regra, necessário se faz observar se os três elementos caracterizadores do ato ilícito 
(conduta humana – positiva ou negativa – dolosa ou culposa, dano e nexo de 
causalidade), elencados no artigo 186 do Código Civil, e, portanto, ensejadores da 
responsabilidade civil, estão presentes. 4. Ato contínuo, a jurisprudência pátria, e 
em especial o desta e. Corte de Justiça, é pacífica no sentido de reconhecer que 
a inscrição indevida em órgãos restritivos de crédito afronta os direitos de 
personalidade, podendo impedir o consumidor de firmar contratos, dando azo 
a reparação por danos morais. 5. Em igual passo, dispensa-se até mesmo a prova 
do prejuízo sofrido, presumindo-se a ocorrência de ofensa face às circunstâncias do 
caso concreto (dano in re ipsa), dada a publicidade conferida pelos órgãos de 
proteção ao crédito. 6. Neste contexto, dispõe o art. 944, caput, do Código Civil, que 
a indenização se mede pela extensão do prejuízo sofrido e, em se tratando de dano 
moral, os parâmetros a serem observados no arbitramento são, dentre outros, a 
gravidade do fato em si, a culpabilidade do agente e a condição econômica das 
partes. 7. Analisando o caso em tela, o valor da condenação em primeira instância, 
outrora arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se razoável e 
proporcional, frente às características do caso concreto, bem como apto a reparar o 
dano sofrido pelo consumidor, posto que diante da inscrição indevida efetuou 
distrato com uma construtora e perdeu a oportunidade de financiar imóvel que lhe 
serviria de moradia. Mesmo que este não tenha sido o único motivo do dito distrato, 
foi fator contributivo, posto que tendo seu nome negativado não conseguiria 
autorização para adquirir um financiamento imobiliário, pelo que deve refletir na 
definição do quantum a ser fixado a título de danos morais. 8. Recurso conhecido e 
DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação 
Cível nº 0830177-78.2014.8.06.0001, em que é apelante Banco Itaucard S/A e 
apelado Édipo Rosa da Silva. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 3ª 
Câmara de Direito Privado deste e. Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por 
unanimidade de votos, em conhecer do presente recurso, para JULGAR-LHE 
DESPROVIDO, mantendo a sentença de primeira instância inalterada, nos termos 
do voto do eminente Relator. Fortaleza, 03 de julho de 2019. Desa. Maria Vilauba 
Fausto Lopes Presidente do Órgão Julgador Des. Sérgio Luiz Arruda Parente 
Relator  
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A 39ª Vara Cível de Fortaleza, julgou favorável a indenização por dano moral a 

consumidor que teve seu nome negativado indevidamente por empresa. Em sua decisão o 

Relator Sergio Luiz Arruda Parente, aduz que a inscrição indevida em órgãos restritivos de 

crédito afronta os direitos de personalidade, neste caso, de certa forma, se alinhado ao 

entendimento da inconstitucionalidade da negativação do nome de consumidor inadimplente 

em órgão que se diz proteger o crédito.  

Em oposição a estas decisões, surge a súmula207 385 de 08 de junho de 2009, que 

segundo alguns autores “ofende o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, 

além de outros dispositivos legais, pois estabelece que o consumidor com mais de uma dívida 

não merece a proteção do CDC nem da CF/88. Segundo Claudia Lima Marques208, a súmula 

em questão cria uma excludente para o fornecedor que erra, criando uma escusa de antemão 

para todos os erros dos consumidores e da abertura de cadastro irregular, ficando o fornecedor 

sem punição. Diz ainda que basta uma única inscrição negativa em nome do consumidor para 

que seja autorizada uma devassa indiscriminada em suas informações de crédito, sem 

qualquer tipo de punição ou consequência para aqueles que o agridem moralmente e sem 

fundamento. 

No voto do Sr. Ministro João Olavo de Noronha do STJ, em Agravo Regimental NO 

Recurso Especial N. 1.046.881-RS (2008/0077227-8), verifica-se essa nova tendência nos 

tribunais.   
O Sr. Ministro João Otávio de Noronha (Relator): O presente recurso não reúne 
condições de êxito, pois não prosperam as argumentações apresentadas pelos 
recorrentes, devendo a decisão ora atacada ser mantida por seus próprios 
fundamentos. Com efeito, a jurisprudência atualizada deste Superior Tribunal 
de Justiça, para os casos como o presente, em que o devedor possui várias 
inscrições no cadastro de inadimplentes, firmou-se no sentido de que a anotação 
em órgão de proteção ao crédito é consequência natural que se impõe àqueles 
que procedem ao inadimplemento de suas obrigações, sendo, pois, o cadastro 
providência esperada pelo devedor, o que exclui a ofensa moral. Ante o exposto, 
nego provimento ao agravo regimental.  
 

O conteúdo da Súmula 385 exclui o consumidor com mais de uma dívida da proteção 

do CDC e da CF, ofendendo o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, além 

de outros dispositivos legais como o Art. 42 do CDC e Artigos 186 e 927 do CC/02209. O 

texto da Súmula generaliza, ferindo o princípio da razoabilidade, pois questões morais 
                                                            
207 Súmula 385 STJ: “Anotação Irregular em Cadastro de Proteção ao Crédito – Cabimento – Indenização 
por Dano Moral. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano 
moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. 
208 MAQGUES, Cláudia Lima; BENJAMIN, Antônio Herman; MIRAGEM, Bruno. Comentários ao Código de 
Defesa do Consumidor. 3. Ed. São Paulo: RT, 2010. P. 833. 
209Art. 186 CC. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 
dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 927 CC. Aquele que, por ato ilícito 
(arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 
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possuem foro subjetivo e cada pessoa sente de forma diferente os efeitos de uma negativação 

indevida. O consumidor sofre abalo moral quando está no rol de maus pagadores, pois isso 

pressupõem que lhe é corriqueiro ser inadimplente, o que na verdade, em muitos casos a 

inadimplência surge de um caso fortuito ou força maior210. Algumas câmaras do Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo, seguindo uma certa tendência em proteger as instituições 

financeiras em detrimento dos consumidores, vem aplicando a súmula 385 do STJ de forma 

indiscriminada, negando sumariamente qualquer tipo de reparação a consumidores que 

tiveram seu nome negativado indevidamente, quando preexistirem informações negativas a 

seu respeito. 

Yussef Said Cahali211, apoiado na jurisprudência tradicional do próprio STJ e do TJSP, 

leciona que é “imprestável ao caso qualquer outro elemento desabonador à pessoa do autor, 

pois aqui tem-se a analisar tão somente o fato apresentado inicialmente, ou seja, um título já 

pago levado a protesto”. Esse raciocínio parte de que mesmo que o consumidor já esteja com 

seu nome negativado neste órgão, caso haja uma nova negativação injusta, caberá o dano 

moral, pois segundo o autor, o que se analisa é tão somente o título pago e levado a protesto. 

A 1ª. Câmara do TJSP, 09.08.1994, JTJ 161/107, sustenta que a existência de vários 

registros, na mesma época, de outros débitos dos recorrentes, no cadastro de devedores do 

SERASA, não afasta a presunção de existência de dano moral, que decorre in re ipsa, vale 

dizer do próprio registro de fato inexistente. No mesmo entendimento a 4ª. Turma do STJ, 

Resp. 196.024, 02.03.1999, Rep. IOB Jurisp. 3/15.908 aduz que; assim, seria irrelevante a 

existência de registro do nome do devedor em outros cadastros negativos, por fim o TJSP, 4ª. 

Câmara, 21.05.1998; 9ª; Câmara, 19.08.1997, JTJ 201/118 entende que não é porque a pessoa 

já está ferida moralmente que se pode feri-la novamente. Não há um “bill” de indenidade para 

a ofensa moral que segue a outra diz a 4ª. Turma do TJDF, 25.09.2000, Rep. IOB Jurisp. 

3/17640. 

Desta forma, o que se observa é que o entendimento jurisprudencial do STJ e do TJSP 

vinha no sentido de que seriam irrelevantes as anotações anteriores em nome do consumidor. 

No entanto, com a edição da Súmula, várias câmaras do TJSP passaram a mudar o 

                                                            
210Caso fortuito ou força maior. José dos Santos Carvalho Filho, assim explica: “São fatos imprevisíveis 
aqueles eventos que constituem o que a doutrina tem denominado de força maior e de caso fortuito.  Não 
distinguiremos estas categorias, visto que há grande divergência doutrinária na caracterização de cada um dos 
eventos. Alguns autores entendem que a força maior é o acontecimento originário da vontade do homem, como é 
o caso da greve, por exemplo, sendo o caso fortuito o evento produzido pela natureza, como os terremotos, as 
tempestades, os raios e os trovões”. Já a Prof.ª.  Maria Helena Diniz afirma que força maior é o evento 
inevitável, como fato da natureza, e o caso fortuito é o imprevisível. Sílvio Rodrigues, por sua vez, lembra que 
pode haver sinonímia.  
211 CAHALI, Yussef Said. Dano moral. São Paulo 3ª. Ed. Editora Revista dos Tribunais, 2005, P. 447. 
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entendimento, e de forma indiscriminada, contrariando o entendimento anterior, vem julgando 

contrário aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da inviolabilidade 

da honra. Diante da relativa insegurança jurídica, resta apenas aguardar a chegada de um 

Recurso Extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, para sua manifestação, de forma 

definitiva, decidindo se a negativação regular pré-existente realmente tem o condão de inibir a 

reparação por danos morais em virtude de negativação posterior e indevida, à luz dos 

dispositivos e princípios constitucionais. 

Outro fato que causa bastante discussão na doutrina, é quando os consumidores que 

negociam e quitam empréstimos e dívidas com empresas bancárias, financeiras e telefônicas, 

vêm sendo constantemente surpreendidos com uma nova modalidade de restrição por elas 

impostas: a chamada "restrição cadastral interna". Esta restrição não considera a existência de 

anotação nos órgãos de restrição ao crédito (SPC, SERASA, CADIN, etc), mais apenas o fato 

de ter havido uma inadimplência, e mesmo com a quitação das dívidas negociadas, o 

consumidor é impedido de realizar novas transações naquela empresa, sendo negado o direito 

a obtenção de talonários e outros benefícios. 

Essa restrição cadastral interna vai de encontro ao ordenamento jurídico brasileiro, em 

seus artigos arts. 39212 e 51, inciso IV, ambos da Lei nº 8.078/90, e também no art. 2º, letra 

"a", da Resolução BACEN nº 1.631/89, alterada pela Resolução BACEN nº 1.682/90. Quando 

se trata de serviço público, a empresa concessionária está obrigada a fornecer serviços 

adequados, eficientes e seguros, conforme preconiza o artigo 22 do CDC. Assim, à luz do 

princípio da função social do contrato, pelo qual este não deve ser utilizado como instrumento 

de opressão, mas sim de realização, verifica-se que a negativa e/ou restrição na prestação de 

serviços bancários, financeiros, telefônicos, ou por concessionárias de serviços públicos, pela 

chamada restrição interna, afigura-se abusiva e desproporcional, em flagrante ofensa aos 

direitos inerentes ao cidadão.  

Caberá a empresa consultar órgãos de restrição ao crédito (SPC, SERASA, CADIN, 

etc.), e não constatada qualquer anotação nestes órgãos, a empresa que se negar a conceder 

crédito ou serviço, sob o argumento de restrição interna, ofende a moral do consumidor, e age 

com discriminação, pois lhe atribui o perfil de mal pagador e de pessoa não confiável, mesmo 

sem fazer parte do cadastro negativo dos órgãos de proteção ao crédito. Neste caso, aparado 

pelo artigo 5ª da CF/88, nos incisos V e X, o consumidor ofendido em seus direitos 

                                                            
212 art. 39, incisos II e IX, CDC. "é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas 
(...) recusar atendimento às demandas dos consumidores, na exata medida de suas disponibilidades e estoque, e, 
ainda, de conformidade com os usos e costumes (...) recusar a venda de bens ou a prestação de serviços, 
diretamente a quem se disponha a adquiri-los mediante pronto pagamento. 
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individuais, poderá acionar a justiça requerendo indenização por danos morais, cabendo ao 

poder judiciário repelir a prática da restrição cadastral interna, determinando o cancelamento 

da ofensa, por sua ilegalidade, e por fim, a título de justa indenização e exemplo, condenar a 

empresa aos respectivos danos morais.  

Assim o Concentre Scoring e outros sistemas de proteção ao crédito trazem grandes 

benefícios para o fornecedor, que de maneira clara coloca o risco de seu negócio nas mãos de 

seus clientes, sendo amparado por lei, no caso a súmula 385, que tirou direitos constitucionais 

do consumidor. Ademais esses sistemas vieram para aumentar ainda mais a diferença que 

existe entre fornecedor e consumidor, demostrando que o consumidor continua nas mãos do 

fornecedor, independente de época, tendo que aceitar os termos do mercado de forma 

impositiva.   
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3.  REFLEXÕES SOBRE A LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD). 

 

A Lei 13.709/2018, LGPD, veio para tentar preencher uma lacuna na legislação 

brasileira nas questões relacionadas a dados de pessoas e sua privacidade. Antes desta lei, 

existiam leis que garantem o direito a intimidade e ao sigilo de comunicações, porém estas 

leis foram criadas em uma época diferente da que estamos vivendo, a saber uma época 

tecnológica, onde os legisladores, quando criaram estas leis, não imaginavam como seria o 

desfecho da atualidade, com relação aos dados de consumidor, ou seja, estas leis foram 

estabelecidas em circunstâncias que não contemplavam o cenário tecnológico atual. 

Com as leis ultrapassadas ou até mesmo com a falta delas, muitas empresas, 

com destaque para provedores e operadoras de telecomunicações, acabam não dando a devida 

importância ao assunto, pois sabem que seus atos falhos não serão punidos, assim, é mais 

vantajoso para estas empresas serem punidas com algum tipo de recomendação, pedido de 

explicação ou até mesmo uma obrigação decorrente de ação na justiça, a ter que parar com o 

ato ilícito. Quando questionadas, essas organizações frequentemente fazem interpretações 

evasivas a respeito ou simplesmente dizem que não há obrigação legal de seguir protocolos 

abrangentes para proteção de dados. 

Segundo Lynksey213, o que mais dificultava nas Leis anteriores era o fato de não ficar 

claro exatamente o que é dado pessoal, assim a lei dava margem a interpretações evasivas. 

Com o advento da Lei 13.709/2019, fica claro o que é dado pessoal, ou seja, é qualquer 

informação relacionada a uma pessoa que, isoladamente ou em conjunto com outros detalhes, 

permite identificá-la. Alguns exemplos de dados pessoais (mas nem de longe os únicos) são 

estes: nome, apelido, endereço residencial, endereço de e-mail, endereço IP, fotos próprias, 

formulários cadastrais e números de documentos. 

