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RESUMO 

 

 

Este trabalho tem como objetivo a problemática dos limites do comércio de dados pessoais por 

meio dos cookies frente ao direito fundamental à privacidade prevista na Constituição da 

República (CRFB/88) e regulamentada na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). 

A partir de aspectos históricos acerca da privacidade e dos meios digitais, analisa-se o 

funcionamento do “Mercado de Cookies”, os aspectos técnicos que permeiam o tema e a 

relevância da identificação do standard de consumo dos usuários para os departamentos de 

marketing digital e vendas cotejando-se com as diretrizes essenciais e os requisitos legais para 

uso de “cookies” de acordo com a LGPD, além de perquirir os limites da comercialização de 

dados pessoas por meio dos cookies. Ao final, problematiza-se a sua compatibilidade com o 

direito à privacidade e a não existência de limites objetivos.  Avalia-se, por fim, a questão da 

impraticabilidade da autodeterminação informativa nos meios digitais no atual cenário jurídico 

e social. 

 

Palavras-chave: Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Meios digitais. Cookies. Direito à 

Privacidade. Autodeterminação informativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

This work aims at the problem of the limits of the trade of personal data through cookies in face 

of the fundamental right to privacy provided for in the Constitution of the Republic (CRFB / 

88) and regulated in the General Law for the Protection of Personal Data (LGPD). Based on 

historical aspects of privacy and digital media, the functioning of the “Cookie Market” is 

analyzed, the technical aspects that permeate the theme and the specification of the 

identification of the consumption sales pattern of users for the marketing departments digital 

and collating with the essential guidelines and legal requirements for the use of "cookies" 

according to the LGPD, in addition to investigating the limits of the commercialization of 

personal data through cookies. In the end, it is questioned whether its compatibility with the 

right to privacy and the absence of objective limits. Finally, the question of the impracticality 

of informational self-determination in digital media in the current legal and social scenario is 

assessed. 

 

Keywords: General Law on Protection of Personal Data. Digital media. Cookies. Right to 

Privacy. Informative self-determination. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O direito à privacidade tem diversas acepções, dentre elas, a que parece ser mais 

adequada é a que faz prevalecer a ideia de controle do indivíduo sobre suas informações, isto 

é, o titular tem a faculdade de conformar as fronteiras e os limites do exercício de seu direito à 

privacidade. Tal conceituação em detrimento da ideia de isolamento do indivíduo, consagrada 

nos Estados Unidos no final do século XIX como “Right to Privacy”, ou seja, o direito a estar 

só, considerada como o marco ao direito de privacidade em um período de acentuada 

preocupação com as práticas de invasão da tranquilidade individual e familiar.  

Nos meios digitais, o direito à privacidade envolve incontáveis controvérsias no campo 

dos dados pessoais em matéria de proteção ao comércio de dados, captação, técnicas de 

processamento e formas de utilização. E, recentemente, com o advento da Lei Geral de Proteção 

de Dados Pessoais, que tem por objetivo trazer maior proteção, controle do uso de dados, 

segurança, prevenção, transparência e fiscalização, vêm surgindo incertezas quanto à aplicação 

e à abrangência das normas, consectário natural da inovação normativa. 

Tais incertezas que afetam de forma direta diversos negócios, em especial, os 

departamentos de marketing digital e vendas. Dados pessoais de milhares de usuários da rede 

mundial de computadores são captados por controladores, utilizando-se dos cookies, e têm sido 

utilizados com o objetivo de aumentar a relevância, personalização e eficiência das estratégias 

digitais e comerciais, em um mercado de vendas digital, cuja estimativa é de cerca de 930 mil 

sites. 

Diante desse cenário, encontra-se inserido este trabalho. Norteia esta pesquisa a 

reflexão crítica sobre os limites comércio de dados pessoais por meio dos cookies frente ao 

direito fundamental à privacidade previsto na CRFB/88 e regulamentado na Lei Geral de 

Proteção de Dados Pessoais. 

 Em relação a metodologia, o trabalhado teve finalidade de aprofundar o conhecimento 

jurídico acerca do tema. Quanto aos objetivos, a pesquisa foi descritiva e exploratória 

qualitativa, se atendo a conhecer e se aprofundar na temática com a análise e interpretação 

doutrinária e legislativa por meio de autores de referência do âmbito multidisciplinar da 

temática. 

No primeiro capítulo aborda-se a evolução histórica da privacidade nos meios digitais, 

trazendo a evolução histórica da tecnologia da informação, do direito à privacidade e da 

proteção de dados, conceituando-os, e se apresenta as gerações das normas de proteção de 

dados.  
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No segundo capítulo, intitulado de “O Mercado de “Cookies” serão trazidos aspectos 

técnicos que permeiam o tema, verificar-se-á a relevância de se identificar o stardard de 

consumo dos usuários para os departamentos de marketing digital e vendas, e será apresentado 

o funcionamento da indústria de dados captados por cookies em âmbito nacional por meio da 

análise de algumas empresas que atuam na mineração de dados. 

No terceiro capítulo, será abordado o cenário de surgimento da Lei Geral do Proteção 

de Dados Pessoais, suas diretrizes essenciais, os requisitos legais para uso de cookies de acordo 

com o novo regramento, a definição dos limites da comercialização de dados pessoas por meio 

dos cookies, as hipóteses de violação ao direito à privacidade e a impraticabilidade da 

autodeterminação informativa nos meios digitais. 
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2. PRIVACIDADE NOS MEIOS DIGITAIS 

 

2.1. A EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA INTERNET 

 

 A história da internet começa a ser traçada após a Segunda Guerra Mundial. Durante a 

Guerra Fria, período compreendido entre os anos de 1945 a 1991, época de grande tensão 

geopolítica entre a União Soviética e o Estados Unidos da América e seus respectivos aliados. 

O mundo polarizado era dividido em Bloco Oriental e Bloco Ocidental. Estava imerso em um 

cenário de testes nucleares, crises políticas e conflitos bélicos. A busca por inovações 

tecnológicas militares tornou-se incessante devido ao novo anseio governamental de garantia 

da segurança nacional.1 

 Preparando-se para eventuais conflitos, o Departamento de Defesa norte-americano, por 

meio da agência militar de pesquisa Advanced Research Projects (ARPA), começa a traçar 

complexos planos de comando e controle para que as altas patentes militares e os políticos 

pudessem se comunicar e sobreviver em meio a uma guerra, na medida em que, uma única 

bomba nuclear poderia eliminar completamente qualquer forma de comando e controle entre o 

Pentágono e as instalações militares norte-americanas espalhadas pelo mundo com o antigo 

sistema de comunicação hierárquica2-3. 

  À vista disso, após um profundo estudo dos sistemas de comando e controle do 

Departamento de Defesa, liderado por Joseph Carl Robnett Licklider4 e realizado pela Rand 

Corporation, grande empresa de consultoria governamental, chegou-se à conclusão de que a 

criação de um sistema de comunicação não-hierárquico5, substituindo sistema tradicional, 

 
1 CARVALHO, Marcelo Sávio; REVOREDO, Menezes de. A trajetória da Internet no Brasil: do surgimento das 

redes de computadores à instituição dos mecanismos de governança. Rio de Janeiro: COPPE/UFRJ, M.Sc., 

Engenharia de Sistemas e Computação, 2006, p.91.  
2 A primeira rede acadêmica de uso ampla foi a NSFNET, lançado a partir de 1986 nos EUA, adotando a tecnologia 

TCP/IP desenvolvida experimentalmente na ARPANET. A NSFNET adotou uma arquitetura estritamente 

hierárquica, baseado e 3 camadas: backbone (espinha dorsal), redes regionais e as redes institucionais. Tipicamente 

só tem um caminho entre a ponta (universidade cliente) e o backbone. Em síntese, a comunicação hierárquica 

possui “um único caminho” e a violação de um nível hierárquico, redes regionais ou o backbone, resulta na 

impossibilidade de comunicação (PINHO, J. B. Jornalismo na Internet: Planejamento e produção da informação 

on-line. São. Paulo: Summus. 2003, p. 21). 
3 Idem. 
4 Joseph Carl Robnett Licklider foi um cientista americano, um experimentador e teórico imaginativo, que deixou 

marcas importantes não só na ciência da computação, mas também na psicoacústica. Em: JOSEPH CARL 

ROBNETT LICKLIDER. History Computer. Disponível em: <https://history-

computer.com/Internet/Birth/Licklider.html>. Acesso em: 13/08/2020. 
5 A comunicação não hierárquica tem como principal característica a existência de diversos caminhos para o curso 

da mensagem, por essa razão mesmo havendo a violação de uma das interconexões, a comunicação se mantém.   

https://history-computer.com/Internet/Birth/Licklider.html
https://history-computer.com/Internet/Birth/Licklider.html
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garantiria o comando e controle dos Estados Unidos em pleno desempenho mesmo diante de 

um ataque nuclear de grandes proporções.6 

 Diferente do sistema tradicional de comunicação (hierárquica) que era constituído de 

um elemento central (Pentágono), e em um possível ataque cessaria a comunicação com os 

demais computadores. A proposta da Rand Corporation era implementar um sistema de 

comunicação não hierárquica, descentralizada, sem um elemento central, composto de 

interconexões com todos os pontos entre si, tornando viável a comunicação mesmo diante de 

um ataque ao elemento central. 

Além da preservação do sistema de comunicação, o sistema não hierárquico possibilita 

o fracionamento para envio de mensagens separadas, como elucida J. B. Pinho7: 

 

O modelo de comunicação não-hierárquica ainda tem a vantagem de possibilitar um 

protocolo ou conjunto de regras para dividir a mensagem em pacotes menores. Os 

quais seriam endereçados separadamente e remetidos de uma máquina para outra, com 

evidentes vantagens na velocidade de transmissão e no tráfego por rotas menos 

congestionadas.   

 

 Cada parte, denominada “pacote” segundo J. B. Pinho8, carrega o endereço de origem e 

o de destino. Fragmentados, esses pacotes com informações percorrem a rede como unidades 

independentes e por caminhos diferentes, sendo reordenadas somente ao chegarem em seu 

destino, permitindo que diversos usuários compartilhem um mesmo canal de comunicação.9  

 Apoiados na proposta inovadora da Rand Corporation, em 1969, a Advanced Research 

Projects (ARPA)10, com propósito de difundir a tecnologia rapidamente, resolveu implementar 

a rede de pacotes nas universidades e institutos de pesquisas. Dessa forma, iniciou-se o 

funcionamento experimental da ARPAnet, que a princípio abrangia 23 computadores 

conectados em universidades e centros de pesquisa espalhados pelos Estados Unidos da 

América. Somente em 1973 foram estabelecidas as primeiras conexões internacionais, com a 

Inglaterra e a Noruega.11 

 
6 PINHO, J. B., op. cit.  p., 22. 
7 Idem. p. 23 
8 Ibid., idem. 
9 CARVALHO; REVOREDO, op. cit., p. 11. 
10 A ARPAnet (Advanced Research Projects Agency Network, em português, Rede da Agência de Pesquisas em 

Projetos Avançados) foi a primeira rede de computadores. Construída em 1969 como um meio robusto para 

transmitir dados militares sigilosos e para interligar os departamentos de pesquisa por todo os Estados Unidos. 

ARPAnet primeiro executou NCP (Network Control Protocol, em português, Protocolo de Controle de Rede) e 

posteriormente a primeira versão do protocolo de internet ou o conjunto de protocolos TCP/IP (Transmission 

Control Protocol/Internet Protocol, em português, Protocolo de Controle de Transmissão/Protocolo de Internet), 

fazendo da ARPAnet uma parte proeminente da nascente Internet. ARPANET. MDN Web Docs. Disponível em: 

<https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Glossario/Arpanet>. Acesso em: 16/08/2020. 
11  CARVALHO; REVOREDO, op. cit., p. p. 26. 

https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Glossario/Arpanet
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 Os anos posteriores foram de grandes inovações e criações com o crescimento 

exponencial da ARPAnet. O que a princípio havia sido desenvolvido para uso militar, como 

forma de garantia da segurança nacional, no ano de 1983 dividiu-se entre a Milnet12 e a 

ARPAnet. A primeira era destinada para fins militares. A segunda com propósitos de pesquisa, 

que em 1989 ultrapassava a marca de 100 mil hosts13 e mais de dez países conectados: Austrália, 

Alemanha, Israel, Itália, Japão, México, Holanda, Nova Zelândia, Porto Rico e Reino Unido.14 

 

2.1.1. World Wide Web 

 

  A World Wide Web15, concluída ao final do 1989 no CERN (Centre Européen de 

Recherche Nucléaire) e disponibilizada ao público no ano de 1991, desempenhou um papel 

muito importante na difusão do uso da rede de computadores não hierarquizada desenvolvida 

inicialmente pela ARPAnet. Deixou para trás uma interface estritamente textual para dar lugar 

a uma verdadeira revolução na comunicação mundial, trazendo à tona inúmeras formas de 

interação:  escrita, oral ou por imagens e voz, como ocorre nas videoconferências.  

 Assim como na ARPAnet, inicialmente a World Wide Web ou WWW foi 

disponibilizada somente para universidades e centros de pesquisa. Contudo, sete anos depois já 

contava com cerca de 720 mil servidores e no início de 2001, cerca de 24 milhões de servidores 

públicos. Marco que dá início a explosão da popularização e formação da “internet” como 

conhecemos nos dias atuais.16  

 

 2.1.2. A internet no Brasil  

 

Já no Brasil a história da internet teve seu início na década de 80, pela iniciativa de 

pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), da Fundação de Apoio à 

Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) e do Laboratório Nacional de Ciências da 

 
12 A MILNET, criada em 1983, foi uma rede que cuidava das informações militares dos Estados Unidos da América 

(EUA). 
13 Host é qualquer computador ou máquina conectado a uma rede, que conta com número de IP e nome definidos. 
14 PINHO, J. B. Op. cit., p.30. 
15World Wide Web, o famoso www, é um sistema de documentos dispostos na Internet que permitem o acesso às 

informações apresentadas no formato de hipertexto. Para ter acesso a tais informações pode-se usar um programa 

de computador chamado navegador. A idéia de World Wide Web surgiu em 1980, na Suíça. O precursor da ideia 

foi o britânico Tim Berners-Lee. MARTINS, Elaine. O que é World Wide Web. Tecmundo, 2008. Disponível em: 

<https://www.tecmundo.com.br/web/759-o-que-e-world-wide-web-.htm>. Acesso em: 15/08/2020. 
16 GRIBBLE, Cheryl. Histórico da Web começando no CERN. HitMill.com. 2013. Disponível em: 

<http:///www.hitmill.com/internet/web_history.html&usg=ALkJrhgKlFn5onT_yJJA0880644N98eTNg. > . 

Acesso em: 15/08/2020. 

https://www.tecmundo.com.br/web/759-o-que-e-world-wide-web-.htm
http://www.hitmill.com/internet/web_history.html&usg=ALkJrhgKlFn5onT_yJJA0880644N98eTNg
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Computação (LNCC) para construir uma infraestrutura inicial de redes que conectasse o País, 

da mesma maneira como ARPAnet desenvolvida nos Estados Unidos da América.17  

No entanto, o grande custo de instalação e operação da rede restringiu apenas às 

universidades e instituições de pesquisa sua utilização. Estima-se que em de 1995, ano da 

abertura ao setor privado e particular ao uso da internet, já havia cerca de 400 instituições 

conectadas à rede mundial de computadores, que beneficiava por volta de sessenta mil 

pesquisadores.18 

 

2.1.3. O desenvolvimento dos meios digitais 

 

 As inúmeras inovações no campo da rede de computares com a ARPAnet e com a World 

Wide Web foram responsáveis por uma verdadeira revolução em todas as áreas, com a criação 

de inúmeras ferramentas e facilidades para o dia a dia, que atualmente tornaram-se praticamente 

indissociáveis da vida em sociedade na atualidade.  