A era dos dados pessoais é caracterizada pela valorização social e econômica das 

informações pessoais dos indivíduos. No mundo globalizado, caracterizado pela grande 

evolução da informática, internet, redes sociais, dentre outros, o domínio de dados pessoais 

deixa a frente qualquer empresa que os tenham. E não é à toa que grandes empresas compram 

estes dados pessoais para conhecerem os perfis de cada consumidor, podendo assim vender 

seus produtos e serviços diretamente a quem quer compra e quem pode pagar, de maneira 

                                                            
213 ORLA Lynksey, Disponível em: http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-07/senado-aprova-
projeto-de-lei-de-protecao-de-dados-pessoais. Acesso em 02/01/2020. 

 

 



93 
 

rápida e eficaz, com ajuda de plataformas que criam perfis de clientes de acordo com seus 

costumes de compra, lazer, doenças, crenças, ideologias e muitas outras características do ser 

humano. 

Todas estas informações, inovações e criações estão entrando na história atual, ou seja, 

entrou-se em uma era de informatização tão rápida que se torna complexo entender os efeitos 

de determinados fatos neste momento da história presente. Sem precedentes no mundo todo, 

não se pode adquirir experiência através da observação internacional. Desta forma não é 

exagero que as normas que regulam o uso de dados pessoais são algumas das regras mais 

importantes na atualidade.  

O que se pode ver atualmente é que parte da Lei já está em vigor desde dezembro de 

2018, conforme artigo 65 da Lei que diz; Esta Lei entra em vigor, I- quanto aos artigos ou 

seja, os artigos 55-A, art. 55-B, art. 55-C, art. 55-D, art. 55-E, art. 55-F, art. 55-G, art. 55-H, 

art. 55-I, art. 55-J, art. 55-K, art. 58-A e art. 58-B, no dia 28 de dezembro de 2018; e II - vinte 

e quatro meses após a data de sua publicação quanto aos demais artigos. Assim, a nova lei só 

entrará completamente em vigor a partir de dezembro de 2020, dando margem para que se 

multipliquem os grupos de estudo, cursos, palestras, workshops, meetups, congressos e 

seminários, todos dedicados a esquadrinhar o novo marco legal de proteção de dados. A 

extensa vacatio seguramente confere a oportunidade ideal para essas discussões, na medida 

em que a complexidade da legislação vai sendo, pouco a pouco, vencida, de modo a se 

cumprir, assim, o objetivo do legislador. 

Baseada em princípios, a LGPD regula a proteção dos dados pessoais, garante direitos 

aos cidadãos, estabelecendo regras claras sobre as operações de tratamento realizadas por 

órgãos públicos ou privados. O GDPR, é uma norma europeia que entrou em vigor em maio 

de 2018. Pode-se comparar com a LGPD aqui do Brasil. A GDPR, assim como a LGPD, 

entrou em vigor no ano de 2018 e reforçou as proteções de dados dos cidadãos da Europa, 

onde todas as empresas de pequeno, médio e grande porte terão que investir em cibe 

segurança. E não são apenas empresas locais: companhias de todo o mundo que têm negócios 

com a Europa precisarão se adequar. Ou seja, a mudança é global. De acordo com a União 

Europeia, o GDPR substitui a DPD e serve "para harmonizar as leis de dados privados por 

toda a Europa, para proteger e empoderar a privacidade de todos os cidadãos, além de 

reorganizar a maneira como companhias lidam com dados privados". 

No Brasil, durante os últimos meses, vimos problemas do tipo em negócios como 

Netshoes, Buscapé, FMU, Movida etc. Agora, todas as empresas que se enquadrarem na 

LGPD serão obrigadas a informar, tanto o governo quanto a população, sobre o vazamento de 
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dados e o que será feito — o que é ótimo: ter uma posição clara sobre o que aconteceu é 

benéfico para a empresa, diferente de esconder uma possível falha que pode ser corrigida. 

A LGPD que deve entrar em vigor até agosto de 2020 traz uma preocupação aos 

operadores do direito, pois cerca de 85% das empresas do País ainda não estão prontas para as 

exigências da nova legislação, segundo um levantamento feito pela Serasa Experian. 

Segundo a Agência Brasil214, a pesquisa foi realizada em março e contou com a 

participação de 508 companhias de 18 ramos de atividades que atuam em diferentes 

segmentos e em todas as regiões do País. Entre os negócios consultados, a grande maioria 

sente que não está por dentro da nova legislação, que traz diretrizes para coleta de dados e 

exigências para as empresas cuidarem das informações, para evitar casos de vazamentos e 

ataques hackers. A pesquisa mostrou que 31,8% do setor financeiro está pronto para as 

exigências da lei, apresentando um desempenho duas vezes maior do que os outros setores da 

economia brasileira, cuja média nacional foi de 15,2%. O setor de serviços ficou na segunda 

posição, com 19,6%, e o varejo, por sua vez, está terceiro lugar, com 17,9% das empresas 

adaptadas e dentro do que pede a lei. 

Essa pesquisa vem mostrar o cenário nacional para a adequação a nova LGPD, onde 

empresas que até pouco tempo não tinha projetos para proteger os dados de seus clientes, hoje 

se encontra pressionada pelo tempo para criar tais projetos.  

Muitas dúvidas surgem quando o assunto é novo, não é diferente com a LGPD, tanto 

empresas como consumidores ainda estão em fase de conhecimento da nova Lei, as empresas 

para poderem se adequar e evitarem multas ou sansões, e os consumidores para saberem quais 

as garantias que terão e quais seus direitos. 

Para algumas perguntas já existem respostas, porém não se pode afirmar que tudo já 

está definido. Como relação ao tratamento dos dados coletados, as organizações públicas e 

privadas só poderão coletar dados pessoais se tiverem consentimento do titular. A solicitação 

deverá ser feita de maneira clara para que o cidadão saiba exatamente o que vai ser coletado, 

para quais fins e se haverá compartilhamento. Quando houver envolvimento de menores de 

idade, os dados somente poderão ser tratados com o consentimento dos pais ou responsáveis 

legais. 

Havendo mudança de finalidade ou repasse de dados a terceiros, um novo 

consentimento deverá ser solicitado. O usuário poderá, sempre que desejar, revogar a sua 

autorização, bem como pedir acesso, exclusão, portabilidade, complementação ou correção 

                                                            
214http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-08/maioria-das-empresas-nao-tem-como-atender-lei-de-
protecalo-de-dados. Acesso em 21/11/2019. 



95 
 

dos dados. Caso o uso das informações leve a uma decisão automatizada indesejada, recusa de 

financiamento por um sistema bancário por exemplo, o usuário poderá pedir uma revisão 

humana do procedimento. Isso pode ocorrer quando o sistema Concentre Scoring é usado, 

pois esse sistema tem a finalidade de auxiliar na análise de crédito trazendo uma pontuação 

que reflete o grau de risco de inadimplência do cadastrado, sendo essa contagem obtida por 

meio de equações matemáticas que utilizam informações cadastrais e comportamentais de 

crédito apuradas em relação a um universo de pessoas com características semelhantes ao 

consumidor objeto da consulta, assim com a Lei LGPD o consumidor que se achar lesado 

poderá pedir uma nova análise feita por pessoas, ou seja, uma revisão humana. 

Há uma categoria classificada como “dados sensíveis”215. Elas dizem respeito a 

informações como crenças religiosas, posicionamentos políticos, características físicas, 

condições de saúde e vida sexual. O perigo de ter os dados sensíveis expostos/roubados na 

internet é que pessoas com intenções maliciosas podem usá-los em serviços ilícitos, fazer 

chantagem com possíveis imagens íntimas causando tanto ataques a sua vida social como 

também sua vida financeira. 

Entre os problemas causados estão os golpes de fraude de identidade e a engenharia 

social, que permite desde a abertura de contas bancárias para obtenção de crédito a tentativa 

de recuperação de credenciais de acessos a serviços online da vítima, por exemplo; são muitos 

os cenários de risco envolvendo o uso de informações como essas e técnicas de engenharia 

social. 

Além disso, com as informações pessoais de alguém em mãos, um cibe criminoso pode 

preparar desde uma campanha de Phishing216 customizada para invadir algum dispositivo ou 

até roubar mais credenciais sensíveis. Os cenários ainda podem se desdobrar para pedidos de 

2° via de cartão de crédito e muitos outros. De modo geral, a ideia é proteger o cidadão do uso 

abusivo e indiscriminado dos seus dados. 

As regras da Lei 13.709/2018 não valem para dados pessoais tratados para fins 

acadêmicos, artísticos ou jornalísticos, bem como para aqueles que envolvem segurança 

pública, defesa nacional, proteção da vida e políticas governamentais. Esses casos deverão ser 

tratados por leis específicas. 

Um caso que ficou bastante conhecido pela mídia foi que em janeiro de 2018 o MPDFT 

alertou sobre um dos maiores incidentes de segurança registrados no Brasil. Tratava-se de 
                                                            
215 "Um dado sensível é aquele que não só possui informações que você não gostaria que fossem compartilhadas, 
mas também que podem causar um alto risco de exposição tanto na sua vida social quanto profissional". 
216Phishing é uma maneira desonesta que cibe criminosos usam para enganar você a revelar informações 
pessoais, como senhas ou cartão de crédito, CPF e número de contas bancárias. Eles fazem isso enviando e-mails 
falsos ou direcionando você a websites falsos. 
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uma lista com informações sobre 1.999.704 clientes da Netshoes, incluindo nome completo, 

e-mail, CPF, data de nascimento e e-mails. O MPDFT ameaçou abrir uma ação civil pública 

contra a Netshoes caso os clientes não fossem avisados sobre o vazamento. A empresa 

decidiu, então, que vai contatá-los por telefone. 

As punições que podem recair sobre as empresas que descumprirem as regras da LGPD 

vão depender da gravidade da situação, onde comprovada a infração, a empresa ou 

organização responsável poderá receber desde advertências até uma multa equivalente a 2% 

do seu faturamento, mas limitada ao valor máximo de R$ 50 milhões, além de poder ter 

suspensas as atividades ligadas ao tratamento de dados, podendo também de responder 

judicialmente a outras violações previstas em lei, quando for o caso. 

Outro fator importante é que origem da empresa ou organização não é fator de exceção, 

pois a Lei vale para tratamento de dados realizados no Brasil ou em outro país, desde que a 

coleta de dados seja feita em território brasileiro. Isso significa que, se o Google coletar dados 

de um usuário por aqui, mas processá-los nos Estados Unidos, por exemplo, terá que seguir a 

legislação brasileira. Se necessário, a empresa poderá transferir os dados para uma filial ou 

sede estrangeira, com a condição de que o país de destino também tenha leis abrangentes de 

proteção de dados ou possa garantir mecanismos de tratamento equivalentes aos que são 

exigidos no Brasil. 

Por fim, caso os dados não sejam mais necessários para manutenção de um contrato, por 

exemplo, a organização terá que apagá-los, exceto se houver obrigação legal ou outra razão 

justificável para a sua preservação. Desta forma, mais um passo é dado para proteção do 

consumidor, que a pouco tempo dava os primeiros passos de conhecimento na Lei 12.965/14, 

conhecida popularmente como Marco Civil da Internet, que será abordado a seguir. 

 

3.1 O MARCO CIVIL DA INTERNET NO BRASIL:  REPERCUSSÕES E 

PERSPECTIVAS. 

 

Apesar de tratar de assuntos relacionados a nova ordem mundial, a saber, a informática, 

o MCI se difere da LGPD em muitos aspectos, porém as duas Leis se aproximam quando o 

assunto é privacidade e proteção de dados do usuário, onde o MCI protege o usuário na 

internet e a LGPD protege o consumidor na relação de consumo, evitando o abuso de poder 

por parte dos empresários. A Lei 12.965/14, que estabelece princípios, garantias, direitos e 

deveres para o uso da Internet no Brasil, conta com trinta e dois artigos, divididos em cinco 

capítulos, a saber: Capitulo I -  Disposições preliminares; Capitulo II - Dos direitos e garantias 
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dos usuários; Capitulo III - Da provisão de conexão e aplicações da Internet, este dividido em 

IV seções; Capitulo IV - Da atuação do poder público; e, Capitulo V - Disposições Finais.  

Logo em seu artigo 1º, a Lei 12.965/14 deixa claro que ela estabelecerá princípios, 

garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil e determinará as diretrizes para 

atuação da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios em relação à matéria, 

tendo como fundamento o respeito à liberdade de expressão, bem como o reconhecimento em 

escala mundial da rede, os direitos humanos, a pluralidade, a colaboração a livre iniciativa e a 

finalidade social da rede. Além de ter estes fundamentos, a Lei 12.965/14 traz alguns 

princípios que o legislador achou por bem deixá-los claros, a saber; garantia da liberdade de 

expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da CF/88; proteção da 

privacidade; proteção dos dados pessoais, na forma da lei; preservação e garantia da 

neutralidade de rede; preservação da estabilidade, segurança e funcionalidade da rede, por 

meio de medidas técnicas compatíveis com os padrões internacionais e pelo estímulo ao uso 

de boas práticas; responsabilização dos agentes de acordo com suas atividades, nos termos da 

lei; preservação da natureza participativa da rede; liberdade dos modelos de negócios 

promovidos na internet, desde que não conflitem com os demais princípios estabelecidos 

nesta Lei.  

Assim, pode-se observar que nos três primeiros Artigos da Lei 12.965/14, há pontos de 

semelhança com a LGPD, como exemplo, tem-se no artigo 3º, II e II, a proteção da 

privacidade e proteção dos dados pessoais, na forma da Lei. Está expressa na Lei 12.965/14 

MCI, garantias e responsabilidades no uso da Internet no Brasil, assim todo cidadão está 

protegido, em tese, dos ataques que ocorrem na rede mundial de computadores. A 

obrigatoriedade da retirada de conteúdos ofensivos de sites, blogs ou redes sociais é um 

exemplo dessa proteção, pois diante de uma ordem judicial tal conteúdo pode ser retirado da 

rede e o autor poderá responder pelo delito praticado.  

A privacidade e a proteção de dados do usuário na internet, incluindo e-mails e chats, só 

podem ser violadas em investigações criminais e sites só podem coletar dados com 

consentimento do usuário (que deve ser informado com clareza sobre como eles serão 

utilizados). Desta forma é proibido passar adiante as informações pessoais do cliente, salvo 

com a concordância deste. Vale salientar que as mesmas normas de proteção e defesa do 

consumidor valem para compras e vendas feitas na internet, evitando assim prejuízo ao 

consumidor, que diante de compras efetuadas pela rede mundial de comutadores, este fica 

ainda mais vulnerável. O mundo virtual teria tudo para ser terra de ninguém, porém com o 

amadurecimento do uso e conhecendo na prática como funciona a rede, o legislador tem como 
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se atualizar, criando leis para regulamentação do uso da internet. Isto não ocorre somente no 

Brasil, a tendência é mundial, onde cada país cria suas leis e respeita as leis das outras nações. 

Visto por um olhar superficial, a leis mundiais referentes aos direitos e deveres dos usuários 

da internet, tendem a ser parecidas, isso porque, na verdade a rede mundial ultrapassa 

fronteiras, diminui espaços e tempos e uni povos com os mesmos interesses, seja comercial, 

ideológico, religioso, social, etc. Desta forma, alguns deveres são inerente a todos, como 

exemplo, a proibição de violar a intimidade ou vida privada de outros usuários e divulgar ou 

compartilhar mensagens, vídeos ou imagens ofensivas. 

Pensando na segurança e função social do uso da internet, o legislador vetou os 

negócios virtuais ilícitos, como comercialização de armas de fogo, drogas, medicamentos etc., 

e venda de produtos sem nota fiscal ou manual de instruções, além de criar ferramentas para 

que se respeite os direitos autorais, reprodução de conteúdo (musical, literário, audiovisual 

etc.) sem autorização do autor, ato que poderá ser punido na forma da lei. Apesar de já 

decorridos mais de cinco anos da criação da Lei Federal n. 12.965, de 23 de abril de 2014 

MCI, do ponto de vista objetivo, pensando-se apenas no mero transcurso do tempo, parece 

mesmo pouco – pouco tempo para ser aplicada e interpretada pelos tribunais a ponto de 

consolidar-se propriamente uma jurisprudência, pouco tempo para a consolidação de 

comportamentos, de boas práticas e de uma cultura. A lei ainda está na fase de 

amadurecimento, de conhecimento, de prática, de discussão e até de atualização, e esta, com 

certeza, terá um papel continuo tendo em vista o dinamismo que existe no meio da 

informática. 

As repercussões do MCI na sociedade brasileira e no ordenamento jurídico tem grande 

diversidades e de forma muito intensas, tendo assim grandes perspectivas para adiante. Com o 

passar dos anos, já se verificam diversas transformações, assim como, e infelizmente, 

possíveis retrocessos, sobretudo com a tramitação, no Congresso Nacional, de projetos para 

alterar, em alguns casos, podendo desfigura-lo. É certo que toda lei pode e deve ser alterada 

para seu melhoramento, no entanto algumas alterações podem contribuir para a diminuição da 

segurança do consumidor dentro da rede. 

Com o acentuado desenvolvimento tecnológico e do crescimento vertiginoso do uso da 

Internet no Brasil, principalmente no início do século XXI, com as vantagens e os problemas 

daí advindos desta nova forma de se comunicar, fazer negócios, lazer e tudo mais que a rede 

de computadores pode oferecer, o país carecia de um marco regulatório, e não apenas uma 

disciplina jurídica onde apenas remedia os problemas oriundos do uso da Internet, mas, 

sobretudo, de uma declaração de direitos, uma “constituição” da Internet, atenta aos cidadãos-
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usuários e às feições essenciais da Internet, uma super rede desenvolvida como ambiente 

aberto, descentralizado, plural. 

Gestacionada desde 2007 e elaborada ao longo de um processo colaborativo e 

multissetorial, o MCI, desde sua criação, se verifica avanços notáveis, a começar pelo fato 

desta ser considerada referência e inspiração a outros ordenamentos jurídicos. No contexto do 

“dilúvio informacional”217 da obra de Pierre Lévy218, Cibercultura, que já se tornou nossa 

nova condição, o MCI, vem estabelecer princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da 

Internet no Brasil, assim o MCI foi em si mesmo um fundamental passo adiante, carregado de 

legitimidade, especialmente considerando-se o processo colaborativo que serviu de base para 

sua elaboração. 

É bem verdade que o Brasil, até 2019, não tinha uma lei especifica para proteção de 

dados pessoais, e a nova lei claramente não veio preencher esse espaço, pois o espírito de seu 

escopo são outros. De todo modo, a lei estabelece importantes princípios e coloca em posição 

de destaque a proteção da privacidade e dos dados pessoais do usuário e assegura a estes o 

direito à proteção da privacidade e a informações claras e completas sobre a coleta, uso, 

armazenamento, tratamento e proteção de dados pessoais, o que garante também que os dados 

pessoais não serão transferidos a terceiros, salvo expresso consentimento ou determinação 

legal. Diante deste novo cenário houve modificação importante, com reflexos diretos e 

relevantes na sociedade brasileira. Mas, como o próprio nome sugere, trata-se de um marco 

regulatório, ainda pendente de regulamentação e ainda com diversas questões em aberto. 

Lançar um olhar tanto atento e crítico para o MCI, onde se pode dizer que ainda está em 

progresso, busca-se examinar as repercussões e perspectivas em três diferentes campos: nos 

tribunais, no âmbito da consulta pública sobre a regulamentação e no Legislativo, que sempre 

está com diversos projetos que podem alterar as feições da lei e, infelizmente, não 

necessariamente para melhor. Estas áreas não são os únicos domínios que o MCI afetou, no 

entanto é mister expor os três como exemplo, sem prejuízo se for citado outros campos, como 

o educativo e do acesso, o da prática comercial, entre outros. 

                                                            
217 Para Lévy, a essência da Cibercultura é paradoxal, na medida em que a Internet é uma universalidade 
desprovida de um significado central, um verdadeiro sistema caótico global, o "universal sem totalidade". Nesse 
sentido, o autor nos remete à ideia de "segundo dilúvio", originalmente concebida por Roy Ascott, que consiste 
em um paralelo entre a atual explosão de informações, possível graças ao enorme desenvolvimento das 
telecomunicações (incluindo a Internet), e o dilúvio bíblico. Perante a Internet, como Noé, nos sentimos à deriva 
em um mar informacional, sem saber que informações essenciais deveríamos salvar em nossa arca. No entanto, 
esse segundo dilúvio nunca cessará, como o primeiro. A arca jamais pousará no Monte Ararat; não há fundo 
sólido sob o oceano das informações. 
218PIERRE, Lévy. Cibercultura. 3. ed. São Paulo: Editora 34, 2011, p. 15. Cibercultura é a obra central de Pierre 
Lévy. Fruto de um relatório encomendado pelo Conselho Europeu, aborda as implicações culturais do 
desenvolvimento das tecnologias digitais de informação e comunicação. 
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Apesar da boa regulamentação legislativa para um assunto cada vez mais comum no 

nosso dia a dia, há algumas dúvidas e pontos a serem esclarecidos, além de que, se for 

analisado, somente países com um alto controle das informações circulantes em seu território 

possuem legislações estruturalmente parecidas à qual serve para estudo. É indiscutível que a 

Internet é a maior fonte de informações livre e descentralizada atualmente. E é indiscutível 

também que o poder das redes sociais nos dias de hoje preocupa muitos governos. Esta 

regulamentação busca tornar neutro os tráfegos de dados e corrigir diversos abusos, pode-se 

dizer que com ele, o primeiro passo foi dado, mas ainda se está longe de uma solução para os 

problemas ocorrentes na rede. 

Entretanto, a lei, embora cheia de falhas deve ser elogiada, pois é através dela que se 

chegará à uma regulamentação mais próxima da realidade social, fazendo com os usuários 

que crescem a cada ano, se sintam cada vez mais seguros em usar a rede mundial de 

computadores. A positivação de certas questões foi necessária tendo em vista que o avanço 

tecnológico acabou criando situações que o ordenamento jurídico não tratava expressamente, 

permitindo assim interpretações variadas. Entretanto, uma norma muito específica no campo 

da internet (e da tecnologia da informação em geral) sem dúvida estaria fadada à 

obsolescência de forma muito rápida. Por isso esta é uma lei principiológica, mas com a 

capacidade de promover uma maior transparência e confiança no uso da internet, bem como 

ampliar a segurança jurídica no Brasil. 

Após as novidades da nova lei para o ordenamento jurídico e as diretrizes para o uso da 

internet no Brasil, em agosto de 2018 foi sancionada a Lei nº 13.709 LGPD. Existem muitas 

semelhanças de definições trazidas pela LGPD e MCI, inclusive no que concerne aos 

princípios estabelecidos pela Privacy by Design219 (atribuída à Ann Cavoukian, ex Comissária 

Canadense da Secretaria de Informação e Privacidade), que aborda a proteção da privacidade 

já na criação ou desenvolvimento de um sistema ou processo, através do consentimento 

expresso na coleta de informações. 

A regulamentação brasileira se aproxima muito da Privacy by Design, pois o próprio 

Decreto que regulamenta o MCI, quando estabelece padrões de segurança e sigilo dos 

                                                            
219A ideia de Privacy by Design é incorporar salvaguardas de privacidade e dados pessoais, em todos os projetos 
desenvolvidos. Não seria permitido desenvolver nenhum projeto, produto ou serviço, sem que a proteção da 
privacidade esteja no centro desse desenvolvimento. Essa é uma fonte de inspiração para as empresas 
incorporarem a privacidade entre seus valores e empregarem o discurso também na prática como um diferencial 
capaz de reforçar seu compromisso com a ética e transparência. Por outro lado, pode-se dizer que o Privacy by 
Default é uma decorrência do Privacy by Design. Em outras palavras, trata-se da ideia de que o produto ou 
serviço seja lançado e recebido pelo usuário com todas as salvaguardas que foram concebidas durante o seu 
desenvolvimento. Ou seja, todas as medidas para proteger a privacidade que foram idealizadas desde o início do 
desenvolvimento do projeto, atendendo o princípio do Privacy by Design. 
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registros, dados pessoais e comunicações privadas, o faz de acordo com aquela lei. Assim é 

reforçada a importância da segurança dos dados e o respeito à privacidade dos usuários, por 

meio da adoção de medidas de Tecnologia da Informação e de práticas de negócios 

adequadas, além de estabelecer a necessidade da criação de infraestrutura condizente com a 

preservação da privacidade dos usuários. 

Conforme o artigo 5º da LGPD220, a definição de dados pessoais é expansionista e 

caracteriza como dados pessoais, não só o nome, CPF, imagem, etc., mas também, os dados 

que tornam a pessoa identificável num grupo, de forma não imediata ou direta, por exemplo: 

num pequeno grupo de pessoas pode-se identificar alguém dando características como, cor da 

pele, gênero, aspectos físicos, etc., ou seja, por estas características a pessoa não estava 

identificada, mas era identificável. Entender a definição de dados pessoais é uma questão de 

ordem, pois só assim pode-se entender melhor quais os direitos que a LGPD assegura.  

Esta Lei se destina a proteger as pessoas naturais, seres humanos, ou seja, pessoas 

físicas, no entanto há o dever de obediência em tratar os dados pessoais de maneira legal, 

tanto pelas pessoas físicas, como pelas jurídicas de direito público e privado. Assim de acordo 

com o artigo 4º, os dados para fins meramente particulares e não econômicos, fins 

jornalísticos, artísticos, acadêmicos e todo aquele realizado para fins exclusivamente de 

segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado ou atividades de investigação e 

repressão de infrações penais, entre outros, não são abrangidos por esta lei.  

O artigo 5º da LGPD traz definições de grande importância para o melhor entendimento 

da aplicação da lei, determinando que o controlador de dados é aquele quem decide sobre o 

tratamento dos dados pessoais (inc.VI); o Operador de dados é aquele quem realiza o referido 

tratamento (inc.VII); o Encarregado é aquele que atua como canal de comunicação entre o 

controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (inc.VIII); 

diz que tratamento de dados pessoais e sensíveis é toda a operação realizada, como por 

exemplo: coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, 

transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, 

avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou 

extração. (Inc.X), 

No mesmo artigo, a LGPD concede ao titular dos dados pessoais, o direito de acesso, a 

retificação, exclusão, bloqueio e eliminação de dados desnecessários ou excessivos da base de 

                                                            
220 Lei Nº. 13.709 de 14 de agosto de 2018. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Poder Executivo, 
Brasília, DF.  
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dados. Também será concedido o direito a portabilidade de dados, a facilitação dos direitos 

em juízo, o direito de petição direto ao titular dos dados pessoais à Autoridade Nacional de 

Proteção de Dados. Atualmente vigora mercado uma forma de saber se o consumidor tem 

condições de honrar se compromisso, é o Concentre Scoring, que no Brasil e fornecido pelo 

Serasa, afirmando que, sistema de Scoring é utilizado em mais de 100 países, sendo o 

resultado de um cálculo estatístico que tem por finalidade ajudar os consumidores e as 

empresas a realizarem negócios a crédito, com menor custo, maior agilidade e segurança. Esta 

forma indica, de maneira estatística, a probabilidade de inadimplência de determinado grupo 

ou perfil no qual um consumidor se insere, sem afirmar que ele esteve, está ou ficará 

inadimplente. Desta forma, o artigo 7º da lei prever a escolha do consumidor em optar a 

participar desta modalidade de concessão de credito ou não. Claro que haverá prejuízo para o 

consumidor, independente da opção, pois tanto uma como a outra, caberá ao mercado em 

conceder ou negar o crédito. O prejuízo está na impessoalidade, transformando o consumidor 

em calculo matemático para avaliar sua capacidade em honrar a dívida, sem garantir, na 

verdade, se ele honrará ou não seus compromissos. A ofensa direta ao consumidor é que caso 

ele demore a pagar uma dívida, sua pontuação cairá, mesmo tendo liquidado essa dívida.  

Neste caso a LGPD atua a favor do consumidor, parte mais frágil da relação de consumo.  

Alguns artigos da lei busca dar o mesmo entendimento que outras leis especificas, é o 

caso do ônus da prova, enquanto a regra geral do Processo Civil Brasileiro é a de que a 

apresentação de prova cumpre ao que alega, no Código de Defesa do Consumidor há a 

inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado em face da hipossuficiência do autor, na 

LGPD poderá, e apenas poderá ser invertido o ônus da prova, quando o magistrado entender 

verossímil a alegação do autor, assim o juiz será o filtro para essa vantagem processual. A 

LGPD disciplina toda a operação de tratamento dos dados em consonância ao Estatuto da 

criança e do adolescente, bem como a fiscalização, responsabilidades, ressarcimento de danos, 

segurança e boas práticas, disciplina ainda as sanções administrativas que podem chegar a 

multas de até R$50.000.000,00(cinquenta milhões de reais) por infração, dentre outras, em 

especial os danos à imagem e reputação, o que pode ter valor inestimável. 