Dentre essas ferramentas podem ser citados alguns exemplos: a criação dos navegadores 

que tornaram possível aos usuários a interação e acesso a documentos digitais19, os 

buscadores20, que viabilizaram a realização de buscas por palavras-chave e listar páginas da 

internet21, as redes sociais e do correio eletrônico que provocaram grande mudança na forma 

de comunicação, o comércio eletrônico que revolucionou a forma de adquirir produtos, as 

operações bancárias, a circulação da moeda, os pregões de investimentos, os movimentos 

políticos, etc. 

Recentemente, com o advento da “internet das coisas”22, a limitação de tempo e da 

rotina fez com que as pessoas se conectassem à internet de outras maneiras. Dentre as 

 
17 SIERRA, Joana de Souza. A não responsabilização dos provedores de aplicações de internet por conteúdos 

gerados por terceiros como ruptura dos sistemas tradicionais de responsabilidade civil: notice and takedown e 

Marco Civil da Internet. Florianópolis, SC, 2018, p. 24. Apud. RIBEIRO, Samantha S. Moura. Democracy after 

the internet: Brazil between facts, norms, and code. Berlim Springer, 2016, p. 99. 
18 Ibid., idem. 
19 VIEIRA, Ronaldo da Mota. World Wide Web: terra encantada onde tudo se encontra. vol. 4, p. 1-13, São Paulo, 

Revista de Educação, Gestão e Sociedade, 2014, p. 5.  
20 Um site de busca é um tipo de sistema online encarregado de pesquisar arquivos armazenados em servidores da 

Internet. Os exemplos mais conhecidos são os responsáveis por buscas gerais, como Google e Bing, mas existem 

muitos outros no mercado. GIRALDO, Valentina. Saiba o que é um site de busca e quais são os 44 principais 

buscadores do mercado. Rockcontentblog, 2019. Disponível em: <https://rockcontent.com/br/blog/site-de-

busca/>. Acesso em: 13/08/2020. 
21 VIEIRA, op. cit., p. 5. 
22 Internet das Coisas é o modo como os objetos físicos estão conectados e se comunicando entre si com o usuário 

por meio de sensores inteligentes e softwares que transmitem dados para uma rede. Como se fosse um grande 

sistema nervoso que possibilita a troca de informações entre dois ou mais pontos. Em geral, é uma extensão da 

internet atual que possibilita que objetos do dia-a-dia, quaisquer que sejam se conectem à internet, desde que 

tenham capacidade computacional e de comunicação. GORONI, Ronaldo. O que é Internet das Coisas? 

https://rockcontent.com/br/blog/site-de-busca/
https://rockcontent.com/br/blog/site-de-busca/
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possibilidades, uma delas, é a captura dos movimentos corporais dos usuários desses serviços 

com a promessa de otimizar e economizar recursos naturais e energéticos, assim como 

proporcionar facilidades pessoais e de saúde, visto que, com a captura, é possível definir metas 

de passos diários, verificar batimentos cardíacos e até mesmo aferir o tempo de sono.23 

Alguns exemplos dessa realidade já presente na vida de muitos brasileiros são as 

tecnologias, como: wi-fi, bluetooth, objetos inteligentes e interconectados (eletrodomésticos 

smart, meios de transporte, brinquedos, etc.), dispositivos de segurança (câmeras, fechaduras 

eletrônicas, etc.). Há, inclusive, tecnologias “vestíveis”, que consistem em dispositivos 

conectados uns aos outros produzindo informações sobre os usuários. Ilustram esta última, 

pulseiras, relógios, óculos inteligentes, tênis, entre outros que monitoram a atividade física do 

usuário.24 

Com o desenvolvimento das tecnologias na área da computação, o tráfego de dados e 

seu tratamento tornou-se indispensável para o desenvolvimento de uma internet cada vez mais 

personalizada, segura e dinâmica. Dessa maneira, não há como refletir sobre essa nova realidade 

de intenso fluxo de dados sem que se analise as suas repercussões na privacidade dos usuários. 

Como essa conectividade alcançou a intimidade, surge a necessidade de reflexões sobre a tutela 

do direito fundamental à privacidade nos meios digitais.25 

 

2.2. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO DIREITO À PRIVACIDADE 

 

 Nos primórdios da história do direito, a lei instituída concebia a proteção pessoal e 

patrimonial do indivíduo de forma restrita e objetiva. Eram passíveis de caracterização da 

violação ao direito apenas a interferência física na vida e na propriedade. A título de exemplo, 

a violação ao direito à liberdade estaria caracterizada caso houvesse a restrição real e concreta 

do direito de ir e vir. Ocorria de forma semelhante com o direito de propriedade e demais 

direitos previstos à época.26 

 Posteriormente, com o reconhecimento da natureza espiritual do homem, de seus 

sentimentos e intelecto, que o direito passou a ampliar seu alcance, adentrando a tutela jurídica 

 
Tecnoblog, 2018. Disponível em: <https://tecnoblog.net/263907/o-que-e-internet-das-coisas/>. Acesso em: 

13/08/2020 
23 MAGRANI, Eduardo. A internet das coisas. Rio de Janeiro, FGV, 2018, p. 45. 
24 Idem, p. 46. 
25 Fala-se até mesmo na “morte da privacidade”. GARFINKEL, Simson. Database Nation: The Death of Privacy 

in the 21th Century. O’Reilly, California, 2000. 
26 WARREN, Samuel D. e BRANDEIS, Louis D. The Right to Privacy. Harvard Law Review, 1890. Disponível 

em <https://groups.csail.mit.edu/mac/classes/6.805/articles/privacy/Privacy_brand_warr2.html> Acesso em: 

20/06/2020. 

https://tecnoblog.net/263907/o-que-e-internet-das-coisas/
https://groups.csail.mit.edu/mac/classes/6.805/articles/privacy/Privacy_brand_warr2.html
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a subjetividade humana. A partir de então o direito à vida passou a significar não só o direito 

de estar vivo, mas sim de aproveitar a vida, ser deixado em paz, gozar de privilégios civis e ser 

o único detentor da posse tanto de bens tangíveis quanto intangíveis. Já o direito à liberdade 

assegurava o exercício de extensos privilégios civis, e o termo "propriedade" cresceu para 

abranger toda forma de posse seja ela tangível ou intangível.27  

 Associado ao movimento da subjetividade jurídica e diante de um cenário de inovações 

tecnológicas, começa a surgir a necessidade da criação de um novo direito que tivesse a 

capacidade de tutelar a vida privada, visto que, com o invento da máquina fotográfica 

instantânea as empresas jornalísticas começaram a invadir os recintos sagrados da vida privada 

e a propagar a circulação não autorizada de retratos de pessoas, da fofoca e publicações nos 

jornais tratando da vida íntima de casais de forma corriqueira.28 

 Nesse contexto, a judicialização das questões publicadas nos jornais da época despertou 

debates acerca do direito à vida privada, e daí surge expressão the right to be let alone, ou seja, 

o direito de não ser molestado, cunhado pelo jurista norte-americano e Presidente da Suprema 

Corte de Michigan, Thomas McIntyre Cooley (1824-1898) no ano de 1888.29 Com isso, começa 

a ser tracejado o conceito de direito à privacidade, que a priori emerge como um instituto 

jurídico estritamente doutrinário, que somente passa a ser reconhecido no âmbito legislativo em 

meados do século XX.  

 Warren e Brandeis no artigo intitulado de The Right to Privacy publicado na Harvard 

Law Review, definem os limites do direito à privacidade nos seguintes termos: 

 

i) o direito à privacidade não impede a publicação do que é publicado ou do que é de 

interesse geral; ii) o direito à privacidade não veda a comunicação de tudo que é 

privado, pois se isso acontecer sob a guarda da lei, como por exemplo, em um Tribunal 

ou em uma Assembleia Legislativa, não há violação desse direito; iii) a reparação não 

será exigível se a intromissão for gerada por uma revelação verbal que não cause 

danos; iv) o consentimento do afetado exclui a violação do direito; v) a alegação de 

veracidade da informação pelo agressor não exclui a violação do direito; vi) a ausência 

de dolo também não exclui a violação desse direito.30  

 

 Tal percepção com caráter fortemente individualista assevera o caráter de um direito 

tipicamente burguês, na medida em que sobressaíam as suas características de direito negativo 

 
27 Idem. 
28 Idem. 
29 Idem. 
30 Idem. 
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com a exigência de abstenção do Estado na esfera privada-individual para a garantia do direito 

de ser deixado só. Ideia reforçada tendo em vista que os primeiros casos judiciais em que se 

reconhece a violação à privacidade diziam respeito a grandes celebridades, como o caso Rachel 

(famosa atriz Elisa Rachel Félix, na França, em 1858) e o caso de Benito Mussolini e de sua 

amante Clara Petacci (Itália, 1953)31. 

 No entanto, com o surgimento do Estado Social ocorre uma verdadeira transformação 

da função do Estado. Medidas positivas e intervencionistas tornaram-se necessárias para a 

assegurar direitos e condições mínimas em um cenário de grandes desigualdades em todas as 

esferas e junto das revoluções tecnológicas. À vista disso, o direito à privacidade passou a ser 

considerado como requisito para o reconhecimento de outros direitos fundamentais e, assim, a 

violação da privacidade deixou de ser um problema apenas de grandes celebridades, passando 

a atingir a maioria dos cidadãos. 

 

2.2.1. Conceito do direto à privacidade 

 

 Diversas são as denominações do direito à privacidade.32
 No direito brasileiro, nota-se 

a presença de duas expressões, a inviolabilidade da “intimidade” e “vida privada” (art. 5º, X, 

da CR/88), como sendo bens jurídicos distintos, que encontram fundamento na teoria das Teoria 

das esferas de Heinrich Hubmann, que segundo Laura Schertel Mendes: 

 

o sentimento de privacidade do indivíduo pode ser compreendido a partir de um 

esquema de círculos concêntricos, que representam diferentes graus de manifestação 

da privacidade: no núcleo estaria a esfera da intimidade ou do segredo (Geheimsphäre); 

em torno dela, viria a esfera privada (Privatsphäre); e em torno de ambas, em um círculo 

de maior amplitude, encontrar-se-ia a esfera pessoal (Öffentlichkentsbereich), que 

abrangeria a vida pública do indivíduo.33  

 

 No entanto, uma distinção conceitual entre os termos não é capaz de gerar efeitos 

jurídicos relevantes. O que realmente deve haver é uma distinção funcional expressiva ao direito 

posto, até mesmo porque a gravidade da violação do direito à privacidade não está relacionada 

 
31 DONEDA, Danilo. A proteção de dados pessoais nas relações de consumo: para além da informação creditícia. 

Brasília, Escola Nacional de Defesa do Consumidor, SDE/DPDC, 2010, p. 11. 
32 No direito americano intitula-se como right to privacy e right to be let alone. No francês droit a l avie priviée e 

droit a la intimité. No italiano diritto alla riservatezza, diritto alla segretezza e diritto alla rispetto della vita 

privatta. No espanhol fala-se de derecho a la intimidad. No alemão utiliza-se predominantemente a expressão 

Recht auf informatiolelle Sebstbestimmung (CARVALHO, Ana Paula Gambogi. O Consumidor e o Direito à 

Autodeterminação informacional: considerações sobre os bancos de dados eletônicos. Revista de Direito do 

Consumidor / Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor. n. 46, p. 77–119, abr./jun., 2003, p. 82). 
33 MENDES, Laura Schertel. Transparência e Privacidade: Violação e proteção da informação pessoal na 

sociedade de consumo. Brasília, 2008, p. 21.  
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diretamente ao grau de intimidade34 ou de segredo de determinada informação armazenada, 

mas sim, ao seu potencial discriminatório, como corre na violação de dados sensíveis.35  

 Feito o apontamento inicial a respeito da terminologia, esclarece-se que será utilizada a 

expressão privacidade, que se traduz como direito único voltado para a proteção do indivíduo 

em sua esfera privada, tornando irrelevante uma distinção entre vida privada e intimidade. 36 

 Para Alan Westin o direito à privacidade seria a reivindicação de indivíduos, grupos ou 

instituições para determinar quando, como e em que extensão as informações sobre si próprios 

devem ser divulgadas a outros.37 Já Rohan Samarajiva conceitua o direito de privacidade como 

a habilidade, explícita ou implícita, de negociar condições de delimitação nas relações sociais. 

 Explica que: “tal definição inclui o controle do fluxo de informações que podem ser 

estratégicas ou de valor estratégico para a pessoa e do influxo de informações (...), não 

considerando a privacidade como um estado de solidão como preconizado no right to be let 

alone”.38
 

 Diante de diversos conceitos do direito à privacidade, considera-se mais adequada a 

ideia de controle do indivíduo sobre suas informações em detrimento da antiga concepção de 

isolamento do indivíduo da teoria estadunidense right to be let alone. Nessa perspectiva, o 

direto à privacidade passa a compreender o conceito de autodeterminação informativa,39 no 

qual o titular da informação tem autonomia para formar os limites do exercício de sua 

privacidade.40    

 Reforçando o conceito de autodeterminação informativa, pode ser citada uma 

controvérsia que ocorrera na Alemanha a respeito da possibilidade da proibição dos programas 

conhecidos como reality shows, sob o fundamento de que haveria uma renúncia ilegal do direito 

à privacidade. Tudo porque, em tais programas as pessoas são filmadas 24 horas por dia, 

renunciando seu direito à privacidade, com o objetivo de ganhar prêmios. O principal 

questionamento consistia no entendimento de que os participantes estariam tendo sua dignidade 

humana violada ao renunciar seu direito à privacidade. Com base nesses fundamentos alguns 

 
34 A gradação da intimidade advém da teoria das esferas de Heinrich Hubmann ou teoria dos círculos concêntricos.  
35 DONEDA, op. cit., p. 111. 
36 Para alguns, além de não auxiliar na interpretação do direito à privacidade, pode até mesmo prejudicar uma 

adequada análise jurídica desse direito (MENDES, op. cit., p. 22).   
37 TIN, Alan. Privacy and Freedom. Nova York: Atheneum, 1970, p. 7. 
38 SAMARAJIVA, Rohan. Interactivity as though privacy mattered. Cambridge: MA, Technology and privacy: 

The new landscape, 1997, p. 283. 
39 “O direito que cabe a cada indivíduo de controlar e de proteger os próprios dados pessoais, tendo em vista a 

moderna tecnologia e processamento de informação”. (MARTINS, Leonardo. Cinquenta anos de jurisprudência 

do Tribunal Constitucional Federal Alemão. Montevidéu: Fundação Kontad Adenauer, 2005, pp. 233-235).    
40 PINTO, Paulo Mota. A Proteção da Vida Privada e a Constituição. Coimbra: Boletim da Faculdade de Direito 

da Universidade de Coimbra, vol. LXXVI, 2000, p. 190. 
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doutrinadores chegaram a defender o controle da programação e da interrupção do programa 

por órgãos estatais.41  

Contudo, tal interpretação foge ao conceito de autodeterminação informativa, como 

verifica-se no estudo realizado sobre o tema por Canotilho e Machado: “o direito à privacidade 

consiste na possibilidade de a pessoa controlar, tanto quanto possível a massa de informações 

sobre si mesma a que outros podem ter acesso”.42 

 O direito à privacidade deve centrar-se na proteção das decisões individuais em matéria 

de privacidade, e não na promoção de uma determinada concepção geral acerca desse bem. Do 

contrário, o direito à privacidade tornar-se-ia um dever de privacidade. 

 Assim sendo, de acordo com o entendimento de que o direito à privacidade se relaciona 

diretamente com o conceito de autodeterminação informativa que deve consistir em um espaço 

livre para o desenvolvimento da personalidade e não tornar a direito à privacidade em um dever 

de privacidade, pois assim sendo, correríamos o risco de haver exclusão dos mais diversos 

direitos, liberdades e garantias abarcadas no ordenamento jurídico em virtude de um 

absolutismo valorativo decorrente de um conceito absoluto de privacidade.43 

Por tais motivos o direito à privacidade deve se amoldar de acordo com os planos de 

vida de cada indivíduo, à sua própria concepção de privacidade sempre norteada pela 

autodeterminação informativa. 