No que tange a proteção de dados, tem-se ainda a Medida Provisória nº 869/2018, que 

criou a Autoridade Nacional de Proteção de Danos, a quem confere competências no Art. 55-

J221, e ainda criou o Conselho Nacional de Proteção de Dados, a quem confere competências 

                                                            
221Art. 55-J da LGPD. Compete à ANPD: (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019).  I - Zelar pela proteção dos 
dados pessoais, nos termos da legislação; (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019) ... 
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no Art. 58- B222.Com o advento da LGPD passou a existir uma nova concepção de 

privacidade e de proteção de dados, um dos impactos a ser observado será a coleta e 

tratamento de menor quantidade de dados, ou seja, apenas os necessários, o que levará as 

empresas a manter a reduzir gastos com bancos de dados e segurança da informação. O 

próprio Banco Central do Brasil, através da Resolução nº 4.658/2018223, regulamenta a 

contratação de serviços de processamento e armazenamento de dados e de computação em 

nuvem para instituições financeiras, determina que o nível da segurança deve ser proporcional 

ao tamanho da operação de dados. 

A obrigatoriedade da implementação de Política de Segurança Cibernética, nos moldes 

estabelecidos pela Resolução, que passa a ditar quais serão os padrões mínimos a serem 

seguidos pelas instituições que compõem o sistema financeiro nacional, a saber; 

Obrigatoriedade de designação de diretor responsável pela segurança cibernética da 

Instituição Financeira; Obrigatoriedade de estabelecimento de um Plano de Ação e de 

Resposta a Incidentes, que deve, principalmente, diminuir os impactos nas atividades; 

Obrigatoriedade de comunicação ao Banco Central do Brasil das ocorrências de incidentes 

relevantes e das interrupções dos serviços relevantes que configurem uma situação de crise 

pela instituição financeira, bem como das providências para o reinício das suas atividades. 

Ainda, as instituições devem desenvolver meios de compartilhamento de informações entre si 

sobre incidentes de segurança da informação, assegurados os deveres de sigilo e a livre 

concorrência. 

Assim, temos um exemplo bastante benéfico para a aplicabilidade da Lei, tanto para as 

Instituições Bancárias, numa possível redução de custos, como para os clientes que terão 

domínio sobre seus dados. Esta será a condição para todos os seguimentos que queiram 

concretizar novos negócios nos mercados nacional e internacional, pois com a derrubada de 

fronteiras pela rede mundial de computadores, tudo pode ser globalizado, inclusive as Leis 

que regulam o mercado na internet, com foco no tratamento da proteção de dados de todos os 

envolvidos em negócios multinacionais.  

 

 

                                                            
222Art. 58-B da LGPD. Compete ao Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da 
Privacidade: (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019). I - Propor diretrizes estratégicas e fornecer subsídios para a 
elaboração da Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade e para a atuação da 
ANPD; (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019). 
223Resolução nº 4.658, de 26 de abril de 2018 Página 2 de 11 § 3º As instituições que não constituírem política 
de segurança cibernética própria em decorrência do disposto no § 2º devem formalizar a opção por essa 
faculdade em reunião do conselho de administração ou, na sua inexistência, da diretoria da instituição. 
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3.2 O TRATAMENTO INTERNACIONAL DA PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR (COM 

VULNERABILIDADE AGRAVADA). 

 

No Brasil, antes da Constituição de 1988, somente alguns especialistas discutiam o tema 

da proteção ao consumidor, pois este tema não tinha tanta relevância ou ênfase no 

ordenamento jurídico, sendo assim um tema de pouca discussão. A transposição do modelo de 

Estado Liberal para o modelo de Estado Social trouxe efeitos sociais e jurídicos por esta 

inovação jurídica no âmbito dos direitos sociais e coletivos, na proteção dada pelo Estado ao 

homem, caracterizada por uma intervenção mais frequente, e pela normatização da ordem 

econômica, mais precisamente nas relações de mercado e de consumo, acompanhando a 

tendência mundial. 

Passado o período da política liberal, onde o homem era livre no contexto econômico e 

o Estado tinha seu papel reduzido ao mínimo, consagrando os chamados direitos de primeira 

geração, deixando assim que as relações sociais e a vivencia coletiva fossem reguladas pelo 

próprio homem, tendo o estado como garantidor das liberdades individuais, surge no século 

XX as ideias de segunda geração, acentuando o princípio da igualdade entre os homens, 

surgimento dos direitos econômicos, sociais e culturais. Desta forma o Estado Social era 

centrado na proteção do hipossuficiente e na busca de igualdade material, verificando-se o 

poder público inserido nas normas jurídicas e nas relações econômicas entre os indivíduos e 

mercado, corrigindo a grande desigualdade social que existia na exploração do indivíduo por 

ele mesmo. 

Neste novo contexto, surge leis que procuram regular as relações econômicas e de 

consumo, dando prioridade a proteção do indivíduo pela sua vulnerabilidade224 diante do 

mercado. Nasce no Brasil, com a constituição se 1988, a proteção do homem enquanto 

consumidor, considerando a sua hipossuficiência e vulnerabilidade diante das empresas, 

garantido assim os direitos de segunda geração e sua existência digna. A defesa do 

consumidor entra na esfera dos direitos fundamentais no artigo 5º, inc. XXXII da CF/88 e se 
                                                            
224Segundo os ensinamentos de Claudia Lima Marques por vulnerabilidade entende-se: “uma situação 
permanente ou provisória, individual ou coletiva, que fragiliza, enfraquece o sujeito de direitos, desequilibrando 
a relação de consumo. Vulnerabilidade é uma característica, um estado do sujeito mais fraco, um sinal de 
necessidade de proteção. ”Essa renomada autora ainda acrescenta que existem quatro tipos de vulnerabilidade: 
técnica, jurídica, fática e informacional. A vulnerabilidade técnica é a ausência de conhecimento específico do 
consumidor sobre o objeto que está sendo adquirido, o que o deixa mais suscetível de ser enganado. A 
vulnerabilidade jurídica consiste na falta de conhecimento jurídico, contábil e econômico relacionado ao 
contrato, em relação às pessoas físicas ela é presumida, enquanto que para as pessoas jurídicas ocorre o 
contrário. Já a vulnerabilidade fática, também conhecida como socioeconômica consiste na superioridade do 
fornecedor de serviços frente ao consumidor. Por fim, tem-se a vulnerabilidade informacional que pode ser tanto 
a ausência de informação acerca do produto ou serviço como também a abundância de informação manipulada. 
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aprofunda com a criação do CDC que defende explicitamente o consumidor, reconhecendo 

sua vulnerabilidade no mercado de consumo. Finalmente o Estado Brasileiro passa a 

promover a defesa do consumidor, de forma a garantir o fiel cumprimento das normas 

relativas ao consumo no mercado, assegurando isonomia entre fornecedor e consumidor e 

sobretudo a dignidade da pessoa humana. 

Após o breve esboço do nascimento da proteção do consumidor no Brasil, tendo em 

vista que já foi aprofundado esse tema anteriormente, será discutido adiante essa proteção a 

nível internacional, onde cada país tem sua soberania, podendo assim criar suas leis de forma 

autônoma, visando a defesa de seus cidadãos, da melhor forma. Na verdade, é impossível a 

criação de um direito comum a todos os países, pois cada nação tem suas peculiaridades e 

forma de entendimento, mas, mesmo assim, será necessário um grande esforço para que a 

defesa do consumidor transponha as fronteiras nacionais e procure alcançar de forma mais 

próxima um direito universal. 

Com a globalização, o comercio fica bem mais pulverizado, aumentando 

exponencialmente as opções de mercado do consumidor, mais ainda em mercados 

internacionais, onde o leque de negócios se amplia cada vez mais. Com esta nova forma de 

comercio, a vulnerabilidade do consumidor no âmbito internacional só tende a crescer, assim 

como o desamparo legal. Apesar do CDC, com suas décadas atuando em defesas dos menos 

favorecidos nas relações de consumo, tenha sido responsável por diversos avanços, ainda há 

uma falta de proteção quando o consumidor está envolvido em uma relação de consumo 

internacional. Por mais que a legislação nacional proteja o consumidor da melhor forma 

possível, ela peca justamente pela falta de normatização das relações de consumo 

transfonteiriças, até porque na CF/88 as relações de consumo internacionais não eram tão 

relevantes assim, existiam na verdade empresas que compravam de empresas, sendo estas 

relações normatizadas por leis e tratadas internacionais, assim, as normas criadas naquela 

época não alcançavam a relação de consumo internacional. Colabora com este entendimento 

Luciene Vieira225  

Não importa se o consumidor é nacional ou internacional, sua vulnerabilidade não se 

acaba quando este consumidor ultrapassa fronteiras, ao contrário, essa vulnerabilidade se 

agrava ainda mais. Segundo Eduardo Antônio Klausner226, para o consumidor, o processo de 

globalização se apresenta como uma “globalização do consumo” e a globalização do consumo 
                                                            
225 VIEIRA, L. K. Os 25 anos de vigência do CDC e as relações internacionais de consumo: Desafios e 
perspectivas. In: MARQUES, C. L.; MIRAGEM, B.; OLIVEIRA, A. F. 25 anos do Código de Defesa do 
Consumidor: trajetórias e perspectivas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. 
226 KLAUSNER, Eduardo Antônio. Direito Internacional do Consumidor - A Proteção do Consumidor no Livre-
Comércio Internacional. Juruá. 2012, p. 36. 
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é caracterizada pelo comercio e fornecimento internacional de produtos e serviços por 

empresários/fornecedores transnacionais/globais”. O autor reconhece que o sistema jurídico 

nacional tem dificuldade em prover adequadamente a proteção dos consumidores no âmbito 

internacional, demonstrando a deficiência da ciência do direito na proteção do consumidor no 

contexto da globalização, concordando com a importância do consumidor para a economia 

local, com vistas internacionais. Finaliza seu pensamento com a criação de um Direito 

Internacional do Consumidor, que pretende ser um direito comum e universal de defesa do 

consumidor, fundado em métodos, conceitos, institutos, normas e princípios jurídicos 

universais.  

O novo consumidor no mercado globalizado, diante do maior acesso a novos meios de 

comunicação, viabilização, fomento no comercio eletrônico e o transporte internacional, 

aumenta sua vulnerabilidade diante de fornecedores ainda mais desconhecidos e de difícil 

acesso pós-venda, razão pala qual a necessidade de uma proteção efetiva por parte do governo 

brasileiro juntamente com todos os países. Esse grande desafio já é uma orientação da ONU. 

Assim, o agravamento da fragilidade do consumidor cresce ainda mais quando este 

consumidor passa a desejar produtos no estrangeiro, aumentando as relações de consumo 

internacional e consequentemente seus riscos e desamparos. 

Fabiana Ramos227 aduz que é dever do direito privado equilibrar as relações jurídicas 

que lhes são próprias, devendo ter alcance além das fronteiras de seu país, não podendo está 

restrito ao limite geográfico especifico, ao contrário, deve promover um direito internacional 

privado, no âmbito do direito do consumidor, que seja capaz de tutelar a vulnerabilidade além 

das fronteiras. A preocupação da autora é válida, pois, todo consumidor em uma relação de 

consumo internacional se torna muito mais indefeso, sua vulnerabilidade aumenta 

grandemente, pois este consumidor está em espaço físico estranho, na maioria das vezes com 

costumes, leis e língua diferentes da sua, assim como produtos e fornecedores que lhes são 

desconhecidos. Toda essa problemática se torna clara quando um consumidor se torna parte 

em um processo no estrangeiro, onde a jurisdição competente para julgar litígios de aquisição 

pode dificultar o acesso deste consumidor a justiça. 

Ademais, caso o consumidor tenha que litigar em um país estrangeiro, haverá um 

cenário incerto e complicado devido às grandes diversidades de normas e ordenamentos 

                                                            
227 RAMOS, F.; FERREIRA, V. H. A. Por um Direito Comum ao Consumidor: a Órbita Global de Consumo e a 
Proteção Internacional. In: FERREIRA, Vitor Hugo do Amaral; CARVALHO, Diógenes Faria de; SANTOS, 
Nivaldo dos. (Org.). Sociedade de Consumo - Pesquisas em direito do consumidor III. 1ed.Goiânia: Espaço 
Acadêmico, 2015, v., p. 17. 
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jurídicos distintos que podem ser aplicados no caso concreto, ou seja, o processo tramitará 

conforme as leis de cada país, com suas normas para instrução probatória, cumprimento de 

sentença e eventual execução, dificultando discussões das questões consumerista. Desta 

forma, imperioso dizer que o Direito Internacional não deve dizer somente qual lei aplicável 

ou juiz competente para julgar determinado caso, esse direito deve, acima de tudo, proteger a 

parte mais vulnerável na relação jurídica, devendo assim aplicar a lei mais favorável ao 

consumidor. 

Uma frase que entrou na história dita pelo ex-presidente americano John F. Kennedy, 

quando se dirigia ao Congresso Americano228 - consumers, by definition, include us all 

(Consumidores, por definição, incluem todos nós), define a necessitada de proteção do 

consumidor, pois a economia de qualquer país depende dos consumidores para crescer, estes 

compõem o maior grupo da economia e que muitas vezes tem seus interesses deixados de 

lado, sem grande importância. Segundo Antônio Herman Benjamin229, a necessidade da 

proteção do consumidor já ultrapassou as fronteiras de cada país, ou seja, o consumidor 

deixou de ser nacional e passou a ser cidadão do mundo, tendo desta forma que ser protegido 

em qualquer nação que tenha seus produtos circulando na rede mundial de computadores ou 

até em lojas físicas. A relevância do consumidor para o mercado acende a luz da 

imprescindibilidade de um direito comum que enseje proteção do consumidor a nível 

internacional, passando assim para um problema supranacional que deve ensejar uma 

segurança jurídica aos consumidores transnacionais.  

Eduardo Antônio Klausner230 defende que a consistência é feita por uma sociedade 

globalizada que é estruturada no comércio internacional e no consumo. Desta forma o direito 

internacional deve se voltar para esse consumidor sob a ótica do princípio da vulnerabilidade 

do consumidor, tendo em vista que em um ambiente globalizado haverá aumento da 

fragilidade do consumidor.   

Não teria como ser diferente a inserção da criação de mecanismos de proteção ao 

consumidor internacional. Conforme as necessidades iam aparecendo, novas formas de 

proteção surgiam. É o caso da ”International Consumer Protection and Enforcement 
                                                            
228“They are the largest economic group in the economy, affecting and affected by almost every public and 
private economic decision. Two-thirds of all spending in the economy is by consumers. But they are the only 
important group in the economy who are not effectively organized, whose views are often not heard. (“Eles são o 
maior grupo econômico da economia, afetando e afetado por quase todas as decisões econômicas públicas e 
privadas. Dois terços de todos os gastos na economia são de consumidores. Mas eles são o único grupo 
importante na economia que não está efetivamente organizado, cujas opiniões geralmente não são ouvidas.) 
229 BENJAMIN, Antônio H; MARQUES, C.L.; BESSA, L.R. Manual de Direito do Consumidor. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2014, p. 276. 
230 KLAUSNER, Eduardo Antônio. Direito internacional do consumidor: a proteção do consumidor no livre-
comércio internacional. Curitiba: Juruá. 2012, p. 35. 
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Network” – ICPEN231, uma rede global de autoridades de defesa do consumidor que se 

empenha na resolução de conflitos e incentiva a cooperação entre organismos responsáveis 

pela aplicação da lei em caso de litígios envolvendo o comercio internacional. O Brasil não 

figura como membro efetivo deste grupo que tem como participantes a União Europeia, os 

Estado Unidos, dentre outros países membros, no entanto a Secretaria Nacional do 

Consumidor, pelo reconhecimento do constante desenvolvimento da área de defesa do 

consumidor no país, recebeu o grau de player global, uma vez que suas ações na política 

nacional para relações de consumo são tidas como exemplo. Assim, mesmo sem fazer parte 

da ICPEN, o Brasil tem sido convidado para participar das reuniões como país observador.  

Outra associação internacional que trata dos direitos dos consumidores é a Consumers 

International -CI que surgiu em 1960 e é composto por grupos de consumidores que atuam 

em mais de 115 países, representando uma grande evolução no âmbito das relações 

internacionais de consumo. O Brasil é representado no CI pelo Instituto Brasileiro de Defesa 

do Consumidor232 - IDEC e pelo PROCON. O CI tem por objetivo tutelar os direitos básicos 

dos consumidores, bem como os princípios que regem a temática, realizando, assim, um 

movimento internacional eficiente, que visa fortalecer e proteger os consumidores. Tamanha 

sua relevância que é reconhecido pela ONU. Para a consecução de seus trabalhos, a CI 

participa de diversos foros importantes que tratam do tema da proteção ao consumidor, 

opinando e estabelecendo diálogos em favor dos consumidores. A Secretaria Nacional do 

Consumidor233 mantém diálogos constantes com a CI sobre os mais diversos temas que 

envolvem a proteção do consumidor, brasileiro e estrangeiro; realizam intercâmbios de 

informações e experiências; e também pautam sua parceria na realização conjunta de eventos, 
                                                            
231ICPEN – International Consumer Protection and Enforcement Network. Inicialmente criada para a 
aplicação de práticas comerciais leais entre os países que praticam o comercio ao redor do mundo, a Rede 
Internacional de Controle e Proteção dos Consumidores (ICPEN – International Consumer Protection and 
Enforcement Network) se tornou uma importante ferramenta para autoridades governamentais do campo de 
proteção ao consumidor, com aproximadamente 50 países, que possui o mesmo objetivo, a saber, a proteção dos 
interesses econômicos dos consumidores pelo mundo; a troca de informações sobre atividades comerciais 
transfronteiriças que podem afetar o bem-estar dos consumidores; bem como estimular a cooperação 
internacional entre autoridades competentes. Dessa feita, a ICPEN vem buscando gerar e compartilhar 
informações sobre questão de proteção ao consumidor de modo a incentivar ações objetivas para prevenir 
práticas abusivas transfronteiriças contra consumidores de todo o mundo. 
232O Idec (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor) é uma associação de consumidores sem fins 
lucrativos, independente de empresas, partidos ou governos. Fundado em 1987 por um grupo de voluntários, tem 
a missão de orientar, conscientizar, defender a ética na relação de consumo e, sobretudo, lutar pelos direitos de 
consumidores-cidadãos. É uma organização prestigiada dentro e fora do Brasil. Acumulamos lutas e 
conquistas importantes que só foram possíveis devido a ajuda daqueles que contribuem para autonomia deste 
trabalho. 
233A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), criada pelo Decreto nº 7.738, de 28 de maio de 2012, 
integra o Ministério da Justiça e tem suas atribuições estabelecidas no art. 106 do Código de Defesa do 
Consumidor, no art. 3º do Decreto n° 2.181/97 e no art. 18 do Decreto nº 8.668, de 11 de fevereiro de 2016. A 
atuação da Senacon concentra-se no planejamento, elaboração, coordenação e execução da Política Nacional das 
Relações de Consumo. 
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tais como seminários e workshops. Em novembro de 2014, a SNC passou à condição de 

membro da organização. 

Com o constante aumento dos negócios consumerista entre nações, aumentam também 

formas de regular esse comercio, tendo em vista a crescente preocupação dos governos em 

proteger seus patrícios, o que leva a uma unanimidade, a necessidade de regular esse 

comercio. O marco na proteção do consumidor no âmbito internacional é a Resolução 39/248 

de abril de 1985 da ONU234, que procura manter uma política forte de proteção ao consumidor 

com diretrizes a serem seguidas, prevalecendo a saúde, segurança, educação e interesses dos 

consumidores. Essa resolução surge pelo reconhecimento de que o consumidor, em diversos 

momentos esbarra com as dificuldades nas diferenças econômicas, educacionais, poder de 

barganha, proteção contra produtos perigosos, dentre outros problemas inerentes ao consumo, 

além de serem vulneráveis as práticas abusivas e comportamentos nada éticos.   

Segundo as Nações Unidas, cada governo deve focar nas suas necessidades, definindo 

assim suas próprias prioridades em relação a proteção dos consumidores, considerando as 

circunstâncias sociais e econômicas de cada país, devendo ter a participação, não só do 

governo, como também das universidades e instituições de ensino, bem com empresas e 

organizações não governamentais que atuam na área de proteção aos consumidores. É 

importante encorajar as práticas à educação do consumidor, desde a escola básica, 

estimulando os estudantes a discutir questões relacionadas a rótulos de produtos, nutrição do 

produto, periculosidade, pesos e medidas, poluição do meio ambiente e legislação pertinente 

ao setor consumerista.  Estas prioridades devem estar alinhadas os princípios da Resolução235 

da ONU que são: 
“ (a) The protection of consumers from hazards to their health and safety; (b) The 
promotion and protection of the economic interests of consumers; (c) Access of 
consumers to adequate information to enable them to make informed choices 
according to individual wishes and needs; (d) Consumer education; (e) Availability 
of effective consumer redress; (f) Freedom to form consumer and other relevant 
groups or organizations and the opportunity of such organizations to present their 
views in decision-making processes affecting them”. 

                                                            
234 Em 9 de abril de 1985, a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou por unanimidade um conjunto de 
diretrizes gerais para a proteção do consumidor. As Diretrizes representam um conjunto de objetivos mínimos 
internacionalmente reconhecidos, potencialmente de especial assistência aos países em desenvolvimento. A 
adoção das Diretrizes reforça o crescente reconhecimento nos últimos anos de que questões de política do 
consumidor não podem mais ser vistas como uma preocupação puramente local, mas devem ser vistas em um 
contexto internacional. 
235“(A) A proteção dos consumidores contra riscos à sua saúde e segurança; (b) A promoção e proteção dos 
interesses econômicos dos consumidores; (c) Acesso dos consumidores a informações adequadas que lhes 
permitam fazer escolhas informadas de acordo com desejos e necessidades individuais; (d) educação do 
consumidor; (e) Disponibilidade de reparação efetiva do consumidor; (f) Liberdade para formar consumidores e 
outros grupos ou organizações relevantes e a oportunidade de tais organizações apresentarem seus pontos de 
vista nos processos de tomada de decisão que os afetam. ” 
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É de se notar que tal preocupação da ONU com os consumidores é anterior a CF/88, que 

no Brasil tem como marco o CDC. Mais adiante, em dezembro de 2015, a ONU faz uma 

revisão das diretrizes sobre a proteção dos consumidores, inserindo discussões sobre o 

consumo à distância por meios eletrônicos e móveis, a privacidade, a proteção dos 

consumidores hipervulneráveis, os serviços financeiros e de crédito, o turismo e transporte de 

massa, dentre outros assuntos.  

Em 2016 o Comitê Internacional de Proteção do Consumidor (Committee on the 

International Protection of Consumers) da International Law Association, reconheceu a falta 

de um modelo global para a proteção dos consumidores que atuam além das fronteiras de seus 

países de origem. Esta associação atua na esfera consumerista e reconhecia vários princípios 

pertinentes ao consumidor, a saber, princípio da vulnerabilidade, da proteção mais favorável 

ao consumidor e da justiça contratual, assim, dado esse reconhecimento, a International Law 

Association editou a Resolução nº 1, sugerido que a lei aplicável aos contratos de consumo 

seja a da residência habitual do consumidor. Isso é um grande avanço para as relações de 

consumo transnacionais, pois como dito acima, um dos maiores problemas que o consumidor 

tem, é a distância, a cultura e a língua do fornecedor. Com esta medida tal carência e injustiça 

poderiam ser finalizadas. No entanto, apesar de todas estas inovações no mecanismo de defesa 

do consumidor internacional, não existe uma uniformidade no que tange estas relações 

consumerista transnacionais, o que vai de encontro a afirmação de que o consumidor é peça 

fundamental para o fortalecimento econômico de uma nação.  

Assim todo tratamento dado ao consumidor global deve estar dentro de uma perspectiva 

protecionista maior que o próprio ordenamento nacional deste consumidor, pois devido à 

distância, a legislação do país fornecedor e outros obstáculos, o consumidor encontra-se 

hipervulnerável, precisando dessa proteção diferenciada, que por outro lado, em decorrência 

de mercado, economia e concorrência, é de interesse dos países fornecedores mostrar 

segurança jurídica a este consumidor, aumentado o poder de venda. Dessa forma, além da 

segurança jurídica, existe também a segurança dos bens que são produzidos, pois estes têm 

que ser seguros, tanto no produto em si, como nas informações. Estes produtos devem se 

utilizar de símbolos conhecidos internacionalmente e suas instruções devem ser de acesso a 

todos os consumidores, evitando assim usos inadequados pelos consumidores, que em caso de 

produto ou serviço defeituoso, o fornecedor deve reparar o consumidor sem ônus para este. 

Ainda neste conceito de garantias protecionistas ao consumidor, a resolução da ONU 

prevê padrões de segurança internacional na confecção dos produtos, o que faz com que 
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aumente ainda mais a segurança para os consumidores. Em locais que não atenda a esses 

padrões de segurança, caberá aos governantes alcançar o padrão desejado o mais rápido 

possível. Por fim, todos os governos devem assegurar um procedimento célere, justo, barato e 

acessível a todos os consumidores, quando for preciso ingressar em juízo ou na área 

administrativa buscando reparo ao dano sofrido, assim como as empresas devem ser 

encorajadas a resolverem suas lides com os consumidores de forma séria e rápida, tornando 

uma prática comum, a publicidade dos direitos inerentes aos consumidores. Sem dúvida a 

resolução das Nações unidas foi um grande marco para a defesa do consumidor no âmbito 

internacional, pois estabelece princípios básicos a serem seguidos pelos governos e 

fornecedores. Assim como o comercio mundial torna-se cada vez mais dinâmico, também 

deverá ser as atualizações das legislações nacionais e internacionais correspondente aos 

direitos dos consumidores.  

 

3.3 A AUTODETERMINAÇÃO INFORMACIONAL ENQUANTO PERSPECTIVA DOS 

DIREITOS DA PERSONALIDADE. 

 

Neste capítulo será analisado o direito fundamental à autodeterminação informativa, 

erguido sobre os pilares constitucionais dos princípios da dignidade da pessoa humana e do 

direito da personalidade. Sabe-se que o direito fundamental à autodeterminação informativa 

não está descrito na CF/88, porém pode-se observar tal direito no conjunto dos princípios e 

dos seus outros direitos constitucionais explícitos. Como fato, segundo Ascensão236, vive-se 

em uma Sociedade da Informação237, onde a união das telecomunicações e a informática – 

telemática – faz com que a transmissão de dados pessoais ocorra em um simples “clic” no 

comutador, independente da distância, esses dados se transportam instantaneamente. Desta 

forma, com tanta capacidade de armazenamento e velocidade de transmissão, as informações 

passaram a ser “um elemento estratégico decisivo da evolução social e fator com capacidade 

determinante do comportamento dos povos”238.  

Para as empresas, trata-se de uma fonte para percepção dos lucros, tendo em vista eu 

quem domina esta informação, seja por condições naturais ou técnicas, tem superior estratégia 

                                                            
236 ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito da Internet e da sociedade da informação: estudos. Rio de Janeiro: 
Forense, 2002, p. 71. 
237 ibid., p. 72. Sociedade da Informação‘ não é um conceito técnico: é um slogan. Melhor se falaria até em 
sociedade da comunicação, uma vez que o que se pretende impulsionar é a comunicação, e só num sentido muito 
lato se pode qualificar toda a mensagem como informação. 
238 ibid., p. 74. 
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em vários setores, diferente daquele que não tem esse domínio e ficará a margem dos grandes 

negócios. Por outro lado, o cidadão também tem benefícios com esta explosão de informações 

que corre a velocidade da luz, pois nestes termos estas informações tem o papel na inserção 

social do indivíduo, porém essa inserção deverá ser acompanhada de soluções voltadas a 

conferir plena eficácia aos princípios da dignidade da pessoa humana e do livre 

desenvolvimento da personalidade, que estão expressos no artigo 22 da Declaração Universal 

dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 

1948, que diz;  

 
“Toda pessoa, como membro da sociedade, tem direito à segurança social e à 
realização, pelo esforço nacional, pela cooperação internacional de acordo com a 
organização e recursos de cada Estado, dos direitos econômicos, sociais e culturais 
indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento da sua personalidade”.   
 

Não eram somente as empresas particulares que tiram benefícios destas informações 

que correm na rede mundial de computadores, o Estado também tira proveito dessa tecnologia 

para conhecer melhor o cidadão e poder exercer suas tarefas com maior eficiência. Assim o 

Estado se utiliza dos meios de captação, tratamento e transmissão de dados pessoais, que são 

armazenados em bancos de dados cada vez mais modernos, capazes de cruzar informações 

sobre indivíduos, suas opiniões, atividades, preferências, crenças, fragilidades, conhecendo 

assim a pessoa e sua privacidade.  É inquestionável que a coleta e tratamento de dados pelo 

poder público traz vantagens e benefícios a coletividade, no entanto, como um ônus dessa 

tecnologia, tais informações aumentam o risco do uso indevido destas informações pelo 

próprio Estado, acarretando o desvio de finalidade239, o que deve ser combatido veemente 

pelo Direito. 