Ultrapassada as diversas acepções do conceito de direito à privacidade, atenta-se que 

não se trata de um direito absoluto, vez que, possui limitações nos demais direitos fundamentais, 

como a liberdade de imprensa, a criação cultural, a segurança dos cidadãos, autonomia pública 

e outros demais direitos.44 

 É o que afirma Alan Westin: 

 

O desejo do indivíduo por privacidade nunca é absoluto, uma vez que a participação 

em sociedade é igualmente importante. Assim, cada indivíduo está continuamente 

envolvido em um processo pessoal de equilíbrio entre o desejo de privacidade e o 

desejo de exposição e comunicação com os outros, à luz de condições do ambiente e 

de normas sociais na sociedade em que vive.45 

 

 
41 CANOTILHO, José Gomes; MACHADO, Jónatas Eduardo Mendes. Reality Shows e Liberdade de 

Programação. Coimbra: Coimbra, 2003. 
42 Idem, pp. 55-56. (sic) 
43 É interessante observar que ao mesmo tempo em que o princípio da dignidade humana é o fundamento da 

autonomia do titular do direito, é ela também o seu limite. Em: MIRANDA, Jorge. Perspectivas Constitucionais 

nos 20 anos da Constituição de 1976. vol. 1, Coimbra, 1996, p. 287. 
44 Idem. 
45 WESTIN, op. cit., p. 7. 
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 Da mesma forma deve ser a interpretação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, 

sempre tendo como orientação hermenêutica a autodeterminação informativa prevista no art. 

2º, II, da Lei 13.709/18. A vontade do legislador não é alcançar um conceito de privacidade 

absoluto, semelhante ao right to be let alone e sim da autodeterminação, no qual o titular da 

informação pessoal tenha a liberdade de utilizar seus dados e possa dispor deles da forma que 

melhor lhe aprouver. Portanto, o propósito geral deve ser proteção e não impedimento à 

renúncia ao direito à privacidade. 

 

2.4. A SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO 

 

Nos dias atuais, a sociedade está permeada por uma nova forma de organização em que 

a informação é o elemento nuclear, substituindo assim os recursos que outrora estruturavam a 

sociedades. A recente evolução das tecnologias proporcionou mecanismos capazes de processar 

e transmitir dados em quantidade e velocidade jamais vista, tornando a vida e a rotina das 

pessoas imersas num fluxo informacional imensurável.46  

Com A descoberta dos bits,47 tornou-se possível agregar – por meio de um sistema 

binário de dígitos – a informação em unidades menores e tal técnica empregou uma linguagem 

compreensível para que o computador tivesse a capacidade de processar e armazenar as 

informações.48 

No atual estágio organizacional, os dados estão na centralidade, nas chamadas empresas 

organizadas em rede, que ao invés de uma única empresa centralizar e verticalizar para si todo 

o processo de produção, neste modelo, a empresa atua de maneira colaborativa em que cada 

qual atua de acordo com a função pré-estipulada, tornando a atividade empresarial 

descentralizada e horizontal.49  

A título de ilustração transcreve-se o exemplo de Bruno Ricardo Bioni: 

 

[...] a Benetton não produz propriamente suas roupas, que nem são por ela 

comercializadas. O processo fabril acontece em algum país do sudeste asiático ou do 

leste europeu e a distribuição acontece em lojas que são em sua grande maioria 

 
46 BIONI, Bruno Ricardo. Proteção de dados pessoais: a função e os limites do consentimento, Rio de Janeiro, 

Forense, 2. ed., 2020, p. 6. 
47 Um bit ou dígito binário (binary digit), é a unidade básica que os computadores e sistemas digitais utilizam para 

trabalhar, ele pode assumir apenas dois valores, 0 ou 1. Fisicamente, um bit pode ser representado de várias formas: 

através de dois valores de voltagem aplicados num fio, diferentes direções de magnetização em uma fita magnética, 

entre outras. O importante é que seja possível identificar dois estados diferentes. FARIAS, Gilberto e MEDEIROS, 

Eduardo Santana. Introdução à Computação. Vol. 1, Paraiba, 2013. Disponível em: <http://producao.virtual.uf 

pb.br/books/gilbertofarias/introducao-a-computacao-livro/livro/livro.pdf>. Acesso: 15/10/2020. 
48 BIONI, op. cit., p.6. 
49 Idem, p. 9. 
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franqueadas. Ou seja, a Benetton processa basicamente informações. Ela verifica as 

tendências do mercado para a projeção dos seus produtos, transmitindo-as às outras 

empresas responsáveis pelo processo fabril.50  

 

 Dessa forma, infere-se que no atual estágio da sociedade informacional diversos 

negócios atuam basicamente no processamento de informações, como visto no exemplo acima. 

A mesma lógica está presente, inclusive, nos diversos serviços presentes no cotidiano de 

inúmeras pessoas, como: Uber, 99 App, Ifood Delivery e outros no mercado de consumo. 

 

2.5. DADOS: O NOVO PETRÓLEO DO MUNDO 

 

 A alusão dos dados como o novo “petróleo” tem sido difundida para defender a ideia de 

que os dados são tão valiosos quanto o petróleo,51 pois sua correta manipulação tem a 

capacidade de gerar informações de expressiva relevância para o mercado com inúmeras 

possibilidades de aplicação nas estratégias de marketing e, especialmente, nas práticas de 

publicidade direcionada comportamental.52 

 E assim como ocorre no processo de refinamento do petróleo, Clive Humby também 

afirma o seguinte: “Os dados são o novo óleo. É valioso, mas se não for refinado, não pode 

realmente ser usado [...] então os dados devem ser divididos e analisados para que tenham 

valor” (tradução nossa).53
 

 Os dados precisam ser analisados para que se convertam em informações relevantes e 

úteis da mesma maneira como ocorre no processo de refino do petróleo, que ao ser extraído em 

sua forma bruta passa por inúmeros processos. O Business Intelligence54 viabiliza um 

verdadeiro manancial de dados a serem estruturados, organizados e gerenciados para a 

produção de um conhecimento capaz de influir na tomada de uma decisão como no 

direcionamento da ação publicitária.55     

 De acordo com Daniel Solove:  

  

 
50 Idem, p. 11. 
51 A associação tem sido atribuída a Clive Humby. RIPARI, César. Por que dados são considerados o novo 

petróleo? Administradores, 2019. Disponível em: <https://administradores.com.br/noticias/por-que-dados-sao-

considerados-o-novo-petroleo>. Acesso em: 13/08/2020. 
52 Práticas de publicidade direcionada comportamental foram exploradas no subcapítulo 2.3.3. 
53 No original: Data is the new oil. It’s valuable, but if unrefined it cannot really be used (…) so must data be 

broken down, analyzed for it to have value. (RIPARI, idem.) 
54 Business Intelligence significa usar a coleta de dados, organização, análise, ação e monitoramento para tomar 

melhores decisões e saber se os investimentos feitos estão trazendo bons resultados (RIBEIRO, Giovanna. 

Business Intelligence: aprenda a tomar decisões mais assertivas na sua estratégia empresarial. Rockcontentblog, 

2016. Disponível em: <https://inteligencia.rockcontent.com/business-intelligence/>. Acesso em: 13/08/2020). 
55 BIONI, op. cit., p.34 

https://administradores.com.br/noticias/por-que-dados-sao-considerados-o-novo-petroleo
https://administradores.com.br/noticias/por-que-dados-sao-considerados-o-novo-petroleo
https://inteligencia.rockcontent.com/business-intelligence/%3e.
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No contexto da economia de produção flexível, emerge uma verdadeira “Indústria de 

banco de dados” cuja principal finalidade é de propiciar aos setores interessados os 

dados pessoais de categorias de consumidores, por meio da comercialização ou cessão. 

O resultado é a ampla circulação das informações pessoais na sociedade, gerando 

benefícios aos setores envolvidos, mas também grandes riscos aos consumidores, cujos 

dados são coletados, processados e transferidos.56 

 

 Por tais motivos, utilizando-se da metáfora criada por Clive Humby, compreende-se 

que, da mesma forma como a prática da extração do petróleo ensejou a criação de regras para a 

limitação e minoração de danos ao meio ambiente, a “mineração de dados” também ocasionou 

a necessária implementação de regras atinentes ao tratamento de dados com o escopo de se 

tutelar o direito fundamental à privacidade que vinha e ainda vem sendo ameaçado por uma 

evolução tecnológica desregrada. 

 

2.6. A “EVOLUÇÃO” DAS ESTRATÉGIAS DE PUBLICIDADE  

 

Segundo Bagwell57 a publicidade tem, dentre suas finalidades, o intuito de estimular 

cada vez mais a procura de um produto anunciado, podendo ocorrer de três formas: persuasiva, 

complementar ou informativa. Em outras palavras, de acordo com o conceito de publicidade de 

Bruno Ricardo Bioni58, ela é a comunicação estabelecida entre o consumidor/comprador e o 

fornecedor/vendedor de um produto ou serviço por meio do qual não só se informa a respeito 

das características do bem de consumo, como também se promove a persuasão ao ato de 

consumir. 

A partir de uma tentativa de delimitação conceitual de publicidade, aponta-se que há um 

movimento atual de “despersonalização das relações privadas”. Ele consiste basicamente em 

um método de abordagem que visa alcançar uma maior gama de consumidores difundindo 

informações de um objeto ou atividade há um universo de pessoas. Contrapõe-se as práticas de 

publicidade “tradicionais” em que se veiculavam anúncios em revistas, jornais e televisão com 

o objetivo de explicar ao consumidor os proveitos que poderiam ser extraídos do produto, 

promovendo o bem de consumo para ao final induzir uma coletividade indeterminada de 

pessoas a sua aquisição.59 

 
56 SOLEVE, op. cit., p. 19. 
57 BAGWELL, Kyle. The Economic Analysis of Advertising. North-Holland: Handbook of Industrial Organization, 

vol. 3, 2005 pp. 1701-1844, apud. MAIO, Gil Ramalho Pereira. Efeitos da Publicidade Direcionada com 

Discriminação de Preços, Dissertação (Doutorado), Porto: Curso de Economia, Faculdade de Economia da 

Universidade do Porto, 2014, p. 13. 
58 BIONI, op. cit., p. 14 
59 Idem, pp. 14-18. 
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No entanto, com o passar dos anos percebeu-se certa ineficiência das estratégias de 

marketing de cunho generalista. Tudo porque não determinavam exatamente seu público alvo, 

realizando, por vezes, dispendiosas campanhas publicitárias a esmo.  

Diante dessa percepção, foi calcado o conceito de publicidade direcionada. 

Diuturnamente, ela vem demonstrando ser uma técnica muito mais efetiva e geradora de 

economia e sustentabilidade no âmbito dos negócios. Ao contrário de sua ascendente, como 

sugere sua denominação, assenta-se na ideia de direcionamento das ações de marketing para 

atingir um público em específico muito mais inclinado a adquirir o bem ofertado, subdividindo-

se em publicidade direcionada contextual, segmentada e comportamental.60  

 

2.6.1. Publicidade contextual 

 

 Na publicidade contextual o que será levado em consideração para o direcionamento do 

público alvo é justamente o contexto do local onde será anunciado um produto ou serviço. 

Situação que pode ser observada em um trecho do livro “Proteção de dados pessoais: a função 

e os limites do consentimento” de Bruno Ricardo Bioni que passo a reproduzir61: 

 

Há uma maior probabilidade de que leitores de revistas de carros tenham interesse na 

aquisição de tal bem, já que se subentende que quem está pesquisando sobre o assunto 

tende a ser um potencial comprador” “Do mesmo modo, o anúncio de um livro sobre 

política de um determinado jornal, uma vez que os leitores daquele caderno específico 

têm predileção sobre tal assunto. 

 

 Em outros termos, utiliza-se da correlação entre o objeto a ser anunciado e seu 

respectivo ambiente, seja ele um caderno formal impresso (off-line) ou um website (on-line). 

Dessa forma, contextualiza-se a abordagem do potencial consumidor, levando-se em conta o 

meio no qual é promovido o bem de consumo.62   

 

2.6.2. Publicidade segmentada 

 

 A publicidade de forma segmentada o foco não se mantém no aspecto objetivo, na 

contextualização entre a temática de um determinado ambiente e sim num prisma de 

subjetividade, em que o próprio público alvo é âmago da estratégia.63  

 
60 Idem. 
61 Idem.  
62 Idem. 
63 Idem. 
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De acordo com Bioni: “Se o bem de consumo direciona-se ao público feminino de meia-

idade, adolescentes ou pessoas bem idosas, a abordagem será, então, realizada em ambientes 

onde a audiência de tal público seja predominante”. 64
 

 Em outros termos, não importa o conteúdo do ambiente em que será direcionada a 

publicidade, mas o público que ele tem acesso. No entanto, para desvendar qual público tem 

acesso a certo conteúdo, é necessário coletar dados e transformá-los em informações. 

 

2.6.3. Publicidade comportamental 

 

 A publicidade comportamental65 possibilitou uma personalização ainda maior contato 

entre compradores e vendedores, tornando ainda mais efetiva do que as anteriores. Além de 

transformar a forma como se dão incontáveis campanhas de marketing em todo o mundo, 

impulsionou ainda mais o comércio de dados pessoais assim como o comércio eletrônico. 

Somente no Brasil no ano de 2016 atingiu a expressiva quantia de R$ 44,4 bilhões.66 

 A publicidade comportamental é desenvolvida a partir da análise do comportamento do 

usuário na internet por meio de diversas ferramentas tecnológicas, dentre as quais, destacam-se 

os cookies67 como esclarece Bioni:68 

 

Quando o usuário navega na Internet, há uma série de cliques (clickstream) que revela 

uma infinidade de informações sobre as suas predileções, possibilitando que a 

abordagem publicitária as utilize para estar precisamente harmonizada com elas. 

Desta forma, a publicidade on-line pode ser direcionada com um grau de 

personalização jamais alcançado pela publicidade off-line. 

 

Tamanha precisão e o grau de intervenção das estratégias de marketing69 baseadas na 

publicidade direta comportamental, que Bruno Ricardo Bioni afirma ser possível, 

ilustrativamente, “inferir a probabilidade de que uma consumidora esteja grávida, verificando-

se que uma determinada lista de produtos é recorrentemente adquirida por tal tipo de cliente”.70 

Portanto, estabelece-se uma correlação entre fatos (comportamentos), que revela um padrão. A 

recorrência do evento é que, então, permite identificar a sua repetição futura.71 

 
64 Idem. 
65 Tem especial relevância para o recorte temático deste trabalho, porque sobre ela será desenvolvida a reflexão 

sobre o direito à privacidade. 
66 BIONI, op. cit., p. 16 
67 O tópico será aprofundado no subcapítulo 3.1.2. 
68 BIONI, op. cit., p. 17 
69 No subcapítulo 3.2 será abordado o mercado de cookies, explicando seus aspectos técnicos, funcionamento e a 

sua relação com a publicidade e a privacidade. 
70 BIONI, op. cit., p. 36. 
71 Idem. 
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2.7. PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

 

 Como como visto no subcapítulo 2.2, o direito à privacidade passou por uma extensa 

evolução histórica, com diversas acepções e conceitos que somente com o surgimento do estado 

social torna-se pressuposto para o reconhecimento de outros direitos fundamentais, atingindo a 

grande maioria dos cidadãos. Observa-se também, que o direito à privacidade e sua 

conceituação sempre se amoldou à sociedade no qual no qual estava inserida, sempre 

acompanhando as revoluções tecnológicas.   

 Seguindo tais características, com o surgimento da tecnologia da informação, que 

possibilitou a coleta e o processamento de dados pessoais de forma nunca antes vista, 

possibilitando a obtenção de informações valiosas sobre os cidadãos e auxiliando a tomada de 

decisões econômicas, políticas e sociais72. À vista disso começa a surgir uma nova disciplina 

dentro do ramo do direito à privacidade, a proteção dos dados pessoais, indispensável diante 

dos novos desafios ao ordenamento jurídico a partir do tratamento informatizado dos dados.73 

 No entanto, cabe salientar que o valor da informação não está contido na coleta ou 

armazenamento dos dados pessoais em grande quantidade e sim na possibilidade de se obterem 

novos elementos informativos a respeito dos cidadãos a partir do tratamento desses dados.74 A 

título de exemplo podemos citar as técnicas de construção de perfis pessoais em função dos 

quais podem ser tomadas importantes decisões a respeito dos consumidores, trabalhadores e 

cidadãos em geral, afetando diretamente a vida das pessoas.75  

 Assim o avanço da tecnologia reduziria de forma inevitável a privacidade das pessoas 

que, por sua vez, somente poderia ser preservada com a contenção do desenvolvimento de 

tecnologias da informação. Contudo, Simson Garfinkel entende que a melhor forma de se 

observar a questão não é por meio da dicotomia entre tecnologia e privacidade, mas sim a partir 

da concepção de que o desenvolvimento tecnológico deve ser harmonizado com a preservação 

da privacidade dos cidadãos.76 

 
72ALCALÁ, Humberto Nogueira. Autodeterminación informativa yabeas data em Chile e información 

Comparativa. Buenos Aires: Anuário de Derecho Constitucional Latioamericano, vol. 11, n. 2, 2005, p. 449. 
73 DONEDA, op. cit., p. 27.   
74 DE LA CUEVA, Pablo Lucas Murillo. La construcción del derecho a la autodeterminación informativa. 

Madrid: Revista de Estudios Políticos, n. 104, 1999, p. 38. 
75 MENDES, op. cit., p. 25. 
76 GARFINKEL, Simson. Database Nation: The Death of Privacy in the 21th Century, California: O’Reilly, 2000, 

p. 5. 
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 Dessa forma, surge o ramo da proteção de dados pessoais como um desdobramento do 

direito à privacidade, de modo a conciliar o desenvolvimento tecnológico e a tutela jurídica da 

personalidade.  

 Nas palavras de Danilo Doneda: “a proteção de dados pessoais, em suma, propõe o tema 

da privacidade, porém modifica seus elementos; aprofunda seus postulados e toca nos pontos 

centrais dos interesses em questão”.77
 

 Portanto, tanto o direito à privacidade como a proteção de dados pessoais fundamentam-

se na proteção da personalidade e da dignidade do indivíduo. Podendo-se afirmar, todavia, que 

a proteção de dados pessoais, apesar de ter como fundamento o direito à privacidade, ultrapassa 

o seu âmbito.78 

 

2.7.1. Conceito de proteção de dados pessoais 

 

 Preliminarmente, cabe salientar que definir o conceito de proteção de dados pessoais, 

trazendo à tona suas principais características e formas de aplicação é tarefa certamente 

inconcebível ou, no mínimo, um tanto quanto equivocada, podendo se chegar apenas a 

conclusões genéricas e abrangentes, tendo em vista não se tratar de matéria estática e sim, que 

caminha junto da evolução tecnológica e das necessidades sociais, sempre de forma harmônica 

e conciliatória, para que não se torne uma verdadeira barreira ao desenvolvimento sustentável 

da sociedade da informação.79 

 Genericamente, pode-se entender a proteção de dados pessoais como a possibilidade de 

cada cidadão determinar de forma autônoma a utilização que é feita de seus próprios dados 

pessoais em conjunto com o estabelecimento de uma série de garantias para evitar que estes 

dados pessoais sejam utilizados de forma a causar discriminação, ou danos de qualquer espécie, 

ao cidadão ou à coletividade.80-81 

 

2.7.2. As gerações das normas de proteção de dados no âmbito internacional  

 

            Em meados da década de 70, como reação ao processamento eletrônico de dados nas 

Administrações Públicas e nas empresas privadas e também em afronta aos anseios 

 
77 DONEDA, op. cit., p. 205. 
78 MENDES, op. cit. pp. 26-27. 
79 BRASIL, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Lei 13.709/18, Capítulo I, Art. 2º. 
80 Idem. 
81 Não obstante, será visto no próximo capítulo a mutabilidade mencionada da concepção das normas de proteção 

de dados pessoais.    
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governamentais de criação de gigantes bancos de dados nacionais, a população, temerosa acerca 

dos potenciais danos que a centralização e cumulação de dados poderia causar, principalmente 

em razão do grande poder que ele conferia ao Estado sobre a vida de todos os cidadãos, surge 

a primeira geração das normas de proteção de dados pessoais. Sendo exemplos destas as leis do 

Estado alemão de Hesse (1970), a Lei de Dados da Suécia (1973), o Estatuto de Proteção de 

Dados do Estado alemão de Rheinland-Pfalz (1974) e a Lei Federal de Proteção de Dados da 

Alemanha (1977).82 

 Como visto a primeira geração de normas surge como resposta reativa aos anseios de 

controle massivo de dados. No entanto, as normas de segunda geração, tem como principal 

característica a possibilidade de participação do indivíduo no processo e coleta dos dados, 

levando-se em conta o consentimento do titular, é a elevação da proteção dos dados pessoais a 

outro patamar, pois agora, o cidadão tem o poder de decisão para interferir no âmbito de sua 

própria privacidade informacional.83  

 Já as de terceira geração é marcada pela decisão do Tribunal Constitucional alemão, de 

1983, que declarou a inconstitucionalidade da “Lei do Censo”, que previa a obrigatoriedade dos 

cidadãos fornecerem diversos dados pessoais sem a adequada garantia da proteção, passando a 

declarar que os cidadãos possuem o direito à autodeterminação informativa. Tornado ainda 

mais forte que as normas de segunda geração a participação do indivíduo no gerenciamento de 

seus dados, indo desde a coleta, o armazenamento e a transmissão das informações. Sendo 

considerada a radicalização da ideia do consentimento do indivíduo no processamento de seus 

dados.84 

 São exemplos dessa fase as leis dos Estados alemães após a decisão do Tribunal 

Constitucional, a emenda à lei federal de proteção de dados pessoais alemã de 1990, a emenda 

da lei da Áustria de 1986, a alteração da lei da Noruega e a previsão constitucional da proteção 

de dados pessoais da Holanda.85 

 Além da elevação da participação do indivíduo na administração de seus dados pessoais 

reconhecida pela Constituição da Alemanha, as diversas alterações no contexto tecnológico em 

virtude das novas tecnologias de rede (comunicação não-hierárquica) e telecomunicações, 

tornou-se inviável a centralização física de um banco de dados, pois agora esses dados pessoais 

 
82 MENDES, op. cit. pp. 33-34. 
83 Idem, p. 36. 
84 Idem, p. 37. 
85 Idem. 
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estão armazenados em redes e não mais em uma central identificável de processamento, 

podendo ser transferidos em uma fração de segundos.86 

 Em que pese a haver vontade estatal para a proteção dos dados pessoais dos cidadãos, 

tanto na segunda quanto na terceira geração das normas de o ideal participativo dos cidadãos 

no controle das informações pessoais, materializado na noção de autodeterminação informativa, 

provou-se não ser factível no mundo real, pois mais uma vez os indivíduos não estavam 

dispostos a arcar com os altos custos monetários e sociais de exercer o seu direito e, por 

consequência, ser privado do acesso a bens, serviços ou benefícios.87 

 A quarta geração de normas, procurou resolver esses problemas apresentadas nos 

períodos anteriores por meio de duas soluções: a primeira delas visava fortalecer a posição do 

indivíduo, com fito a tornar mais efetivo o autocontrole sobre os dados pessoais. E em segundo 

plano, retirou da esfera do indivíduo o controle sobre determinados assuntos, por entender que 

alguns temas relativos aos dados pessoais são tão importantes para o cidadão que merecem ser 

extremamente protegidos, não podendo estar na esfera de disposição individual.88 

 Dessa forma, verifica-se que a retirada da alçada individual para disposição acerca do 

tratamento dos dados pessoais sensíveis materializa-se com a proibição total do tratamento dos 

dados sensíveis nas legislações da Noruega, da Finlândia, da Dinamarca, da França e da Grã-

Bretanha. E também com as inúmeras restrições impostas pelas legislações da Suíça, Alemanha 

e da Diretiva Europeia sobre proteção de dados pessoais de 1995.89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
86 Idem, p. 38. 
87 MAYER-SCHÖNBERGER, Viktor. Generational Development of Data Protection in Europe. 2005, p. 232. 
88 MENDES, Laura Schertel. Op. cit. p. 38. 
89 Idem, p. 39. 
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3. O MERCADO DE COOKIES 

 

3.1. CONCEITO E ASPECTOS TÉCNICOS 

 

Em decorrência dos aspectos técnicos que envolvem a problemática comercialização de 

dados pessoais por meio dos cookies90 no comércio eletrônico brasileiro, torna-se 

imprescindível o esclarecimento de alguns conceitos com forte especificidade para a abordagem 

da temática central desta pesquisa, tendo em vista serem de difícil compreensão para quem não 

é da área da informática e/ou tecnologia da informação. 

 

3.1.1. Banco de dados 

 

 Com a evolução da sociedade moderna os bancos de dados e seus sistemas tem se 

tornado cada vez mais essenciais e indispensáveis no cotidiano das pessoas e consequentemente 

em quase todas as áreas, incluindo negócios físicos, comércio eletrônico e as áreas da 

engenharia, medicina, direito, educação e as ciências da informação, para citar apenas algumas 

delas.91 

 Assim, o conceito de banco de dados pode ser estabelecido como uma coleção de dados 

relacionados que são gravados e possuem um significado implícito. Podendo ser armazenados 

em uma agenda de telefones ou em um computador, por meio de programas como o Microsoft 

Access92 ou Excel. Tais informações são uma coleção de dados com um significado implícito, 

consequentemente, um banco de dados.93 

 No entanto, a conceituação técnica de banco de dados deve seguir as seguintes 

propriedades implícitas:94 

 
90 Um cookie é um pequeno arquivo robô utilizado por servidores de Internet para diferenciar seus usuários e para 

capturar os dados relacionados à navegação de cada usuário em um site. Serve tanto para armazenar os dados de 

um usuário no momento de efetuar comprar online, como para dar permissão de acesso a um determinado usuário 

do site. Os cookies rastreiam o comportamento dos internautas no momento da navegação e geram informações 

valiosas sobre os usos e costumes de cada internauta, o que facilita lançamento de campanhas publicitárias, vendas 

de determinados produtos, etc. (Você sabe o que são cookies e como eles interferem em sua privacidade? Safernet. 

Disponível em: <https://new.safernet.org.br/content/voc%C3%AA-sabe-o-que-s%C3%A3o-cookies-e-como-

eles-interferem-em-sua-privacidade>. Acesso em: 14/08/2020).  
91 ELMASRI, Ramez e B. NAVATHE, Shamkant.  Sistemas de banco de dados. São Paulo:, Pearson Addison 

Wesley, 2005, p. 3. 
92 O Access é uma ferramenta fácil de usar e serve para criar aplicativos de negócios, seja do zero ou com modelos. 

O Access ajuda a criar aplicativos atrativos e altamente funcionais com ferramentas de design intuitivas e 

avançadas, em pouquíssimo tempo. Disponível em: <https://www.microsoft.com/pt-br/microsoft-365/access>. 

Acesso em: 14/08/2020. 
93 Idem, p. 3. 
94 Idem, p. 3. 

https://new.safernet.org.br/content/voc%C3%AA-sabe-o-que-s%C3%A3o-cookies-e-como-eles-interferem-em-sua-privacidade
https://new.safernet.org.br/content/voc%C3%AA-sabe-o-que-s%C3%A3o-cookies-e-como-eles-interferem-em-sua-privacidade
https://www.microsoft.com/pt-br/microsoft-365/access
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1. Um banco de dados representa alguns aspectos do mundo real, sendo chamado, às vezes, 

de minimundo ou de universo de discurso. As mudanças no minimundo são refletidas em 

um banco de dados. 

2. Um banco de dados é uma coleção lógica e coerente de dados com algum significado 

inerente. Uma organização de dados ao acaso (randômica) não pode ser corretamente 

interpretada como um banco de dados.  

3. Um banco de dados é projetado, construído e povoado por dados, atendendo a uma proposta 

específica. Possui um grupo de usuários definido e algumas aplicações preconcebidas, de 

acordo com o interesse desse grupo de usuários. Em outras palavras, um banco de dados 

possui algumas fontes das quais os dados são derivados, alguns níveis de interação com os 

eventos do mundo real e um público efetivamente interessado em seus conteúdos. 

 

3.1.2. Cookies 

 

Como visto no primeiro capítulo, a história da internet perpassa por diversos marcos, 

em 1969 é criada ARPAnet95 que tinha por objetivo compartilhar recursos computacionais que 

a priori restringiu-se há uma rede de transmissão de pacotes entre três universidades americanas. 

Posteriormente em 1971 são criados os primeiros protocolos para utilização da rede recém 

criada a FTP e a Telnet e em 1972 surge o e-mail, no entanto somente no ano de 1980 são 

implementados os protocolos IP e o TCP ainda utilizados. 

Em meados de 1989, já com cerca de cem mil dispositivos conectados à internet, ela já 

era considerada global, contudo, predominantemente acadêmica. Contudo, com o advento da 

World Wide Web, mais conhecida como WWW, criada por Tim Berners-Lee, a internet 

popularizou-se em todo o mundo com o lançamento do primeiro navegador comercial no ano 

de 1994, o NCSA Mosaic.96-97 

A World Wide Web teve a incrível capacidade de suportar milhares de servidores de 

forma simultânea em uma troca incessante de informações entre servidores e clientes. Todavia, 

o que tornou isso possível foi o desenvolvimento de uma arquitetura de rede versátil, em que o 

servidor ao terminar de enviar a informação ao cliente, o laço entre eles se quebra, e dessa 

forma, o servidor esquece o cliente, como se aquela ligação nunca tivesse acontecido, 

 
95 ARPAnet é ideia da construção de uma rede de computadores que pudessem trocar informações. (O QUE É 

ARPANET. Internet. Disponível em: <https://sites.google.com/site/sitesrecord/o-que-e-arpanet>. Acesso em: 

14/08/2020). 
96 Mosaic foi um dos navegadores responsáveis pela abertura da web para o público em geral, no qual revolucionou 

a informática ao dar um visual bem mais amigável para a WWW. 
97 Idem, pp. 28-29. 

https://sites.google.com/site/sitesrecord/o-que-e-arpanet
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possibilitando a comunicação entre milhões de usuários de forma simultânea, em virtude da não 

fixidez entre as redes.98 

Essa quebra de continuidade e de vínculo entre as ligações tornavam a internet um 

ambiente nada personalizado e agradável aos usuários, tendo em vista que o que ocorria era 

apenas uma troca de informações. E com a massiva utilização da internet pela população em 

geral, diversos empreendedores começaram a perceber que a internet era um ótimo canal para 

a comercialização de produtos e serviços e com a maior competição entre as empresas. O 

consumo de recursos computacionais passou a ser o fator primordial para a rentabilidade do 

modelo de negócio eletrônico.99 

Frente a premente necessidade de tornar o ambiente da internet mais personalizado, as 

empresas observaram a necessidade de criar um mecanismo capaz de tornar a internet dinâmica, 

e então surgem os Cookies,100 como um facilitador, pois quando o usuário retorna ao site, 

atualize a página ou navega entre os conteúdos de uma mesma página, não haja a necessidade 

de se inserir novamente todos seus dados de login, tornando a navegação mais confortável, 

proveitosa e personalizada. 101  

No entanto, por se tratar de uma informação até então capturada sem que fossem 

dispostas voluntariamente pelos usuários a distinção entre os tipos de cookies é extremamente 

importante, pois o que vai caracterizar ou não a violação ao direito de privacidade de acordo 

com o Lei Geral e Proteção de Dados Pessoais é justamente a espécie de cookie utilizado no 

sítio eletrônico e a forma de obtenção do consentimento do usuário.  

Nesta senda, insta esclarecer que existem diversos tipos de cookies, dentre eles, os mais 

conhecidos são: os cookies de sessão ou temporários, os cookies de primários e os cookies de 

terceiros.  

Os cookies de sessão são temporários, existem apenas até o navegador ser fechado. 

Normalmente são essenciais para a navegação, visto que, constituem a memória de curto prazo 

de um site, à medida que o usuário passa de uma página para outra dentro de seu domínio. 