Pode-se ter como ponto inicial dessa esfera informacional, o Pós-Segunda Grande 

Guerra, onde renasce uma Europa destruída pelo nazismo, que detinha uma política de 

dominação em massa pelo terror, apoiada por uma polícia secreta (Gestapo)240 que tinha a 

intenção de transformar cada pessoa em um Gläserner Mensch241, ou Homem de Vidro, 

                                                            
239Desvio de finalidade é a situação na qual um gestor público age ou decide fora das finalidades que a lei e a 
constituição estabelecem para a máquina do Estado. A respeito do risco na agregação das informações. Cf. 
SOLOVE, Daniel. Nothing to Hide: The false tradeoff between privacy and security. Yale University Press: e-
books, 2011. 
240Gestapo é acrônimo de Geheime Staatspolizei, a polícia secreta nazista. 
241O Gläserne Menschen, ou ―Homem de Vidroǁ, é uma escultura transparente, em tamanho real, instalada 
desde os anos vinte do século passado no Deutschen Hygiene-Museum, em Dresden, Alemanha. O ―Homem de 
Vidroǁ permite a visualização dos seus órgãos internos (ossos, músculos, nervos etc.) e à época da sua instalação 
causou grande impacto na Alemanha. Sua imagem foi usada em cartazes na propaganda nazista. A ideia da 
transparência serve como metáfora e foi empregada em propaganda interna de guerra, servindo para simbolizar a 
visibilidade que os homens, por seus dados pessoais, assumem aos olhos de um Estado-observador – o que 
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aquele que não tinha segredos para o Estado. É claro que por mais que quisesse a Gestapo não 

conseguia coletar e tratar tantos dados assim, mais de forma organizada ela conseguiu 

armazenar dados de pessoas que pudessem ser um potencial opositor ao nazismo. Passado 

esse período, os bancos de dados conheceram grandes incrementos, onde a ascensão da 

informática trouxe novas possibilidades de armazenamentos de dados e seus cruzamentos, 

permitindo conhecer perfis individuais da personalidade das pessoas para fins estatais, jamais 

imaginados em tempos passados. 

Com esse avanço e tendência de crescimento desta nova tecnologia, em 1970 a 

comunidade europeia iniciou a regulamentação dos bancos de dados pessoais, sob o 

argumento de que os governos só deveriam armazenar apenas o mínimo necessário de 

informações pessoais para fins da prestação dos serviços públicos a que destinadas as 

captações, fossem estes serviços públicos de tributação, regimes de pensões, segurança social 

ou assuntos semelhantes. Este reconhecimento da ofensa à privacidade da pessoa, foi um 

passo importante tomado pelos estados membros quando da criação da Resolução 428 da 

Assembleia Consultiva do Conselho da Europa242 que criou uma vedação ao acúmulo de 

informações sobre um determinado indivíduo que o pudesse tornar exposto e transparente243. 

A preocupação da Comunidade Europeia, foi o de criar mecanismos que fizesse oposição ao 

acúmulo e tratamento de dados pessoais pelos Estados, pois se não o fizesse, cada pessoa 

poderia se transformar, segundo Eiras244, em “um peixe num aquário de cristal” ou ainda 

renascer o Gläserner Mensch. Outro ponto positivo da Resolução foi a imparcialidade das 

decisões administrativas, por meio do incentivo à captação mínima de informações pelas 

instituições estatais. Assim o descarte das informações pessoais excedentes e desnecessárias 

trará imparcialidade na formação dos juízos de valor das deliberações públicas, relação 

sintetizada na fórmula pela qual o mínimo de dados pessoais captados equivale ao máximo de 

imparcialidade das decisões. Sendo a imparcialidade um dos objetivos da Administração 

Pública, atingi-la ao máximo significa dar integral cumprimento ao princípio da eficiência, 

que no Brasil é consolidada pelo artigo 37, caput da CF/88. 

                                                                                                                                                                                          
remonta a um panoptico benthamiano, porém generalizado e ampliado, pelo qual a polícia secreta (no caso, a 
Gestapo) exerce a função do diretor de presídio que tudo vê, mas sem jamais ser visto. 
242 Disponível em:https://rm.coe.int/090000168092a82b#_Toc94600013acesso em 03/11/2019. 
243(Item C) 5. Medidas para proteger o indivíduo contra interferência no seu direito à privacidade. Quando são 
instituídos bancos de dados regionais, nacionais ou internacionais, o indivíduo não deve ficar completamente 
exposto e transparente pelo acúmulo de informações referentes à sua vida privada. Os bancos de dados devem 
restringir-se ao mínimo necessário de informações exigidas para fins de tributação, planos de previdência, 
previdência social e assuntos semelhantes. (Grifo nosso) 
244EIRAS, Agostinho. Segredo de Justiça e controlo de dados pessoais informatizados. Coimbra: Coimbra 
Editora, 1992, p.7. 
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Os fundamentos constitucionais do direito à autodeterminação informativa iniciam-se 

em Portugal. Somente após a redemocratização do país com a Constituição da República 

Portuguesa, de 1976, e o fim do regime salazarista245, que tinha como aliado os olhos atentos 

da polícia Internacional e de Defesa do Estado - PIDE246 adentrou a preocupação de proteção 

à intimidade da vida privada e da vedação à utilização abusiva, ou contrária à dignidade 

humana, em seus artigos247 26º, 34º e 35º. O entendimento é que a pessoa poderá manter o 

controle sobre seus dados pessoais, com direito ao acesso, atualizações, retificações, assim 

como saber as finalidades para quais foram coletados estes dados. Neste entendimento JJ. 

Gomes Canotilho248 nos ensina que;  

“Contrapondo-se à ideia de arcana praxis, tende hoje a ganhar contornos um direito 
geral à autodeterminação informativa que se traduz, fundamentalmente, na faculdade 
de o particular determinar e controlar a utilização dos seus dados pessoais”,  

 
No mesmo caminho conduz o Artigo 35º da Constituição Portuguesa, que tutela os 

direitos de acesso e retificação dos dados pessoais. Desta forma, o direito a reserva da 

                                                            
245Portugal também passou por uma experiência de governo ditatorial. Ela ocorreu em 1928, quando Salazar foi 
convidado para organizar as finanças de República Portuguesa instalada em 1910. Salazar desenvolveu uma 
política apoiada no exército e na Igreja, e tinha por princípio defender “a civilização cristã” dos males da época: 
comunismo, internacionalismo, socialismo, etc. 
246A PIDE - Polícia Internacional e de Defesa do Estado foi criada pelo Decreto-Lei n. º 35 046, de 22 de outubro 
de 1945, em substituição da Polícia de Vigilância e Defesa do Estado. Foi a polícia política portuguesa, entre 
1945 e 1969, responsável pela repressão de todas as formas de oposição ao regime político vigente. 
247 Cf. Constituição Portuguesa, Artigo 26º ―A todos são reconhecidos os direitos à identidade pessoal, ao 
desenvolvimento da personalidade, à capacidade civil, à cidadania, ao bom nome e reputação, à imagem, à 
palavra, à reserva da intimidade da vida privada e familiar e à proteção legal contra quaisquer formas de 
discriminação. Idem, Artigo 34º: ―Inviolabilidade do domicílio e da correspondência:1. O domicílio e o sigilo 
da correspondência e dos outros meios de comunicação privada são invioláveis; 2. A entrada no domicílio dos 
cidadãos contra a sua vontade só pode ser ordenada pela autoridade judicial competente, nos casos e segundo as 
formas previstos na lei; 3. Ninguém pode entrar durante a noite no domicílio de qualquer pessoa sem o seu 
consentimento, salvo em situação de flagrante delito ou mediante autorização judicial em casos de criminalidade 
especialmente violenta ou altamente organizada, incluindo o terrorismo e o tráfico de pessoas, de armas e de 
estupefacientes, nos termos previstos na lei; 4. É proibida toda a ingerência das autoridades públicas na 
correspondência, nas telecomunicações e nos demais meios de comunicação, salvos os casos previstos na lei em 
matéria de processo criminal. Ibidem, Artigo 35º: ―Utilização da informática:1. Todos os cidadãos têm o 
direito de acesso aos dados informatizados que lhes digam respeito, podendo exigir a sua retificação e 
atualização, e o direito de conhecer a finalidade a que se destinam, nos termos da lei; 2. A lei define o conceito 
de dados pessoais, bem como as condições aplicáveis ao seu tratamento automatizado, conexão, transmissão e 
utilização, e garante a sua proteção, designadamente através de entidade administrativa independente; 3. A 
informática não pode ser utilizada para tratamento de dados referentes a convicções filosóficas ou políticas, 
filiação partidária ou sindical, fé religiosa, vida privada e origem étnica, salvo mediante consentimento expresso 
do titular, autorização prevista por lei com garantias de não discriminação ou para processamento de dados 
estatísticos não individualmente identificáveis; 4. É proibido o acesso a dados pessoais de terceiros, salvo em 
casos excepcionais previstos na lei; 5. É proibida a atribuição de um número nacional único aos cidadãos; 6. A 
todos é garantido livre acesso às redes informáticas de uso público, definindo a lei o regime aplicável aos fluxos 
de dados transfronteiras e as formas adequadas de proteção de dados pessoais e de outros cuja salvaguarda se 
justifique por razões de interesse nacional; 7. Os dados pessoais constantes de ficheiros manuais gozam de 
proteção idêntica à prevista nos números anteriores, nos termos da lei. 
248 CANOTILHO, J.J.. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7ª ed.. Coimbra: Ed. Almedina, 2003, p. 
290-291 
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intimidade da vida privada sustenta o direito ao anonimato, o direito a solidão e o direito à 

autodeterminação informativa, que é o direito de o indivíduo controlar o acesso de seus dados 

pessoais a terceiros, assim a jurisprudência portuguesa passou a entender que a vertente 

especial do direito à autodeterminação informativa que decorre do nº4 do artigo 35º da 

Constituição portuguesa.  

Não diferente da Constituição Portuguesa, a Constituição Espanhola de 1978, decorre 

também de uma redemocratização  após a queda do franquismo249. Há os mesmos tratamentos 

principiológico dos direitos humanos, dignidade da pessoa humana e ao livre 

desenvolvimento da personalidade com menção aos direitos fundamentais à intimidade, à 

inviolabilidade de domicílio, ao segredo das comunicações, inclusive no campo da internet, 

em seus Artigos250 2, 10 e 18.  Em 1949, a Lei Fundamental de Bonn251 marca o 

neoconstitucionalismo252, e a Alemanha passa a ver com outros olhos a dignidade da pessoa 

humana declarando que o poder público tem como obrigação respeitá-la e protegê-la e que os 

direitos fundamentais são diretamente aplicáveis e vinculam os poderes executivo, legislativo 

e judiciário253 (artigo 1º).  

Assim, na Alemanha pós-guerra a valoração dos direitos humanos foi o espírito da Lei 

Fundamental254, onde as diferenças, a aceitação do outro, a construção de mecanismos 

                                                            
249BALLBÉ, M. Orden Público y Militarismo en la España Constitucional. Madrid, Alianza. 1983, p. 406 
O franquismo foi um regime político, caracterizado por uma ideologia fascista, que existiu na Espanha entre 
1939 a 1975, ou seja, durante o governo do general e ditador Francisco Franco. Principais características 
do franquismo: - Concentração de poderes nas mãos do governante, no caso o ditador Francisco Franco. 
250 Cf. Lei Fundamental Federal, artigo 2 (1). Todos têm o direito ao livre desenvolvimento da sua personalidade, 
desde que não violem os direitos de outros e não atentem contra a ordem constitucional ou a lei moral; (2) todos 
têm o direito à vida e à integridade física. A liberdade da pessoa é inviolável. Estes direitos só podem ser 
restringidos em virtude de lei.Cf. Constituição Espanhola. Dos direitos e deveres fundamentais, artigo 10: A 
dignidade da pessoa, os direitos invioláveis que lhe são inerentes, o livre desenvolvimento da personalidade, o 
respeito pela lei e os direitos dos outros são o fundamento da ordem política e da paz social. Idem, artigo 18: O 
direito à honra, a privacidade pessoal e familiar e a própria imagem são garantidas; 2. O endereço é inviolável. 
Nenhuma entrada ou registro poderá ser feito sem o consentimento do proprietário ou decisão judicial, exceto em 
caso de crime flagrante; 3. O sigilo das comunicações é garantido e, em especial, postal, telegráfico e telefônico, 
exceto resolução judicial; A lei limitará o uso da tecnologia da informação para garantir a honra e a privacidade 
pessoal e familiar dos cidadãos e o exercício pleno dos seus direitos. " (traduzido). 
251A Lei Fundamental de Bonn foi o nome utilizado para designar a Constituição promulgada em 
22 de maio de 1949 para a Alemanha Ocidental. Foi redigida pelo Parlamentarischer Rat (Conselho Parlamentar 
Alemão), um órgão de 65 membros nomeados pelos governos dos onze estados federados da Alemanha 
Ocidental, a instrução do comando militar das zonas de ocupação norte-americanas. 
252O Neoconstitucionalismo, ou Constitucionalismo pós-moderno ou ainda pós-positivismo nada mais é do que 
uma doutrina que se desenvolveu a partir da 2ª Guerra Mundial, a qual não encara a constituição como mero 
limitador do poder político, mas como um meio pelo qual se visa concretizar os direitos fundamentais, 
conferindo maior eficácia a constituição. (LENZA, 2010) 
253 Cf. Lei Fundamental da República Federal da Alemanha (Lei Fundamental Federal). Artigo 1 (1) A dignidade 
da pessoa humana é intangível. Respeitá-la e protegê-la é obrigação de todo o poder público; (2) O povo alemão 
reconhece, por isto, os direitos invioláveis e inalienáveis da pessoa humana como fundamento de toda 
comunidade humana, da paz e da justiça no mundo; (3). Os direitos fundamentais, discriminados a seguir, 
constituem direitos diretamente aplicáveis e vinculam os poderes legislativo, executivo e judiciário. 
254HESSE, Konrad. Temas Fundamentais do Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 34 



116 
 

políticos e jurídicos que buscava na Europa, da diversidade dos seus povos, uma unidade que 

reflete o lema revolucionário francês de igualdade, liberdade e fraternidade entre os Homens. 

Apesar da Lei Fundamental não ter expresso a previsão do direito fundamental do indivíduo 

opor-se ao uso não autorizado de seus dados, o Tribunal Constitucional reconheceu esses 

direitos do cidadão em julgamento255, de 1983, referente a coletas de dados pessoais pelo 

poder público, visto que este não dava garantias de que os dados seriam usados somente com 

as finalidades da Lei e também não dava garantias de anonimato das pessoas envolvidas.  

Com este julgado as leis passaram a proteger os dados pessoais, nos Estados-membros da 

Comunidade Europeia, de modo que o direito à autodeterminação informativa adentrou ao 

espaço da atual União Europeia de hoje, recebendo uma proteção jurídica eficaz. 