Nessa modalidade, os cookies não coletam informações sobre o computador do usuário e nem 

abstraem informações capazes de identificar com facilidade o usuário. A título de exemplo, 

pode-se citada a utilização de cookies de sessão quando itens são adicionados ao carrinho de 

 
98 NOJIRI, Sergio. O direito à privacidade na era da informática: algumas considerações, Uberaba: Revista 

Jurídica UNIJUS, v. 8, n. 8, 2005, pp. 105-106. 
99 Ibid., idem. 
100 Pequenos arquivos de texto gravados no computador do usuário, pelo browser, conhecido como navegador, que 

tem por finalidade armazenar informações de preferência dos usuários, como: senhas, números, dados pessoais e 

de compra, etc. (Ibid., idem.). 
101 Ibid., idem. 
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compras e mesmo o usuário navegando entre as páginas, seus produtos se mantém no 

carrinho.102  

Já os cookies primários, gravam informações atinentes às preferências de configurações 

do usuário, como: menus, temas, seleção de idiomas e dentre outras preferências disponíveis. 

Dessa forma, ao usuário realizar o login, irá se deparar um ambiente personalizado ao seu gosto. 

No entanto, cabe salientar que esse tipo de cookie permanece no dispositivo do usuário e pode 

ser excluído manualmente.103-104 

Contudo, cerne do problema está nos cookies de terceiros, que são originados por um 

domínio diferente do que está sendo utilizado não oferecendo nenhum benefício direto ao 

usuário. Tendo por finalidade o rastreamento dos dados referentes ao histórico de navegação do 

usuário, mapeamento de seu comportamento online e consequentemente, perfilando hábitos de 

consumo e dentre outros propósitos escusos. Tornando o usuário suscetível às ações de 

marketing que em grande parte dos casos, nunca escolheu ser alvo.105 Ponto que será abordado 

com maior profundidade nos capítulos a frente.106 

 

3.2. A IMPORTÂNCIA DE CONHECER O COMPORTAMENTO DOS CONSUMIDORES 

 

Para uma análise concreta dos limites entre o comércio de dados pessoais por meio dos 

cookies frente ao direito fundamental à privacidade, previsto na CRFB/88 e regulamentado na 

Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, é de extrema importância compreender as 

necessidades e aplicações no marketing digital pelas empresas de comércio eletrônico. Uma 

vez que, só conhecendo as reais necessidades e empregos desse método haverá a possibilidade 

 
102 DE SOUZA, Dayane Caroline e AMARAL, Flávia. Cookies e publicidade comportamental estão na mira da 

proteção de dados. São Paulo: Consultor Jurídico, 2020. Disponível em < https://www.conjur.com.br/2020-fev-

22/opiniao-cookies-publicidade-mira-protecao-dados> Acesso em: 16/08/2020. 
103 Idem. 
104 No mesmo sentido esclarece o autor que: Existem dois tipos de cookies: os cookies de sessão e aqueles que têm 

uma data de validade. Os cookies de sessão existem apenas até o navegador ser fechado. Quando você fecha o 

navegador, esses cookies são apagados. Um exemplo são os cookies em sistemas de login nos quais você não 

clicou em “lembrar de mim”. Os cookies com data de validade permanecem no computador até serem removidos 

manualmente ou até a data especificada pelo site. Por questões técnicas, a data máxima hoje é o ano de 2038 – é 

claro que você não vai ficar com o mesmo computador até 2038, portanto essa é uma data simbólica. Alguns 

chamam os cookies marcados com validade até 2038 como “cookies eternos” por representaram a intenção do site 

de nunca remover aquele cookie. Esses cookies de longa validade são usados por sistemas de login quando você 

clica em “lembrar de mim” – e o roubo deles é ainda mais perigoso. Eles são também usados por sistemas de 

publicidade na web, que rastreiam sua interação com anúncios para determinar qual é o seu perfil de acesso e 

ajudar a oferecer peças publicitárias mais próximas do seu interesse. Foram esses cookies que viraram alvo de 

softwares anti-spywares, que os consideravam uma forma de “espionar”, por mais que os cookies, em si, jamais 

carregassem qualquer informação pessoal. (Idem). 
105 Idem. 

 

https://www.conjur.com.br/2020-fev-22/opiniao-cookies-publicidade-mira-protecao-dados
https://www.conjur.com.br/2020-fev-22/opiniao-cookies-publicidade-mira-protecao-dados
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de definição dos limites harmoniosos sem que ocasione a inviabilidade das estratégias de 

marketing e a violação do direito fundamental à privacidade.107 

Segundo Danilo Nojosa, e-Commerce Manager, dentre os principais objetivos de um 

empreendedor está satisfação da demanda de seu mercado-alvo e para consecução de tal 

finalidade é extremamente importante conhecer os seus potenciais compradores, tornando mais 

fácil a tomada de decisões dentro da empresa, o relacionamento com os clientes, a fidelização 

da clientela, a definição dos nichos de atendimento específicos do mercado. Definindo o perfil 

de seu cliente principal e gerando economia e solidez, visto que, conhecendo melhor seu público 

alvo, a empresa não investirá em campanhas de marketing a esmo.108-109 

Com isso, todo tipo de negócio perpassa por uma avaliação do perfil de seus 

consumidores, ou caso contrário, tem grandes chances de fadar ao fracasso. Em uma loja física, 

a título de exemplo, a localização e os preços estipulados são cruciais para a definição de seu 

pública alvo, e assim como a utilização de pesquisas qualitativas e quantitativas na aplicação 

das técnicas de Data Mining110 são capazes de definir melhor o perfil do consumidor e seus 

interesses e preferências.111 

Da mesma maneira, o comércio eletrônico precisava utilizar-se de mecanismos para 

conhecer cada vez mais quem é seu público alvo, e consequentemente, seus potenciais 

consumidores. Ante a latente necessidade do implemento de métodos e ferramentas para 

avaliação do comportamento dos consumidores, segundo Franco e Ruggiero, foi necessária a 

criação e a inclusão de informações de controle de Estado nas comunicações entre clientes e 

servidores WWW, batizadas como cookies.  

Assim, com o advento dos cookies, foi possível a criação de sessões explícitas de 

comunicação entre servidores e clientes que permitiu uma interação mais rica e segura entre 

negócio e consumidor, ampliando a rentabilidade do comércio eletrônico, e contribuindo na 

realização dos objetivos do empreendedor em definir as demandas de seu mercado alvo.112 

 
107 A IMPORTÂNCIA DE CONHECER SEU CONSUMIDOR. Área Central, 2018. Disponível em: 

<https://www.centraisdenegocios.com.br/a-importancia-de-conhecer-seu-consumidor/#:~:text=Co-nhecer%20o 

%20comportamento%20do%20consumidor%20te%20ajuda%20a%20defi-nir%20seu,maior%20comprador%20 

dos%20seus%20servi%C3%A7os.>. Acesso em: 10/06/2020. 
108 Comunicação feita por Danilo Nojosa Pereira, e-Commerce Manager no Magazine Luiza S.A, em 

10/04/2020, São Paulo. 
109 A IMPORTÂNCIA DE CONHECER SEU CONSUMIDOR. Op cit. 
110 Data Mining é o processo de explorar grandes quantidades de dados à procura de padrões consistentes. Como 

regras de associação ou sequências temporais, para detectar relacionamentos sistemáticos entre variáveis, 

detectando assim novos subconjuntos de dados ( DATA MINING: O QUE É, CONCEITO E DEFINIÇÃO. Cetax, 

2020. Disponível em: <https://www.cetax.com.br/blog/data-mining/>. Acesso em: 15/08/2020). 
111 FRANCO; RUGGIERO, op. cit., pp. 28-29. 
112 Idem. 

https://www.centraisdenegocios.com.br/a-importancia-de-conhecer-seu-consumidor/#:~:text=Co-
https://www.centraisdenegocios.com.br/a-importancia-de-conhecer-seu-consumidor/#%3A~%3Atext%3DConhecer%20o%20comportamento%20do%20consumidor%20te%20ajuda%20a%20definir%20seu%2Cmaior%20comprador%20dos%20seus%20servi%C3%A7os
https://www.centraisdenegocios.com.br/a-importancia-de-conhecer-seu-consumidor/#%3A~%3Atext%3DConhecer%20o%20comportamento%20do%20consumidor%20te%20ajuda%20a%20definir%20seu%2Cmaior%20comprador%20dos%20seus%20servi%C3%A7os
https://www.centraisdenegocios.com.br/a-importancia-de-conhecer-seu-consumidor/#%3A~%3Atext%3DConhecer%20o%20comportamento%20do%20consumidor%20te%20ajuda%20a%20definir%20seu%2Cmaior%20comprador%20dos%20seus%20servi%C3%A7os
https://www.centraisdenegocios.com.br/a-importancia-de-conhecer-seu-consumidor/#%3A~%3Atext%3DConhecer%20o%20comportamento%20do%20consumidor%20te%20ajuda%20a%20definir%20seu%2Cmaior%20comprador%20dos%20seus%20servi%C3%A7os
https://www.cetax.com.br/blog/data-mining/
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Na mesma linha de raciocínio Franco e Ruggiero, concluem que:  

 

A avaliação do potencial de retorno dos consumidores para um negócio faz parte da 

disciplina de marketing e é feita através da classificação dos consumidores em grupos 

através de um ou mais critérios socioeconômicos e comportamentais. Para avaliar o 

potencial de retorno de cada grupo de consumidores, as empresas tradicionais valem-

se da observação do comportamento dos consumidores nos pontos de venda, de 

pesquisas qualitativas e quantitativas, e de aplicação de técnicas de data-mining no seu 

repositório de informação sobre vendas. Já as empresas de negócio eletrônico não 

podem observar diretamente os consumidores e por isso precisam de métodos e 

ferramentas para avaliar o comportamento dos consumidores em seu website. 

 

Noutro giro, aprofundando na temática acerca das estratégias de marketing e vendas, 

observa-se uma forte relação de dependência entre o marketing e a captação de dados pessoais 

dos clientes no e-commerce brasileiro para a realização das campanhas publicitárias. Contudo, 

o objetivo deste trabalho é tentar tracejar a fronteira entre as estratégias de marketing e vendas 

com a captação de dados por intermédio dos cookies e o respeito ao direito à privacidade.  

Visto que, como já mencionado, o intuito do novo regramento legal trazido pela Lei 

Geral de Proteção de Dados Pessoais não tem por objetivo inviabilizar as estratégias de 

marketing e sim, coibir possíveis violações ao direito de privacidade. Dado que, como já 

remonta a história, para que haja uma evolução saudável e consciente das tecnologias, o direito 

deve andar sempre de mãos dadas com as evoluções, para que não se crie um campo fértil para 

a verdadeira “morte da privacidade”113 em troca de facilidades cotidianas. 

 

3.3. DO DADO PESSOAL À INFORMAÇÃO DE VALOR 

 

 Como visto nos capítulos anteriores, a relevância não está contida no dado pessoal por 

si só, mas sim, na informação que será alcançada a partir de um longo e célere processo de 

“refinamento”, que se tornou possível e muito utilizado com a propagação das tecnologias da 

informação. Contudo, cabe salientar que dado pessoal passa por no mínimo três etapas para que 

se torne uma informação de valor, são elas: a captação, o tratamento e a utilização.  

 À vista disso, nos próximos tópicos serão trazidas as peculiaridades de cada um desses 

processos trazendo à tona técnicas, mecanismos, características e problemas enfrentados por 

cada um deles. 

 
113 GARFINKEL, Simson. Database Nation: The Death of Privacy in the 21th Century, California: O’Reilly, 2000. 
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3.3.1. CAPTAÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

 

No início da história da internet, as lojas do comércio eletrônico não possuíam técnicas 

ou ferramentas para conhecer o consumidor e com isso o usuário navegava em uma plataforma 

monótona e despersonalizada, que por vezes, além de não atender a seus interesses de consumo, 

desmotivavam a compra virtual. Em consequência, acabou tornando-se um fator inviabilizador 

do comércio eletrônico, dado que, como já foi dito, a importância se conhecer o consumidor ou 

potencial consumidor é crucial para o desenvolvimento do negócio.114 

Segundo Reamp Academy, acompanhar um cliente ou potencial cliente em toda a sua 

jornada de compra online é uma estratégia essencial para qualquer empresa nos dias atuais. 

Fazendo que a simples implementação de banners115 e demonstração das facilidades e 

utilidades de um produto fiquem um tanto quanto no passado. Para dar lugar a técnica de análise 

de perfil de consumo, conhecida como Proffiling, que consiste basicamente na captação dos 

interesses dos consumidores por meio dos cookies de seus navegadores, a fim de atender 

exatamente às suas reais necessidades.116 

Para isso, as técnicas de captação de dados muito evoluíram com o passar dos tempos, 

a ponto de que o comportamento do usuário não é apenas rastreado em um computador de mesa, 

mas em vários pontos de interação entre o mundo físico e online. A título de exemplo, a captura 

de informações pode ir muito além do mundo digital como: analisando o seu ID do dispositivo 

móvel,117 seu deslocamento diário, seu comportamento de compra em e-commerce e até mesmo 

suas transações no cartão de crédito.118 

À vista disso, nota-se que não há que se falar em marketing digital sem se falar do 

tratamento de dados pessoais. 

 

3.3.1.1. Os mecanismos de captação de dados   

 

 
114 FRANCO; RUGGIERO, op. cit., pp. 28-29. 
115 Banners são peças publicitárias que podem ser criadas para publicação em sites e portais na internet ou 

impressas em lonas, papéis, tecidos e plásticos para serem utilizadas como materiais promocionais em pontos de 

venda, exposições e demais eventos.  
116 Disponível em: <https://www.reamp.com.br/academy/sobre-reamp-academy/>. Acesso em: 10/06/2020. 
117 Um ID de dispositivo móvel é um código exclusivo atribuído ao cliente para distinguir os dispositivos. 

Disponível em: <https://support.google.com/google-ads/answer/9004555?hl=pt-BR>. Acesso em: 10/06/2020. 
118 O QUE VOCÊ PRECISA SABER PARA AVANÇAR EM SUAS ESTRATÉGIAS E TÁTICAS DE 

MARKETING PROGRAMÁTICO. Reamp. Disponível em: <https://www.reamp.com.br/blog/2018/03/voce-

sabe-como-funcionam-os-cookies-em-um-navega- dor/>. Acesso em: 15/08/2020. 

https://www.reamp.com.br/academy/sobre-reamp-academy/
https://support.google.com/google-ads/answer/9004555?hl=pt-BR%3e
https://www.reamp.com.br/blog/2018/03/voce-sabe-como-funcionam-os-cookies-em-um-navega-%20dor/
https://www.reamp.com.br/blog/2018/03/voce-sabe-como-funcionam-os-cookies-em-um-navega-%20dor/
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A conceituação da captação de dados pessoais na esfera digital assim como a definição 

do conceito do direito de privacidade possui diversas acepções, dado que, inúmeras são as 

plataformas de captação e cada uma delas atua de acordo com sua política de privacidade. No 

entanto, dentre elas, o Google tem lugar de destaque, por deter grande parte do mercado de 

publicidade e deter um vasto conglomerado de empresas que atualmente fazem parte da 

Alphabet Inc.. Por esses motivos, será o objeto de estudo. 

 

3.3.1.1.1. Mecanismos Google  

 

Após análise pormenorizada da política de privacidade do Google, segundo as 

informações entabuladas, inicialmente, verifica-se que os cookies são utilizados para lembrar 

as preferências de pesquisa do usuário, auxiliar o website a se lembrar de informações sobre 

visitas, tornar os anúncios mais relevantes, quantificar número de visitantes em uma página, 

estimular a inscrição em serviços Google, proteger os dados do usuário e lembrar suas 

configurações de anúncios.   

Ainda, ressaltam o seguinte: 

 

Os cookies ajudam a tornar a publicidade mais eficaz. Sem os cookies, é mais difícil 

para um anunciante atingir seu público ou saber quantos anúncios foram exibidos e 

quantos cliques receberam”. 