Esta decisão é comentada por Ricard Martínez Martínez256:  

 
Como resulta sobradamente conocido –y sin perjuicio de iniciativas legislativas de 
muy diversa índole, cuyo objetivo era regular el uso de la informática–, el llamado 
derecho a la autodeterminación informativa nace en la República Federal Alemana 
con la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional Federal Alemán (TCFA) en 
la sentencia sobre la Ley del Censo. El TCFA afirma en la sentencia que el derecho 
general de la personalidad comporta la atribución al individuo de la capacidad de 
decidir, en el ejercicio de su autodeterminación, qué extremos desea revelar de su 
propia vida. Para el TCFA: «la autodeterminación del individuo presupone –también 
en las condiciones de las técnicas modernas de tratamiento de la información– que 
se conceda al individuo la libertad de decisión sobre las acciones que vaya a realizar 
o, en su caso, a omitir, incluyendo la posibilidad de obrar de hecho en forma 
consequente con la decisión adoptada. Esta libertad de decisión, de control, supone 
además que el individuo tenga la posibilidad de acceder a sus datos personales, que 
pueda, no sólo tener conocimiento de que otros procesan informaciones relativas a 
su persona, sino también someter el uso de éstas a un control, ya que, de lo 
contrário, se limitará su libertad de decidir por autodeterminación». La consecuencia 
de este razonamiento es el reconocimiento jurisprudencial de un derecho 
fundamental a la autodeterminación informativa basado en el derecho general de la 
personalidad y que ofrece protección frente a la recogida, el almacenamiento, la 
utilización y la transmisión ilimitada de los datos de carácter personal y «garantiza 
la facultad del individuo de decidir basicamente por sí mismo sobre la difusión y la 
utilización de sus datos personales. 

 
Mais adiante, em 2000, a União Europeia reuniu em um documento, a saber, a Carta dos 

Direitos Fundamentais da União Europeia, os direitos fundamentais consagrados na tradição 

constitucional dos países componentes da União Europeia. Este documento orientou-se pelas 

constituições de Portugal e Espanha, assim como por julgado do tribunal Constitucional da 

Alemanha, no que refere ao direito à autodeterminação informativa. Aduz em seu Artigo 7º 

                                                            
255 Julgamento a (BVerfGE 65, 1) referente a coleta de dados pessoais pelo poder público. 
256 MARTÍNEZ MARTÍNEZ ,Ricard. ―El derecho fundamental a la protección de datos: perspectivasǁ. Revista 
Internet, Derecho y Política (IDP). Nº 05, 2007, p.47 
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sobre o respeito pela vida privada e familiar, e em seu Artigo 8º o direito a proteção de dados 

pessoais, que diz; 

[...] todas as pessoas têm direito à proteção dos dados de caráter pessoal que lhes 
digam respeito. Esses dados devem ser objeto de um tratamento leal, para fins 
específicos e com o consentimento da pessoa interessada ou com outro fundamento 
legítimo previsto por lei. Todas as pessoas têm o direito de aceder aos dados 
coligidos que lhes digam respeito e de obter a respectiva retificação.  
   

Os frutos de tais decisões começaram a aparecer no ano de 2010, onde o Tribunal 

Constitucional da Alemanha reiterou o direito à  autodeterminação informativa257, declarando 

inconstitucional os dispositivos da Lei de Telecomunicações (Telekommunikationsgesetz-

TKG) e do Código de Processo Penal (Strafprozessordnung– StPO), obrigando os provedores 

de serviços de telecomunicações acessíveis ao público guardar os dados de tráfego de serviços 

de telefone, a saber, rede fixa, SMS, MMS, comunicações móveis, fax, serviços de e-mail e 

de Internet, de qualquer pessoa, só podendo ser divulgado com prévia solicitação de 

autoridade judicial e para fins de prevenção e repressão de infrações penais e segurança 

pública. É mister salientar que os dados armazenados não continham conteúdos de conversas, 

tendo em vista que não se justificava tal ato, no entanto os dados sobre a pessoa que iniciou a 

comunicação ou tentou iniciá-la, do destinatário da mensagem, quando foi feita, por quanto 

tempo e de onde partiu poderiam ser arquivadas. Alguns autores alegavam que, mesmo sem 

ter arquivo de conversas, a retenção de dados era violadora do sigilo das telecomunicações e 

do direito à autodeterminação informativa; que o armazenamento de todas as conexões de 

telecomunicações, sem motivo prévio, traduzia-se em medida desproporcional e que os dados 

armazenados poderiam ser usados para a criação de perfis de personalidade e 

acompanhamento dos movimentos dos usuários dos serviços, ocasionando assim um controle 

telemático de pessoas258. 

O entendimento de que um direito fundamental poderia existir, mesmo sem estar 

positivado, vem com a inspiração da Nona Emenda à Constituição dos Estados Unidos da 

América com o princípio da não tipicidade dos direitos fundamentais. Afirma a Nona Emenda 

que a enumeração de certos direitos não deve ser interpretada como um intento de negar ou 

coibir outros direitos do povo. Assim, embora sem atender os aspectos formais, existem 

                                                            
257 LUCAS MURILLO DE LA CUEVA, Pablo. ―Perspectivas del derecho a la autodeterminación informativaǁ. 
In Revista de Internet, Derecho y Política, nº 5, 2007, p. 30-31. 
258No Brasil, a Lei nº 9.296, 24 de julho de 1996, dispõe sobre a interceptação de comunicações telefônicas e do 
fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática, para prova em investigação criminal e em 
instrução processual penal, sob ordem judicial e segredo de justiça. 
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direitos fundamentais que superam o teste da fundamentação sob o aspecto material. Podemos 

ver esses esclarecimentos nas palavras de J.J. Gomes Canotilho259; 

Por um lado, a fundamentalização pode não estar associada à constituição escrita e à 
ideia de fundamentalidade formal como o demonstra a tradição inglesa das 
CommonLaw Liberties. Por outro lado, só a ideia de fundamentalidade material pode 
fornecer suporte para: (1) a abertura da constituição de outros direitos, também 
fundamentais, mas não constitucionalizados, isto é, direitos materialmente, mas não 
formalmente fundamentais. 

 
No Brasil, o entendimento não é diferente, é o que se extrai do artigo 5º parágrafo 2º da 

CF/88; “[...] os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros 

decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em 

que a República Federativa do Brasil seja parte”. 

Para Konrad Hesse260, “Toda Constituição é Constituição no tempo; a realidade social, a 

que são referidas suas normas, está submetida à mudança histórica e está, em nenhum caso, 

deixa incólume o conteúdo da Constituição”. E continua;  

“Em síntese, pode-se afirmar: a Constituição jurídica está condicionada pela 
realidade histórica. Ela não pode ser separada da realidade concreta de seu tempo. A 
pretensão de eficácia da Constituição somente pode ser realizada se levar em conta 
essa realidade. A Constituição jurídica não configura apenas a expressão de uma 
dada realidade. Graças ao elemento normativo, ela ordena e conforma a realidade 
política e social261.  
 

Manoel Gonçalves Ferreira Filho262 afirma que existe uma ligação entre os direitos 

fundamentais não positivados e o princípio da dignidade da pessoa humana, sendo absurdo 

considerar que o direito humano fundamental, um direito que, embora importante, não se 

ligue ao âmago da natureza humana. Desta forma, o direito à autodeterminação informativa 

passa no teste da fundamentalidade quando examinado à luz da CF/88, pois encontra suporte 

no princípio da dignidade da pessoa humana, contido no Artigo 1º da CF263, como 

fundamento no princípio do livre desenvolvimento da personalidade, encontrado no Artigo 22 

da Declaração Universal dos Direitos do Homem, proclamada pela Assembleia Geral das 

Nações Unidas em dezembro de 1948. Assim, é indiscutível que há implicação direta da 

                                                            
259 CANOTILHO, J.J.. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7ª ed.. Coimbra: Ed. Almedina, 2003, p. 
379. 

260 HESSE, Konrad. Temas Fundamentais do Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2009.P. 13. 
261 ibid., p. 14. 
262 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. ―Os diretos fundamentais implícitos e seu reflexo no sistema 
constitucional brasileiroǁ. In Revista Jurídica, Brasília, Vol. 8, n. 82, p.01-08, dez./jan, 2007, p.2. 
263Constituição Federal do Brasil, artigo 1º: ― A República Federativa do Brasil, formada pela união 
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e 
tem como fundamentos: III - a dignidade da pessoa humana. 



119 
 

identificação da natureza fundamental material do direito fundamental à autodeterminação 

informativa, desta forma, é dever do Estado à concretização da vontade constitucional através 

de uma interferência legislativa apropriada. 

De acordo com o artigo 5º, § 2º da CF/88, os juízes, tribunais do país ou as instituições 

públicas brasileiras, podem declarar a existência do direito fundamental à autodeterminação 

informativa, em suas atividades deliberativas. Mas não é isso que a comunidade internacional 

espera do Brasil. Não havia, até 2018, alguma legislação de proteção de dados pessoais no 

Brasil, o que colocava em risco os interesses nacionais no campo do comércio internacional, 

pois as legislações norte-americanas e as Diretivas da Comunidade Europeia, que falam sobre 

o assunto exigem que os dados dos residentes nos países de origem sejam recepcionados 

mediante adequadas garantias de segurança no país receptor, valorizando o princípio da 

equivalência de proteção264, é o que diz a atual diretriz do Conselho da Europa em tema de 

política de proteção de dados pessoais (Diretiva 95/46), editada em 1995, que está próximo de 

se converter em Regulamento de Proteção de Dados Pessoais, contendo cláusula de 

impedimento da transmissão de dados se o país destinatário não oferecer iguais condições de 

segurança do emissor. Há quem defenda que o CDC em seu artigo 43, sobre Bancos de Dados 

e Cadastros de Consumidores, trata do direito de acesso, pelo consumidor, às informações 

sobre si existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo, assim com a 

Lei de Acesso à Informação265 e a Lei de Informática que protege o sigilo dos dados 

armazenados, processados e vinculados, que sejam do interesse da privacidade das pessoas. 

No entanto, em se comparando a legislação norte-americana e europeia acerca da proteção de 

dados pessoais em poder dos órgãos públicos, pode-se verificar a insuficiência com que esse 

direito fundamental seria tutelado por estes códigos e leis. Na doutrina americana há consenso 

quanto a necessidade de se criar mecanismo de proteção para a proteção de dados da pessoa, 

com base no próprio direito da personalidade alguns autores defendem essa proteção, como é 

o caso de Robinson et AL266 que diz; “O objetivo geral dessas disposições é tornar o 

processamento de dados pessoais mais transparente em relação ao titular dos dados”, 

consideram “a transparência do processamento uma extensão lógica do requisito de que os 
                                                            
264Determina que só podem ser transferidos dados pessoais entre as partes de um acordo se a parte contratante 
que os receber assegurar um nível de proteção dos dados que seja pelo menos equivalente ao aplicável, nesse 
caso concreto, pelo país que os fornecer. Cf. artigo 25 da Diretiva 95/46/CE: ―2. A adequação do nível de 
proteção oferecido por um país terceiro será apreciada em função de todas as circunstâncias que rodeiem a 
transferência ou o conjunto de transferências de dados; em especial, serão tidas em consideração a natureza dos 
dados, a finalidade e a duração do tratamento ou tratamentos projetados, os países de origem e de destino final, 
as regras de direito, gerais ou setoriais, em vigor no país terceiro em causa, bem como as regras profissionais e as 
medidas de segurança que são respeitadas nesse país. 
265Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 
266 Bygrave 2002; Boulanger et al.1997; Lonard e Poullet 1999; De Bot 2001 
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dados devem ser processados de maneira justa e legal". No mesmo entendimento Zarsky267; 

Rouvroy e Poullet268 compactuam com a expressão de que os titulares dos dados devem, por 

sua vez, ser colocados em posição de aprender mais sobre as práticas dos controladores. Em 

outras palavras, o aviso prévio pode ser visto como “um primeiro, embora relativamente 

modesto passo no sentido de 'nivelar o campo de jogo entre os titulares dos dados e trollers269 

em termos do conhecimento adquirido através do processamento” 270 

Seguindo os exemplos da União Europeia e dos EUA e diante da efetiva necessidade de 

regulamentar o uso de dados pessoais, pelo próprio dever de Estado em proteger os direitos 

fundamentais do cidadão e por necessidades comerciais, o Brasil dá início a corrida para criar 

regras para o uso de dados pessoais. O MCI271 foi o primeiro passo para conscientização desse 

novo comportamento social, com a visão de orientar os direitos e deveres dos usuários, 

provedores de serviços e conteúdos e demais envolvidos com o uso da Internet no Brasil, é 

responsável por estabelecer os princípios e garantias normativas do convívio civil na rede 

mundial online de computadores. O principal objetivo do MCI é prevê práticas criminosas no 

contexto online, os chamados cibercrimes, além de prezar pelos ideais da neutralidade de 

rede, liberdade de expressão, da privacidade dos usuários e dos direitos humanos. O princípio 

da liberdade de expressão garante a impossibilidade da censura por parte dos sites e redes 

sociais, por exemplo, que ficam proibidos de excluir conteúdo dos usuários sem determinação 

exclusiva de uma ordem judicial, com exceção de conteúdos com nudez ou atos sexuais 

explícitos e privados. Em seu Artigo 3º, II e II, esta Lei garante a privacidade dos usuários, 

evitando que as informações pessoais sejam vendidas ou ofertadas para empresas terceiras 

(nacionais ou internacionais) sem a prévia autorização do usuário, que normalmente deve ser 

feita no momento do preenchimento dos dados de cadastro de um site272. Além disso, a 

privacidade também prevê o sigilo nas comunicações feitas no âmbito online pelos usuários. 