“(...) podemos usar cookies para diversas finalidades, como impedir que o usuário veja 

o mesmo anúncio repetidamente, detectar e impedir fraude nos cliques e mostrar 

anúncios que provavelmente sejam mais relevantes (como anúncios baseados nos sites 

que o usuário visitou). 

 

Observa, assim, que a todo instante é enfatizado que a utilização dos cookies se funda 

nas premissas de tornar a navegação mais personalizada, facilitada e segura. Salientando a todo 

momento que a utilização dos cookies torna os anúncios mais relevantes e eficazes, impedindo 

os indesejáveis anúncios repetidos e as práticas de fraude. Em letras garrafais, asseveram que a 

venda das informações pessoais captadas pelos cookies é terminantemente vedada, contrária 

aos princípios e regras do conglomerado Google. 

Todavia, o que é apresentada na política de privacidade leva o receptor da mensagem 

entender que os cookies são unicamente maravilhosos e que somente proporcionam benefícios 

aos usuários, não dando o devido destaque ao fato de que para ajudar os parceiros na gerencia 

de publicidade e websites, são aplicadas técnicas que se fundam no rastreio de dados pessoais 

de pesquisa e navegação, que tem o potencial de violar direitos fundamentais. 

Como mencionado em sua política: 
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Quando você clica em um resultado da Pesquisa Google, seu navegador da Web 

também pode enviar o endereço da Internet, ou URL, da página de resultados de 

pesquisa à página da Web de destino como o URL referenciador. O URL da página de 

resultados de pesquisa, às vezes, pode conter a consulta de pesquisa digitada. 

 

Examinando o complexo funcionamento do mecanismo de captura e venda dos serviços 

de direcionamento de público alvo disponibilizados pelo Google Marketing Platform,119 

integrante da holding Alphabet Inc., chega-se à seguinte conclusão: quando o usuário visita um 

site pela primeira vez, este envia um Cookie como resposta para seu navegador, contendo as 

suas preferências, em formato de texto. Este pequeno arquivo ficará armazenado em seu 

computador até que perca sua validade.    

Com isso, o Google faz a leitura desse cookie que contém dados pessoais e daí se extrai 

as preferências e interesses do usuário, que posteriormente serão comercializados em 

campanhas publicitárias financiadas geralmente pelas empresas atuantes no mesmo segmento 

de interesse do usuário, que agora já se torna um potencial consumidor aos olhos do mercado.   

Conforme estabelecido na política de privacidade do Google: 

 

É possível que anúncios de produtos vistos anteriormente sejam exibidos ao usuário. 

Suponhamos que o usuário visite um website que vende raquetes de tênis, mas que ele 

não compre essas raquetes na primeira visita. O proprietário do website pode querer 

incentivá-lo a voltar e concluir a compra. A Google oferece serviços que permitem que 

operadores de websites segmentem seus anúncios para as pessoas que visitaram suas 

páginas”. Para que isso funcione, a Google lê um cookie que já esteja no navegador do 

usuário ou coloca um cookie no navegador quando o usuário visita o site de raquetes 

de tênis (presumindo que o navegador permita que isso aconteça). 

 

Também se observa que o Google além de realizar a leitura dos cookies existentes, ele 

também atua de forma ativa, inserindo cookies no navegador do usuário quando este realiza 

pesquisas e navega dentro dos diversos serviços disponibilizados pela holding Alphabet Inc, 

mas conhecida como Google, como: em seu mundialmente conhecido buscador ou até mesmo 

no serviço de streaming de vídeo também muito difundido, denominado “Youtube”. 

Como também asseverado em sua política: 

 

Quando o usuário visitar outro site que trabalha com a Google, que pode não ter nada 

a ver com tênis, talvez ele veja um anúncio daquelas raquetes de tênis. Isso acontece 

porque seu navegador envia à Google o mesmo cookie. Por sua vez, podemos usar esse 

cookie para veicular um anúncio ao usuário que pode incentivá-lo a comprar essas 

raquetes de tênis. A visita do usuário ao site de raquetes de tênis também pode ser usada 

 
119 O Google Marketing Platform trata-se de um ecossistema para gerir campanhas de uma maneira mais integrada 

em visão de dados e otimizações de performance. GOOGLE. Google Ads. 2020. Disponível em: 

<https://ads.google.com/intl/pt-BR_br/home/> Acesso em: 17/08/2020. 

https://ads.google.com/intl/pt-BR_br/home/
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pela Google para mostrar a ele anúncios personalizados quando ele pesquisar 

futuramente por lojas de raquetes de tênis no Google. 

 

 A coleta de dados realizada na Google abarcam diversas fontes como: os dados na sua 

conta Google como faixa etária e gênero e sua localização geral, sua atividade que consiste em 

consultas de pesquisas atuais, anteriores, sua atividade enquanto conectado com o Google, 

interações com anúncios, tipos de sites de você acessa, atividade em aplicativos para 

dispositivos moveis e em outros dispositivos e demais informações como horário e dia.  

 Como se extrai de sua política: 

 

Muitos sites e apps para dispositivos móveis fazem parcerias com o Google para exibir 

anúncios. Os anúncios exibidos nos sites e apps desses parceiros são baseados no que 

você está lendo ou assistindo e em tipos específicos de público definidos com base em 

informações pessoais fornecidas pelos nossos usuários, além de dados coletados sobre 

a atividade on-line deles. Um exemplo de tipo de público seria "mulheres de 35 a 44 

anos interessadas em viagens". Também exibimos anúncios com base nos sites 

acessados ou na sua atividade de navegação no Chrome enquanto você está conectado 

à sua Conta do Google. Por exemplo, podemos mostrar um anúncio daquele tênis para 

caminhada que você adicionou ao seu carrinho de compras on-line, mas decidiu não 

comprar. No entanto, fazemos isso sem revelar informações pessoais, como seu nome, 

seu endereço de e-mail ou suas informações de faturamento. 

 

 Com isso, a política de direcionamento e segmentação concretizada por meio do rastreio 

da atividade do usuário opera-se da seguinte maneira: o Google capta os dados pessoais dos 

usuários lendo os cookies existentes nos navegadores ou enviando-os, após essa etapa é 

realizada a segmentação de perfis de acordo com os interesses obtidos e por fim, é realizada a 

comercialização de tais dados de acordo com o público que a empresa tenha o interesse de 

impactar com seus anúncios. 

No entanto, como já afirmado, vale ressaltar que não ocorre a venda direita das 

informações dos usuários. O que é feito é o tratamento dos dados pelo próprio Google e, com 

isso, ele obtém uma espécie de relatório dos interesses dos usuários, o seu standard de consumo. 

A partir disso, é realizado o direcionamento de campanhas publicitárias financiadas pelas 

empresas para os usuários no qual o negócio deseja alcançar. Com a identificação da relevância 

dos anúncios para o potencial consumidor, aumenta-se as chances da venda de um produto ou 

serviço e proporcionará economia e solidez para o empreendimento que não investirá em 

campanhas de marketing a esmo. 

Dessa maneira, chega-se à conclusão de que a holding Alphabet Inc. (Google), atua 

diretamente na coleta e tratamento de uma quantia incalculável de dados pessoais mundo a fora. 

Sua política de vedação do comércio imediato dos dados faz todo o sentido, visto que, ao deter 
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tais informações, torna-se imprescindível aos negócios que necessitam a todo custo conhecer 

os comportamentos dos consumidores. 

Com isso, sob o manto da ideia de proteção de dados dos usuários, a plataforma preserva 

para si a exclusividade no tratamento dos dados, tornando-se indispensável. Se tais dados 

fossem cedidos onerosamente de forma direta para as empresas, o tratamento seria realizado 

pelo próprio adquirente e a Google perderia o controle sobre estes dados captados, ocasionado, 

consequentemente, o aniquilamento de uma grande fonte de rentabilidade. Contudo, não pode 

ser ignorado o fato de que os dados mudam a todo momento, e aí encontra-se o valor e a 

essencialidade dos serviços Google que atuam na captação de dados diuturnamente. 

 

3.3.2. TÉCNICAS DE TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS 

  

Com a percepção de que a publicidade comportamental é o rastreamento das atividades 

de um consumidor quando conectado à Internet – incluindo as pesquisas que ele fez, as páginas 

que ele visitou e o conteúdo consultado – com a finalidade de fornecer-lhe publicidade dirigida 

aos interesses individuais deste consumidor, de acordo com a Online Behavioral 

Advertising.120-121  

 

3.3.2.1. Criação de perfis (Profiling) 

 

 A técnica da formação de perfis consiste basicamente na coleta e agregação de diversas 

informações sobre o usuário com a finalidade de se obter um relatório detalhado sobre o 

indivíduo, visando a previsibilidade de padrões de comportamento de consumo, gostos, hábitos 

e preferências.122  

 A técnica possibilita a tomada de importantes decisões a respeito dos consumidores e 

para isso são aplicadas as mais diversas técnicas para estabelecer o perfil, levando-se em 

consideração o histórico de compras do usuário, produtos visualizados, buscas realizadas, links 

clicados, coisas deixadas no carrinho de compras e outros dados pessoais disponíveis 

estabelecendo uma presunção de quais seriam seus interesses.123 

 
120 Online Behavioral Advertising Moving the Discussion Forward to Possible Self-Regulatory Principles. FTC 

Staff Report. Disponível em: <https://www.justica.gov.br/seus-direitos/consumidor/Anexos/manual-de-protecao-

de-dados-pessoais.pdf> Acesso em: 18/08/2020. 
121 Como visto no subcapítulo 2.3.3, que tratou acerca das estratégias de publicidade, serão abordadas algumas 

técnicas que servem de matéria prima para certas modalidades de publicidade comportamental. 
122 MENDES, op. cit. pp. 105-106. 
123 Idem. 

https://www.justica.gov.br/seus-direitos/consumidor/Anexos/manual-de-protecao-de-dados-pessoais.pdf
https://www.justica.gov.br/seus-direitos/consumidor/Anexos/manual-de-protecao-de-dados-pessoais.pdf
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 O profiling revolucionou as técnicas de marketing comportamental, por justamente, 

conseguir alcançar o paradigma da importância de conhecer o comportamento dos 

consumidores.124 De acordo com o entendimento de Matthias Schwenke, ele afirma que a 

construção de perfis é uma verdadeira ameaça a personalidade e a integridade do cidadão, e 

robora que: 

 

A criação de perfis dos consumidores é problemática em diversos aspectos: perfis 

apresentam riscos à esfera privada e íntima, uma vez que possibilitam a manipulação 

relativa à sua vontade, bem como ensejam o mau uso dos dados no perfil. Problemático 

é também que o perfil seja criado sem o conhecimento e o consentimento do 

consumidor, sem que sejam asseguradas adequada proteção do sujeito submetido a essa 

técnica.125 

 

 A ameaça a personalidade e a integridade do cidadão é factível, dado que, o problema 

não está na construção de perfis com um grande capacidade de compilação de dados, e sim na 

capacidade de se extrair outras inúmeras informações a partir dos dados coletados, pois, como 

já foi visto nos tópicos anteriores, o valor não está contido nos dados brutos em si, mas no 

tratamento adequado, que tem a capacidade de gerar informações relevantes interessantes aos 

olhos do mercado e que ao mesmo tempo podem ser sigilosas, não autorizadas e sensíveis ao 

indivíduo em questão.126 

 E além disso, a construção de um perfil de consumo pode acabar restringindo até 

mesmo, de certa maneira, a vontade do consumidor segundo Viktor Mayer-Scöemberger: 

 

O estabelecimento de um perfil para um determinado consumidor não é, taxativamente, 

um mal em si - muito embora apresente grande potencial para tornar-se um mal caso o 

consumidor não tenha consciência efetiva do que ocorre. No profiling, estão em jogo 

não somente aspectos da privacidade do consumidor, porém da sua própria autonomia 

decisional e liberdade de escolha, valendo aqui um relance ao que Yves Poullet 

caracteriza como sendo as duas faces da privacidade moderna: de um lado, a proteção 

da intimidade e, de outro, a garantia da auto-determinação e da própria liberdade.127  

 

3.3.2.2. Mineração de dados (Data Mining) 

 

 
124 Tratado no subcapítulo 3.2. 
125 SCHWENKE, Matthias. Individualisierung und Datenschutz.Wiesbaden. Deutscher: Universitäts-Verlag 2006, 

p. 124. 
126 DONEDA, op. cit., pp. 63-65. 
127 VIKTOR, Mayer-Scöemberger. Delete. The Virtue of Forgetting in the Digital Age. Princeton: University Press, 

2009. 
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 O data Mining consiste em mais uma técnica que atua basicamente na busca de 

correlações, recorrências, tendências e padrões significativos a partir da análise de uma 

quantidade inimaginável de dados, com auxílio de instrumentos estatísticos e matemáticos. Em 

outras palavras, é o processo pelo qual dados brutos são transformados em informações úteis e 

valiosas, atingindo ao mesmo objetivo final da técnica de criação dos perfis de consumo, que é 

conhecer o consumo, os hábitos, os padrões.128 

 No entanto, vale ressaltar que tal técnica opera de forma menos específica e direta do 

que as de perfilamento, visto que, a mineração de dados tem por finalidade gerar regras para a 

classificação de pessoas ou objetos, facilitando a segmentação e consequentemente, as 

campanhas de marketing.129  

 Contudo, Laura Schertel destaca que: 

 

a utilização da técnica de mineração de dados somente será legítima se a relação entre 

o consumidor e a empresa for transparente a ponto de ele ser informado sobre a 

finalidade da coleta e do processamento de seus dados por meio dessa técnica. 

Ademais, a sua legitimidade depende também que o uso das informações oriundas da 

mineração de dados seja legal e que não seja discriminatório.130 

 

  Isto é, deve ser clara a relação entre a plataforma e o usuário, a luz do princípio basilar 

da autodeterminação informativa, para que não seja violado o direito fundamental à 

privacidade, o rol dos direitos da personalidade e o fomento de ações discriminatórias, pois em 

diversos casos, a classificação de grupo de pessoas pode gerar análises discriminatórias, e por 

derradeiro, ofensas ao princípio constitucional da igualdade, como também reitera o 

doutrinador Oscar Gandy, no trecho que passo a transcrever:131 

 

As rotinas que fazem parte do esforço mineração de dados são, em alguns aspectos, 

semelhantes às técnicas que são utilizadas para extrair minerais preciosos do solo. No 

entanto, enquanto a extração de metais preciosos constitui freqüentemente um 

trabalho intensivo, e representa riscos tanto para os trabalhadores como para o 

ambiente, a extração de inteligência da bases de dados é cada vez mais automatizada, 

de modo a reduzir os riscos diretos para o trabalho, embora ampliando os riscos da 

sociedade em geral. Na verdade, como espero demonstrar, o impacto desta tecnologia 

no ambiente social a longo prazo pode ser tão destrutivo como a mineração a céu 

aberto.132 

 Com isso, nota-se que a técnica de mineração de dados constitui uma modalidade 

potencialmente discriminatória na medida em que propicia a classificação de pessoas a partir 

 
128 MENDES, op. cit. pp. 102-104. 
129 Idem. 
130 Idem. 
131 Idem. 
132 Idem. 
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de dados pessoais armazenados, o que pode acarretar práticas que violam o princípio 

fundamental da igualdade. Uma vez que, além de gerar reflexos negativos no direito à 

privacidade do indivíduo, também tem a capacidade de afetar diretamente outros direitos 

fundamentais como: a igualdade e liberdade. E daí extrai-se a ideia da dupla dimensão da 

disciplina da proteção dos dados pessoais, que se funda tanto no direito à liberdade quanto na 

igualdade.  

 

3.3.3. FORMAS DE UTILIZAÇÃO DOS DADOS TRATADOS 

 

 Inúmeras são as formas e técnicas para utilização dos dados tratados, dentre elas, tem 

maior destaque algumas estratégias de marketing direcionado. Serão na sequência analisadas 

as técnicas instrumentais utilizadas no meio digital para o direcionamento de campanhas 

publicitárias.  