                                                            
267 ZARSKY, T.Z. 2004. Thinking outside the box: considering transparency, anonymity and pseudonymity as 
overall solutions to the problems of information privacy in the internet society. University of Miami Law Review 
58.https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/irlct28&id=207&type=text&collection=journals. 
Acesso em 29/10/2019. 
268 ROUVROY, A., and Y Poullet. 2009. "The right to informational self-determination and the value of self-
development: reassessing the importance of privacy for democracy." In Reinventing data protection, edited by S. 
Gutwirth, Y Poullet, P. De Hert, C. de Terwangne and S. Nouwt, Dordrecht: Springer ('Data protection regimes 
were thus designed ... in order to better balance "informational power"'). 
https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/irlct28&id=207&type=text&collection=journals. Acesso 
em 29/10/2019. 
269Pescador, no sentido daquele que coleta os dados pessoais para processamento. 
270 Disponível em: https://heinonline.org. Acesso em 23/0/2109. 
271Lei 12.965/14. Artigo 1º - Esta Lei estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no 
Brasil e determina as diretrizes para atuação da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios em 
relação à matéria 
272 Art. 3º A disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes princípios: [...] II - proteção da privacidade; 
III - proteção dos dados pessoais, na forma da lei; 
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O MCI não satisfaz a necessidade do mercado com relação a proteção de dados da 

pessoa, tendo em vista que esta lei apenas regula o tema do uso da internet no Brasil. Desta 

forma, em 2018, o Senado aprovou a Proposta de Lei Complementar 53/2018 que se 

transformou na Lei 13.709/2018, sendo chamada de LGPD, que passará a vigorar a partir de 

2020.  Esta lei regulará a utilização, a segurança e transferência de dados pessoais no Brasil. 

A intenção é fazer com que o país se adéque a nova forma de responsabilização sobre a 

privacidade dos dados pessoais e dar maior controle às pessoas sobre as suas próprias 

informações, a fim de que não sejam utilizadas por terceiros de forma indevida. Desta forma, 

com a LGPD, o Brasil entra em uma nova era, onde já estavam os países europeus e a 

América. Mais do que ser beneficiado economicamente por esta Lei, tendo em vista que a 

adequação aumentará os negócios do país, o Brasil beneficia seu povo, reconhecendo o direito 

a personalidade e a autodeterminação informacional de cada brasileiro. 

O que se pode perceber quando o assunto é a autodeterminação informacional 

respaldado no princípio da dignidade humana no direito à privacidade, é que há uma tensão 

entre os interesses econômicos e as esferas das pessoas que têm o desenvolvimento da sua 

personalidade prejudicado pelo fluxo dos seus dados por terceiros. Uma verdadeira “queda de 

braço” existe entre uma economia dependente do trânsito e processamento de informações 

pessoais e a necessidade de se impor limites para a tutela dos interesses extrapatrimoniais da 

pessoa. De fato, não se tem como expor uma resposta conclusiva para justificar tais interesses 

conflitantes, tendo em vista que não se trata somente da criação de leis para regulamentar os 

procedimentos do uso de dados pessoais, é preciso uma educação, uma consciência voltada a 

proteção da personalidade do próximo. Enquanto isso não ocorre, a de se esperar nas sanções 

impostas pelas leis, para diminuir os abusos cometidos por empresas, e até se confortar como 

o recebimento de uma indenização pecuniária, como forma de compensação. 

No século passado, quando se falava em relações contratuais, logo vinha a mente a 

autonomia das partes de contratar, ou não, de forma consensual e o princípio limitador da 

autonomia da vontade das partes contratantes, que tem o Estado como interventor para 

cumprir os fins sociais e as exigências do bem comum, que advém da necessidade de 

equilibrar o individualismo contratual, evitando que cada indivíduo buscasse apenas penas o 

interesse próprio causado consequências e desvantagens na relação contratual para uma das 
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partes. Era o dirigismo contratual, que deu lugar ao dirigismo informacional, termo usado por 

Bruno Bioni273 quando comenta;  

Conclui-se que as relações do mercado de consumo demandam um novo tipo de 
dirigismo – dirigismo informacional – que se afasta daquele do século passado – 
dirigismo contratual. Deve haver uma releitura ambivalente do paradigma da 
autodeterminação informacional – procedimental e substantiva – que embora 
mantenha o papel de protagonismo do consentimento, empresta-lhe um novo roteiro 
normativo: a percepção de que o titular dos dados pessoais amarga uma (hiper) 
vulnerabilidade, o que demanda, respectivamente, o seu empoeiramento para 
emancipá-lo e a sua intervenção para assisti-lo. 
 

Diante do trabalho apresentado fica claro que com a globalização e consumo imediatista 

surge a figura do hiperconsumidor274, que diante das tecnologias da teleinformática rompe 

fronteiras mais rápido que a velocidade da luz, a um “clic” do teclado. Esta nova forma de 

consumir extingue a pessoalidade entre fornecedor e consumidor, tornando este apenas um 

número no cadastro da empresa. Dificilmente aquele relacionamento de outrora, 

fornecedor/consumidor, poderá ser visto novamente, pois a sociedade, aparentemente, 

caminha para um individualismo hiperbólico275, que apesar de globalizada vive em uma 

solidão com uma janela para o mundo. Do ponto de vista do consumidor, seus dados em uma 

rede mundial a deixa hipervulnerável, podendo sua privacidade invadida a qualquer momento. 

Essa hipervulnerabilidade pode ocorrer também com ataques midiáticos dos fornecedores, 

forçando a pessoa consumir mesmo sem ter a necessidade para isso. Por todos os lados que se 

possa analisar, o consumidor sempre será parte mais fraca deste mecanismo. 

Para tentar diminuir esse prejuízo, é dever do Estado criar leis em defesa do cidadão. No 

Brasil, a LGPD, que passará a vigorar a partir de 2020, apesar de atrasada, vem para tentar 

regulamentar esse processo de capitação e tratamento de dados das pessoas, o que sem dúvida 

alguma será uma segurança para os nacionais e estrangeiros que fazem negócios no país, 

atendendo o princípio da equivalência de proteção. Apesar de todos os esforços de muitos 

governos, não se pode olvidar que a rede mundial de computadores está longe de ser um local 

seguro, desta forma assim como as grandes empresas multinacionais, o consumidor também é 

vulnerável diante da rede, cabendo este tomar os cuidados para não ter prejuízos.  

Quanto à autodeterminação informacional, o que se deve procurar saber é se as normas 

que regem este tema regulam a forma do consentimento para proteção dos dados pessoais. É 
                                                            
273 BIONI, Bruno Ricardo; LIMA, Cíntia Rosa Pereira de. Autodeterminação informacional: paradigmas 
inconclusos entre a tutela dos direitos da personalidade, a regulação dos bancos de dados eletrônicos e a 
arquitetura da internet. 2016.Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016, p. 305. 
274 LIPOVETSKY, Gilles: CHARLES, Sébastien Os Tempos Hipermodernos. São Paulo: Barcarolla, 2004, p. 
135. 
275 GARCIA, Claudia Amorim e COUTINHO, Luciana Gageiro. Os novos rumos do individualismo e o 
desamparo do sujeito contemporâneo. Psyche (São Paulo), jun. 2004, vol.8, no.13, p.125-140.   



123 
 

certo que a lei regula a proteção de dados da pessoa, porém ela não tem como ir além, ou seja, 

o cidadão tem o direito de acesso e de retificação, de apagamento, de oposição, de limitação 

do tratamento e de portabilidade, no entanto se algo desagrada aquele que detém os dados, o 

simples fato de apagar ou omitir informações, poderá causar danos à pessoa. Isso ocorre 

principalmente nesta nova forma de tratamento dos dados pessoais para fins de liberação de 

crédito, o chamado cadastro positivo que tem gerenciamento de empresas particulares. 

Sabendo que no Brasil a lei que regulamenta os dados pessoais ainda está em Vacatio Legis, 

resta aos brasileiros aguardar que esta lei entre em vigor para lograr seus benefícios, ou não. 
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CONCLUSÃO  

 

Conclui-se com o presente trabalho que as relações de consumos são bastante antigas, 

que no início do século XX havia uma pessoalidade entre o consumidor e o fornecedor que foi 

se distanciando com o passar dos anos e a acessão a informática, tornado essa relação, nos 

dias atuais, bem distantes. Verificou-se através dos olhos de Lipovetsky e Bauman que a 

sociedade de consumo foi criada diante de um capitalismo selvagem, que com as 

propagandas, os consumidores passaram a consumir mais e por outros motivos que o da 

necessidade, tornando-se uma sociedade do hiperconsumo. Acompanhando esse 

hipoconsumismo, a globalização deu um enorme salto nas relações de consumo, de modo que 

as fronteiras foram derrubas e as distancias encurtadas.  

Com a globalização as empresas passaram a ser mais competitivas e necessitavam de 

alcançar o maior número possível consumidores, assim nasce a necessidade de conhecer 

melhor o perfil de cada consumidor. Atrelado a esta ideia, as empresas criaram seus bancos de 

dados, que eram alimentados por informações da própria empresa ou de empresas que 

negociam estes dados pessoais, onde muitas vezes eram repassados sem o consentimento do 

consumidor. Quando esses dados são repassados ou usados de forma fraudulenta, o 

consumidor é lesado em sua privacidade, podendo, a depender do caso, buscar indenização 

por dano moral. Este dano passou a ser visto como uma forma de diminuir os prejuízos que o 

consumidor tinha, pois tais danos não é da esfera patrimonial, neste caso é o dano à imagem 

da pessoa que prevalecia, isso sem prejuízo ao dano patrimonial.  

O indivíduo tem a faculdade de determinar e controlar a utilização, por terceiros e pelo 

Estado, de seus dados pessoais, pois trata-se de um direito fundamental à autodeterminação 

informativa. Tal direito é um instrumento da cidadania voltado ao princípio da dignidade da 

pessoa humana. Porém há quem defenda que a capitação, tratamento e comunicação de dados 

pessoais pelos órgãos estatais serve como ferramenta de contenção de riscos e desvios de 

finalidade, evitando a não transparência das decisões institucionais.  No entanto é pacifico o 

entendimento de que o governo assinala com medidas transparentes e que repercute nas 

legislações pátrias mais recentes. As novas leis criadas, MCI e LGPD, são provas claras de 

que há a necessidade de coibir desvios e elevar o nível de proteção dos direitos humanos, no 

que se refere à proteção de dados de cada cidadão, assim como elevar a ideia dos princípios 

da dignidade da pessoa humana e da livre formação da personalidade.  

Não se trata de pessoalidade, mas sim de segurança. O exercício do direito à 

autodeterminação informativa seria o contrapeso a esse avanço tecnológico, onde coloca o 



125 
 

consumidor mais próximo, em seus direitos, aos fornecedores, diminuindo a constante 

vulnerabilidade existente. Através de institutos do direito de ação e do direito de petição, 

instrumentos oferecidos pela legislação processual, tais como o Habeas Data, o Mandado de 

Segurança, as Ações Ordinárias e Cautelares, e este através dos requerimentos e recursos 

administrativos que, protocolizados perante os órgãos e autoridades competentes, no âmbito 

de suas atribuições de coleta e gestão de dados pessoais permitem, gratuitamente, a expressão 

do direito de acesso e de retificação, de apagamento, de oposição, de limitação do tratamento 

e de portabilidade, para a tomada das medidas cabíveis, em prazo razoável.  

Como o direito à autodeterminação informativa, os organismos de captação e de 

tratamento de dados ficam no dever de seguir as normas legais para a prevenção de lesões a 

direitos nessa área. Caberá a estes organismos o dever de informar, como também o de 

obediência aos princípios da atividade administrativa. Desta forma é possível ter o direito à 

autodeterminação informativa como um instrumento de controle sobre a administração no 

setor de tratamento de dados pessoais, podendo ser comparado a uma espécie de controle 

externo que o cidadão ou as instituições podem exercer para que os envolvidos sigam e 

obedeçam às boas práticas a que estão vinculados, protegendo os dados pessoais, a cidadania, 

a liberdade e a democracia. O direito à autodeterminação informativa também se apresenta 

sob uma vertente de deveres de facere e non facere a serem observados por aqueles que fazem 

a captação e tratamento de dados pessoais. Nada destes valores serão exercidos pelo homem 

se ele não tiver consciência do direito fundamental que lhe é atribuído, a saber, exercer o 

controle da informação que flui sobre si mesmo, o que necessariamente não resolverá o 

problema, mas juntamente com a ética e moral nas relações comerciais, já será um imenso 

passo para a autodeterminação informacional.  

No contexto internacional, os direitos fundamentais são vistos da mesma forma e 

felizmente é o que está ocorrendo, pois grandes empresas mundiais cobram de seus países 

parceiros uma regulamentação com relação a esse tema. O Brasil se inseriu nessa nova visão 

de mundo, adotando critérios da União Europeia e na norte-americana, para se capacitar, 

criando leis de controle para capitação, tratamento e comunicação de dados pessoais no 

âmbito internacional, gerando proteção ao consumidor e fornecedor nacional e estrangeiro. 

Para concluir e respondendo à pergunta de partida deste trabalho, é importante que 

todos envolvidos nos negócios onde atue o direito do consumidor, devam dar importância 

maior a proteção de dados destes entes, a saber, os consumidores, sejam eles nacionais ou 

estrangeiros, procurando zelar pelo relacionamento fornecedor/consumidor, respeitando sua 

privacidade e protegendo seus dados contra fraudes, mesmo que este consumidor seja 
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estrangeiro, pois a mesma tecnologia que abre novos negócios podem e devem ser usada para 

proteção do consumidor.  

As leis nacionais e internacionais dão suporte para todo consumidor que se achar lesado 

pelas empresas que detém seus dados pessoais, desta forma, comprovado a fraude ou má-fé de 

uma empresa, prejudicando um consumidor, este poderá buscar na justiça uma indenização 

por danos morais, sem prejuízo ao dano patrimonial, para abrandar sua dor. Essa indenização 

pecuniária que a empresa que lesa o consumidor é obrigada a pagar, tem um condão 

educacional, pois diante de uma despesa financeira, esta empresa irá investir mais na proteção 

de dados dos seus clientes, evitando assim reincidência. Assim, em tese, o consumidor tem o 

controle sobre seus dados pessoais, tendo como garantia deste controle as leis de cada nação.  
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ABREVIATURAS 

 

MCI – MARCO CIVIL DA INTERNET. 

LGPD –  LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS 

CDC –  CÓDIGO DE DEFESA DO CONSIMIDOR 

DPDC –  DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 

SPC –  SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO 

GDPR –  GENERAL DATA PROTECTION REGULATION 

MPDFT – MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS 

IN – INSTRUÇÃO NORMATIVA 

ONU – ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS 

CI – CONSUMERS INTERNATIONAL 

IDEC – INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

OEA –  ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS 

CF –  CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

ART. –  ARTIGO 

TJSP – TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 

ADCT – ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS 

OTAN – ORGANIZAÇÃO DO TRATADO DO ATLÂNTICO NORTE 

CC – CÓDIGO CIVIL 

STJ –  SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

DPD - DATA PROTECTION DIRECTIVE 

ICPEN –  INTERNATIONAL CONSUMER PROTECTION AND ENFORCEMENT 
NETWORK OU REDE INTERNACIONAL DE CONTROLE E PROTEÇÃO DOS 
CONSUMIDORES 

SNC - SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR 

NU – NAÇÕES UNIDAS 

CIPC - COMITÊ INTERNACIONAL DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR 

DUDH - DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS 

PIDE - POLÍCIA INTERNACIONAL E DE DEFESA DO ESTADO 
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