 

3.3.3.1. Remarketing 

 

 O remarketing é um dos grandes responsáveis pelas “redes de perseguição”133 no 

ambiente virtual e da seguinte maneira: ao usuário pesquisar um produto em algum e-

commerce, imediatamente começa a ser notado diversos anúncios com o produto anteriormente 

pesquisado. Em outras palavras, o remarketing é uma ferramenta que possibilita alcançar 

pessoas que já acessaram o site ou utilizaram o aplicativo de um e-commerce.134  

 A ideia do remarketing é assegurar que o potencial consumidor volte para a loja on-line 

e que finalize a compra, pois, apesar de não ter comprado num primeiro momento por algum 

motivo, não significaria que perdeu o interesse na compra do produto. O quadro 1 apresenta as 

funcionalidades mais relevantes da ferramenta. 

 

Quadro 1 - Formas de usar o remarketing 

Padrão 
Exibe anúncios a visitantes anteriores 

enquanto eles navegam em outros sites. 

Dinâmico 
Aumenta os resultados com o remarketing 

dinâmico, usando anúncios de produtos ou 

 
133 Estratégia de marketing digital que consiste em “perseguir” o público para coletar dados. 
134 GOOGLE. Google Ads. 2020. Disponível em: <https://ads.google.com/intl/pt-BR_br/home/> Acesso em: 

17/08/2020. 

https://ads.google.com/intl/pt-BR_br/home/
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serviços que as pessoas já viram no seu 

site ou aplicativo. 

Listas para anúncios da Rede de Pesquisa 

Exiba anúncios a visitantes anteriores 

enquanto eles continuam pesquisando o 

que precisam no Google, depois de sair do 

seu website. 

Lista de clientes 

Com a segmentação por lista de clientes, 

pode-se fazer o upload de listas de dados 

de contato fornecidos pelos seus clientes. 

Quando essas pessoas estiverem 

conectadas, permite exibição de anúncios 

em diferentes produtos do Google. 

Fonte: Google (2020) 

 Segundo a Google (2020), dentre as principais vantagens da ferramenta de remarketing 

estão: estimular atividades de venda, aumentar o número de inscrições ou promover o 

reconhecimento da marca, alcance imediato e segmentação no momento certo, publicidade 

focada, alcance em grande escala, preços eficientes, criação fácil de anúncios, estatísticas da 

campanha. 

 

3.3.3.2. Retargeting  

 

 Segundo Lambrecht & Tucker, a estratégia de retargeting diz respeito à publicidade 

dirigida especificamente aos utilizadores que já visitaram o site do anunciante, e tem início com 

a visita do utilizador a uma página web de determinada marca e consulta de um ou mais 

produtos, podendo-os até adicionar ao carrinho de compras online, mas sem os comprar. Para 

cada produto que o utilizador visualiza, é feito o download automático de uma tag135 que guarda 

essa mesma informação e que é vital para os próximos passos.136 

 Assim, após a visita ao site do anunciante, o usuário continua a sua navegação e é 

impactado por diversos tipos de anúncios de diferentes redes publicitárias. Desse modo, se o 

utilizador estiver dentro de um site cuja rede publicitária ofereça o serviço de retargeting, essa 

 
135 As tags na internet são palavras que servem justamente como uma etiqueta e ajudam na hora de organizar 

informações, agrupando aquelas que receberam a mesma marcação, facilitando encontrar outras relacionadas. Em: 

ASSIS, Pablo de. O que é tag? Tecmundo, 2009. Disponível em: <https://www.tecmundo.com.br/navegador/2051-

o-que-e-tag-.htm>. Acesso em: 20/09/2020. 
136 LAMBRECHT, A. e TUCKER, C. When does retargeting work? Information specificity in online advertising. 

vol. 50 (5), Journal of Marketing Research, 2013, pp. 561-576. 

https://www.tecmundo.com.br/navegador/2051-o-que-e-tag-.htm
https://www.tecmundo.com.br/navegador/2051-o-que-e-tag-.htm
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mesma rede conseguirá identificar os sites e produtos que este visualizou anteriormente, de 

forma anônima e exibir anúncios contendo o produto pesquisado.137  

 Sem embargo, após a análise das técnicas abordadas até o presente momento, observa-

se que as técnicas de retargeting e remarketing, podem ser caracterizadas de forma simples e 

anedótica a figura do vendedor inconveniente/insistente, pois com uma mera pesquisa de um 

produto pelos buscadores web, este começa a ser ofertado nos mais diversos ambientes virtuais, 

causando em certos casos, segundo Shin e Kim (2016): aversão, fadiga e sensação de invasão 

da privacidade.138 

 Visto que, diferente do ambiente físico de uma loja, que, diante da insistência do 

vendedor, o cliente simplesmente retira-se do local. Já no meio digital a tenacidade dos anúncios 

repetidos são de difícil rejeição. O usuário teria que optar por se retirar do ambiente virtual ou 

alterar complexas configurações de privacidade, quando disponíveis, para assim o usuário e 

potencial consumidor possa navegar sem a sensação de invasão de sua privacidade. 

 

3.3.3.3. Targeting comportamental 

 

 Outra estratégia de marketing também muito utilizada pelas empresas para exibir 

anúncios personalizados aos usuários é o “targeting comportamental” ou “behavioral 

marketing”, que se baseia no comportamento de navegação do usuário, rastreando os sites que 

mais acessa, para assim traçar um espécime de perfil de preferências e oferecer publicidades 

direcionadas com grande percentual de compatibilidade com o potencial consumidor.139   

 Tal estratégia além de atingir a premissa geral de “conhecer o consumidor”, tem a 

capacidade de gerar grandes prejuízos, dado que, consiste no rastreamento de tudo o que é 

realizado pelo usuário. Analisando gostos, hábitos, preferências e todos os incontáveis dados 

que são diariamente dispostos pelos usuários nas redes mundiais de computadores. E com isso 

surge a indagação, “até onde os usuários desejam que as empresas os conheçam?”. 

  

 

  

 

 

 
137 Idem. 
138 Idem. 
139 LUZ, Camila. Anúncios online: entenda por que eles te perseguem. ADA, 2019. Disponível em: 

<https://ada.vc/2019/05/10/anuncios-online/> Acesso em: 16/08/2020. 

https://ada.vc/2019/05/10/anuncios-online/
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4. A TUTELA JURÍDICA DO DIREITO DA PRIVACIDADE E OS LIMITES DA 

COMERCIO DE DADOS 

 

4.1. CENÁRIO DE SURGIMENTO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS 

PESSOAIS (LGPD) – Nº 13.709/18 

 

 Recentemente, tem-se presenciado com certa recorrência, casos de vazamentos e 

utilização indevida de dados pessoais em todo o mundo. Como resultado de um massivo 

movimento de globalização, viabilizado pelos meios digitais, em que cada vez mais as relações 

sociais, culturais, étnicas e econômicas têm se unificado, tornando as distâncias menores e a 

internet cada vez mais presente na rotina dos seres humanos. A título de exemplo, segundo o 

Facebook, atualmente o Instagram e o WhatsApp somam juntos o incrível numerário de 2,99 

bilhões de pessoas utilizando os serviços todos os meses.140 

 Com a enorme utilização dos meios digitais, novos problemas começaram e surgir, e 

com isso, novas necessidades e anseios sociais. Nos últimos anos, episódios de utilização 

indevida de dados estampou jornais de todo mundo, gerando uma nova preocupação, e 

consequentemente, um novo direito, a proteção dos dados pessoais. 

 E além disso, como preceitua Bruno Ricardo Bioni: 

 

São inúmeras as possibilidades de uso que pode ser feito dos seus dados, 

especialmente no contexto do Big Data. São uma verdadeira incógnita os 

eventuais prejuízos ou mesmo benefícios que tal operação econômica pode 

encadear.141 

 

 Em linhas gerais, o que pode ser percebido diante do aprofundamento no assunto, é que 

o tamanho do problema da cessão diária de dados pessoais ainda é algo desconhecido, e de 

difícil definição, em virtude da vastidão das possibilidades de uso.  

 

4.1.1. Casos para ilustrar a temática 

 

 No entanto, a fim de ilustrar e aproximar do leigo a abrangência e real ameaça que a 

falta de proteção dos dados pessoais pode suscitar na rotina de qualquer cidadão, seja no mundo 

 
140 WAKKA, Wagner. Serviços do Facebook somam quase 3 bi de usuários em meio à COVID-19. Canaltech, 

2020. Disponível em: <https://canaltech.com.br/redes-sociais/servicos-do-facebook-somam-quase-3-bi-de-

usuarios-em-meio-a-covid-19-164231/> Acesso em: 16/09/2020. 
141 BIONI, op. cit., p. 24. 

 

https://canaltech.com.br/redes-sociais/servicos-do-facebook-somam-quase-3-bi-de-usuarios-em-meio-a-covid-19-164231/
https://canaltech.com.br/redes-sociais/servicos-do-facebook-somam-quase-3-bi-de-usuarios-em-meio-a-covid-19-164231/
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físico ou digital, trago alguns casos: (i) operadora de cartão de crédito dos EUA que realizava 

a análise de crédito com base em dados sensíveis acerca da etnia dos clientes, gerando ações 

racistas. (ii) redes de farmácias que davam descontos aos clientes que informavam o CPF, em 

troca, tinham acesso as informações pessoais da compra, que eram vendidas para as seguradoras 

de saúde, que as utilizavam em análises de risco de sinistralidade.  

 Adentrando na esfera da intimidade, temos o caso da jornalista Judith Duportail que 

requisitou ao Tinder que lhe fosse apresentada toda a informação que detinha sobre si, um 

direito que, segundo as leis da União Europeia, lhe assiste. Em resultado desse pedido, Judith 

Duportail recebeu um dossiê de 800 páginas com todas as mensagens que alguma vez trocou 

com seus parceiros de relacionamento (com data e localização de onde tinham sido enviadas), 

todos as curtidas que colocou no Facebook, links das suas fotografias no Instagram, perfis 

detalhados dos seus gostos e preferências românticas e do tipo de parceiros que procurou ou 

com quem se envolveu, etc.142 

 Também passo a demonstrar o quanto o tratamento dos dados tem o potencial de 

descortinar aos sentimentos, gostos e desejos mais íntimos que compõe a personalidade 

humana, tais como: (i) verificar a religião ou dados de saúde de um usuário ao analisar o tipo 

de comida adquirida nos aplicativos de entrega; (ii) inferir a probabilidade de que uma 

consumidora esteja grávida, ao constatar que uma determinada lista de produtos é 

recorrentemente adquirida por tal tipo de cliente; (iii) verificar um provável surto de gripe com 

base nos termos agregados de pesquisa de um buscador; (iv) identificar o risco de um tomador 

de crédito ser inadimplente para calibrar a taxa de juros; (v) identificar segurados que tendem 

a ter maiores riscos de problemas de saúde para daí aumentar o pagamento do prêmio; (vi) 

direcionar publicidades de acordo com o monitoramento de localização geográfica.143  

 Da mesma forma, temos o exemplo prático da utilização do aplicado WeChat, 

desenvolvido pela Tencent na China, muito questionado pela violação da vida privada de seus 

usuários, pois o controlador tem acesso ao que os usuários falam, o que leem, para onde vão, 

com quem estão, como gastam seu dinheiro e etc. No entanto, podemos até pensar que isso 

possa ser uma imposição advinda de um governo com tendências autoritárias que objetivam 

 
142 LIVRO DE JUDITH DUPORTAIL ANALISA O AMOR NA ERA DO ALGORITMO. Maputofastforward. 

Disponível em: <https://maputofastforward.com/livro-de-judith-duportail-analisa-o-amor-na-era-do-algoritmo/> 

Acesso em: 16/09/2020. 
143 Idem, p. 19-37. 

https://maputofastforward.com/livro-de-judith-duportail-analisa-o-amor-na-era-do-algoritmo/
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controlador seus governados, porém, tudo isso é alimentado diariamente pelos milhões de 

usuários, de forma livre e espontânea.144 

 

4.1.2. O movimento de proteção de dados 

 

 Em meio a um cenário de tendentes violações ao direito fundamental da privacidade, 

começava a se falar, no Brasil, da necessidade da criação de uma lei de proteção de dados, e no 

ano de 2010, a discussão toma corpo, quando o Ministério da Justiça lança uma consulta pública 

sobre o tema. Nos anos seguintes, alguns parlamentares apresentaram projetos de lei dispondo 

sobre o tema e no projeto de Lei da Câmara n° 53/2018, foram aglutinadas todas as propostas 

que haviam surgido até então. 

 O texto avançou até a aprovação e transformou-se na Lei nº 13.709/2018, que deu 

origem a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, fortemente influenciada pela GDPR 

(General Data Protection Regulation), lei da União Europeia (UE) sobre proteção de dados que 

tem por objetivo proporcionar aos usuários o controle sobre seus dados pessoais que são 

armazenados pelas empresas ao navegarmos pela internet.  

 Com isso, inaugura no Brasil, o que se pode denominar, segundo Danilo Doneda, de um 

“sistema protetivo de dados pessoais”, como resposta ao vazio legislativo e insegurança jurídica 

em matéria de dados pessoais. Visto que, mesmo com a disposição da matéria de forma esparsa 

no Marco Civil da Internet, no Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil e nos demais 

regramentos, só agora o legislador brasileiro trouxe à tona um regramento específico e 

detalhado que estabelece princípios para a coleta, compartilhamento e o tratamento de dados 

pessoais, em atenção ao movimento normativo internacional de proteção da privacidade.145 

 

4.1.3. O escândalo de Cambridge Analytica 

 

 Além disso, cabe salientar que já se falava na necessidade de criar uma lei de proteção 

de dados há quase uma década, contudo, o que acelerou o processo foi o escândalo da 

Cambridge Analytica, empresa privada que combinava mineração e análise de dados com 

comunicação estratégica para o processo eleitoral, responsável por coletar dados de milhares 

de usuários do Facebook sob falsos pretextos, no qual por meio de um aplicativo com um teste 

 
144 WECHAT ESTÁ TE OBSERVANDO. Adentrocloud. Disponível em: <https://adentrocloud.com.br/wechat-

esta-te-observando/> Acesso em: 18/09/2020. 
145 DONEDA, op. cit., p. 11. 

https://adentrocloud.com.br/wechat-esta-te-observando/
https://adentrocloud.com.br/wechat-esta-te-observando/
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psicológico, obtinha os dados pessoais dessas pessoas, além das respostas do teste e dos dados 

dos amigos de quem respondeu o quiz.146 

 No entanto, alegaram falsamente que os dados coletados seriam utilizados para fins 

acadêmicos, quando, em verdade, eram usados para produzir materiais pró-Trump e Brexit 

(movimento favorável à saída do Reino Unido da União Europeia) direcionados e 

personalizados, de acordo com as informações obtidas. Caracterizando grave violação das 

políticas do Facebook, uma ação inegavelmente antiética e uma ofensa direita ao fundamento 

da autodeterminação informativa.147 

 

4.2. DIRETRIZES ESSENCIAIS DA LGPD 

 

 Com a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, mais conhecida 

como LGPD, foi introduzido no ordenamento jurídico brasileiro novos direitos e deveres 

relativos aos dados pessoais.  

 A autora Claudia Lima Marques, no ano de 2002, já observava uma grave situação de 

desvantagem informacional do consumidor quando posto ao lado de grandes empresas que 

controlam e utilizam cookies, isso, a luz do Código de Defesa do Consumidor, no qual 

verificava a necessidade de uma proteção especial para nivelar tal relação. E além disso, a frente 

de seu tempo, observava a necessidade de haver o dever de esclarecimento, aconselhamento e 

explicação de procedimentos e técnicas utilizadas na manipulação dos dados pessoais.148 

 Tais necessidades, apresentadas pela autora, após 18 anos foram inseridas no 

ordenamento jurídico brasileiro com a entrada em vigor da LGPD e assim, tornaram-se 

requisitos para a correta coleta, tratamento e utilização dos cookies nos meios digitais. De tal 

forma, serão analisados nos próximos tópicos, os requisitos legais para o adequado uso de 

cookies, que além de levar em consideração o dever de esclarecimento e a explicação dos 

procedimentos (finalidade), também trouxe à tona a premissa do consentimento. 

 

 
146 ALVES, Paulo. Facebook e Cambridge Analytica: sete fatos que você precisa saber. Techtudo, 2018. 

Disponível em: <https://www.techtudo.com.br/noticias/2018/03/facebook-e-cambridge-analytica-sete-fatos-que-

voce-precisa-saber.ghtml> Acesso em: 18/09/2020. 
147 Idem. 
148 MARQUES, Claudia Lima. Superação das antinomias pelo diálogo das fontes: o modelo brasileiro de 

coexistência entre o código de defesa do consumidor e o código civil de 2002. Brasília: Revista de Direito do 

Consumidor, Vol.51, 2004, p. 11. 

https://www.techtudo.com.br/noticias/2018/03/facebook-e-cambridge-analytica-sete-fatos-que-voce-precisa-saber.ghtml
https://www.techtudo.com.br/noticias/2018/03/facebook-e-cambridge-analytica-sete-fatos-que-voce-precisa-saber.ghtml
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4.2.1. Disposição preliminar 

 

 Inicialmente, o legislador adverte que esta Lei dispõe sobre o tratamento de dados 

pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade, 

privacidade e do livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, que vinham 

sofrendo (e ainda sofrem), graves ameaças, em decorrência das práticas abusivas em matéria 

coleta, tratamento e utilização de dados pessoais.149  

 

4.2.2. Fundamentos gerais 

 

 À vista disso, o novo regramento legal buscou disciplinar a proteção dos dados pessoais 

de forma muito mais abrangente e específica, como forma de suprir a carência legislativa até 

então. Sendo assim, funda-se nos seguintes postulados: 

 

Art. 2º A disciplina da proteção de dados pessoais tem como fundamentos:  I - 

o respeito à privacidade; II - a autodeterminação informativa; III - a liberdade 

de expressão, de informação, de comunicação e de opinião; IV - a 

inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem; V - o desenvolvimento 

econômico e tecnológico e a inovação; VI - a livre iniciativa, a livre 

concorrência e a defesa do consumidor; e VII - os direitos humanos, o livre 

desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania 

pelas pessoas naturais.150 

 

 Dentre eles, o fundamento de maior destaque, mencionado por inúmeros vezes no 

decorrer desta pesquisa, é o da autodeterminação informativa, que segundo Tarcísio Teixeira, 

consiste, basicamente, na capacidade do indivíduo em saber com exatidão quais dos seus dados 

pessoais estão sendo coletados, com a consciência da finalidade para que se prestaram, para 

assim, diante de tais informações, tomar a decisão de fornecê-los, ou não, levando-se em conta 

os benefícios ou malefícios que o tratamento de seus dados poderão lhe acarretar, é o controle 

que o indivíduo possui sobre seus dados pessoais.151  

 Segundo Danilo Doneda: 

 

O direito à autodeterminação informativa surgiu basicamente como uma 

extensão das liberdades presentes nas leis de segunda geração, e são várias as 

mudanças específicas neste sentido que podem ser identificadas na estrutura 

 
149 BRASIL, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Lei 13.709/18, Capítulo I, Art. 1º.  
150 Idem, Art. 2º. 
151 BRASIL, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Lei 13.709/18, Capítulo I, Art. 2º.  
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destas novas leis. O tratamento de dados pessoais era visto como um processo, 

que não se encerrava na simples permissão ou não da pessoa à utilização de 

seus dados pessoais, porém procurava incluí-la em fases sucessivas do 

processo de tratamento e utilização de sua própria informação por terceiros, 

além de compreender algumas garantias, como dever de informação.152 

  

Sem embargo, como afirma o autor Tarcisio Teixeira, a proteção de dados pessoais 

deve ser tutelada em consonância com princípios que são naturalmente opostos, a intimidade e 

privacidade de um lado e a liberdade de expressão de outro.153   

 Na mesma linha, outro princípio de grande importância que deve ser considerado ao 

aplicar o novo texto legal, é o da livre iniciativa e livre concorrência, pois além de abranger a 

tutela dos direitos fundamentais da liberdade, privacidade e livre desenvolvimento da 

personalidade, a aplicação da legislação não pode ter como propósito impossibilitar o 

desenvolvimento econômico e tecnológico. Tendo em vista que na atual era da revolução dos 

dados, não há como falar em progresso e inovação sem a utilização dos dados, que hoje já 

podem ser considerados a força motriz da economia.154 

 

4.2.3. Âmbito de aplicação e hipóteses de inaplicabilidade  

 

 Em se tratando das hipóteses de aplicação, conforme previsto no art. 3º da LGPD, a 

legislação é aplicável a qualquer operação de tratamento realizada por pessoa natural, jurídica 

de direito público ou privado, independentemente do meio, do país de sua sede ou do país onde 

estejam localizados os dados.155  

 Destaco algumas hipóteses de não aplicação relacionadas a presente análise: 

 

Art. 4º Esta Lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais: I - realizado por 

pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos; II - 

realizado para fins exclusivamente: a) jornalístico e artísticos; ou b) 

acadêmicos, aplicando-se a esta hipótese os arts. 7º e 11 desta Lei.156 

 

 
152 DONEDA, Danilo. Princípios de Dados Pessoais. Direito & Internet. São Paulo: Quartier Latin, 2015, p. 373. 
153 TEIXEIRA, Tarcisio. Lei geral de proteção de dados pessoais: Comentada artigo por artigo. 2. ed., Salvador, 

Editora JusPodivm, 2020, p. 34. 
154 Idem. 
155 BRASIL, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Lei 13.709/18, Capítulo I, Art. 3º. 
156 BRASIL, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Lei 13.709/18, Capítulo I, Art. 4º. 
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 Segundo Tarcisio Teixeira, não é levado em consideração o país sede da empresa, o 

meio de operação e tratamento dos dados, a localização dos dados e nem mesmo a nacionalidade 

do titular dos dados, basta que se encontre em território nacional no momento da coleta.157 

 

4.2.4. Conceitos gerais 

 

 Ciente do avantajado tecnicismo em matéria de proteção de dados, e com o propósito 

de tornar a lei de fácil compreensão e aplicação, evitando, assim, possíveis ambiguidades e 

incertezas, o legislador resolveu conceituar alguns termos que serão abordados por repetidas 

vezes em todo texto normativo.  

 Inicialmente, é descrito o conceito de dado pessoal como sendo a informação 

relacionada a pessoa natural identificada ou identificável.158 Entretanto, vale ressaltar que 

segundo Tarcisio Teixeira, muitas vezes se tem a falsa percepção de que apenas dados diretos 

como o nome e documentos pessoais poderiam identificar uma pessoa. Entretanto, os dados 

pessoais indiretos, como os cookies, cerne do trabalho em voga, são capazes de dizer muito 

sobre uma pessoa, pois com o uso das técnicas de perfilamento, tratadas no subcapítulo 3.3.2.1, 

podem ser extraídas diversas conclusões referentes as áreas de interesse, gosto alimentar, 

hábitos, etc.159 

 Já o dado pessoal sensível, espécie do gênero supramencionado, é a informação de 

sobre, a origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a 

organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, 

dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural.160   

 O dado anonimizado é referido na lei como dado relativo a titular que não possa ser 

identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de 

seu tratamento.161 Já a anonimização162 é a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis 

no momento do tratamento, por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação, 

direta ou indireta, a um indivíduo. Importante destacar que pelo fato de não haver a 

possibilidade de identificação, não são tutelados pela LGPD.163 

 
157 TEIXEIRA, op. cit., p. 37. 
158 Idem, Art. 5º, inciso I. 
159 TEIXEIRA, op. cit., p. 44. 
160 BRASIL, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Lei 13.709/18, Capítulo I, Art. 5º, inciso II. Grande parte 

das informações mencionadas podem ser coletadas com facilidade por intermédio dos cookies de navegação do 

usuário. 
161 Idem, Art. 5º, inciso III. 
162 Idem, Art. 5º, inciso XI. 
163 TEIXEIRA, op. cit., p. 44. 
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 Banco de dados, abordado no subcapítulo 3.1.1, é o conjunto estruturado de dados 

pessoais, estabelecido em um ou em vários locais, em suporte eletrônico ou físico.164 

 A lei também se preocupou em conceituar os principais agentes que participam no 

tratamento de dados, são eles: (i) titular: pessoa natural a quem se referem os dados pessoais 

que são objeto de tratamento; (ii) controlador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou 

privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais; (ii) 

operador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de 

dados pessoais em nome do controlador; (iv) encarregado: pessoa indicada pelo controlador e 

operador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a 

Autoridade Nacional de Proteção de Dados; (v)  agentes de tratamento: o controlador e o 

operador;”165 

 Outro conceito importante de ser abordado é o tratamento, que é toda operação realizada 

com dados pessoais, como as que se referem a coleta, produção, recepção, classificação, 

utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, 

armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, 

transferência, difusão ou extração.166 

 Com menor ênfase, também é abordado os seguintes termos: 

 

XIII - bloqueio: suspensão temporária de qualquer operação de tratamento, 

mediante guarda do dado pessoal ou do banco de dados; XIV - eliminação: 

exclusão de dado ou de conjunto de dados armazenados em banco de dados, 

independentemente do procedimento empregado; XV - transferência 

internacional de dados: transferência de dados pessoais para país estrangeiro 

ou organismo internacional do qual o país seja membro; XVI - uso 

compartilhado de dados: comunicação, difusão, transferência internacional, 

interconexão de dados pessoais ou tratamento compartilhado de bancos de 

dados pessoais por órgãos e entidades públicos no cumprimento de suas 

competências legais, ou entre esses e entes privados, reciprocamente, com 

autorização específica, para uma ou mais modalidades de tratamento 

permitidas por esses entes públicos, ou entre entes privados; XVII - relatório 

de impacto à proteção de dados pessoais: documentação do controlador que 

contém a descrição dos processos de tratamento de dados pessoais que podem 

gerar riscos às liberdades civis e aos direitos fundamentais, bem como 

medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco; XVIII - órgão de 

 
164 BRASIL, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Lei 13.709/18, Capítulo I, Art. 5º, inciso IV. 
165 Idem, Art. 5º, inciso V, VI, VII,VIII e IX. 
166 Idem, Art. 5º, inciso X. 
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pesquisa: órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta ou 

pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos legalmente constituída 

sob as leis brasileiras, com sede e foro no País, que inclua em sua missão 

institucional ou em seu objetivo social ou estatutário a pesquisa básica ou 

aplicada de caráter histórico, científico, tecnológico ou estatístico; e XIX - 

autoridade nacional: órgão da administração pública responsável por zelar, 

implementar e fiscalizar o cumprimento desta Lei em todo o território 

nacional.167 (grifo nosso)  

 

 O consentimento, segundo Tarcisio Teixeira, é a forma mais conhecida de tratamento 

legal de dados e deve ser livre, informada e inequívoca, pela qual o titular concorda com o 

tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada.168 

 

4.3. REQUISITOS LEGAIS PARA O USO DE COOKIES 

 

 Após a breve análise dos conceitos essenciais para a interpretação da LGPD e 

aplicação, passo a examinar detalhadamente os dois principais requisitos legais, o livre 

consentimento e a finalidade pelo qual o dado está sendo coletado, que devem ser observados 

com muita atenção pelo controlador, para a correta utilização dos cookies sem incidir na 

violação dos direitos da personalidade e privacidade, pois como visto, os cookies tem a 

capacidade de extrair informações diversas que compõem a personalidade humana.  

 

4.3.1. Livre consentimento 

 

 De acordo com a LGPD, pode ser observado que o consentimento é crucial em todas as 

etapas do processo de manipulação dos dados. Ou seja, independentemente da informação que 

um cookie carregar, o seja lá qual for o tipo de que cookie (tipos de cookie abordados no 

subcapítulo 3.1.2) ele deverá ser consentido pelo usuário, e esse consentimento, deve ser válido, 

como podemos extrair no disposto pela lei: “Art. 7º O tratamento de dados pessoais somente poderá ser 

realizado nas seguintes hipóteses: I - mediante o fornecimento de consentimento pelo titular”.169 

 
167 BRASIL, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Lei 13.709/18, Capítulo I, Art. 5º, inciso XIII, XIV, XV, 

XVI, XVII, XVIII e XIX. 
168 TEIXEIRA, Tarcisio. Op. cit., p. 46. 
169 BRASIL, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Lei 13.709/18, Capítulo II, Seção I, Art.7º. 
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 Tarcisio Teixeira também comenta que o consentimento do titular deve ser livre e 

“granularizado”, ou seja, colhido de grão em grão, o titular vai consentindo à medida que seus 

dados são coletados.  

 É importante ressaltar que para cada propósito de utilização do cookie o titular deverá 

ser informado de maneira que ele possa optar para qual ou para quais finalidades ele consente 

o tratamento de seus dados pessoais. E, como já mencionado, até mesmo nos casos de cookies 

indispensáveis ao funcionamento do site ou aplicativo, o titular deverá ser comunicado da 

existência desse tipo de cookie.170 

 Caso o controlador (pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem 

competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais) tenha o intuito de 

compartilhar o dado coletado com o consentimento do usuário, deverá também obter 

consentimento específico do titular para esse fim.171 Se não fosse necessário o consentimento 

específico do usuário, o controlador poderia ceder os dados para terceiros livremente. Pratica 

muito comum que vem sendo rechaçada pela LGPD no art. 7º, parágrafo 5º, que se transcreve:   

 

§ 5º O controlador que obteve o consentimento referido no inciso I do caput 

deste artigo que necessitar comunicar ou compartilhar dados pessoais com 

outros controladores deverá obter consentimento específico do titular para esse 

fim, ressalvadas as hipóteses de dispensa do consentimento previstas nesta 

Lei.172 

 

 Ainda, o consentimento deve ser fornecido por escrito ou por outro meio que demonstre 

a manifestação de vontade do titular, como pode ser verificado no mandamento legal 

estabelecido nos parágrafos do art. 8º da lei em apreço, que dispõe:   

 

§ 1º Caso o consentimento seja fornecido por escrito, esse deverá constar de 

cláusula destacada das demais cláusulas contratuais. § 2º Cabe ao controlador 

o ônus da prova de que o consentimento foi obtido em conformidade com o 

disposto nesta Lei.173 

 

 O legislador também esclarece no art. 8º que o consentimento deve ser livre inequívoco 

e informado, isso significa que a partir da vigência da lei não mais se admite a difundida prática 

do consentimento tácito. Agora, o titular dos dados pessoais deve ter a consciência de que seus 

dados estão sendo fornecidos e para qual fim serão destinados.  

 
170 TEIXEIRA, op. cit., p. 60-61. 
171 BRASIL, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Lei 13.709/18, Capítulo I, Art. 5º, inciso VI. 
172  BRASIL, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Lei 13.709/18, Capítulo II, Seção I, Art. 7º, § 5º. 
173 Idem, Art. 8º, § 1º. 
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Ainda sobre as modificações das práticas do mercado, encontra-se expressamente 

vedado o tratamento de dados pessoais mediante vício do consentimento, e nulo o 

consentimento coletado por meio de autorizações genéricas para o tratamento de dados. O 

usuário, ainda, pode revogar seu consentimento a qualquer momento mediante manifestação 

expressa do titular, nos moldes do art. 8º da lei 13.709/18:174 

 

§ 5º O consentimento pode ser revogado a qualquer momento mediante 

manifestação expressa do titular, por procedimento gratuito e facilitado, 

ratificados os tratamentos realizados sob amparo do consentimento 

anteriormente manifestado enquanto não houver requerimento de eliminação, 

nos termos do inciso VI do caput do art. 18 desta Lei.175 

 

 O art. 9º dispõe que o titular tem direito ao acesso facilitado às informações sobre o 

tratamento de seus dados que deverão ser disponibilizados de forma clara, adequada e ostensiva, 

trazendo à tona hipóteses de nulidade nas situações em que as informações fornecidas pelo 

controlador têm um conteúdo enganoso ou abusivo. Na hipótese de mudança da finalidade 

inicialmente informada do tratamento de dados pessoais o controlador tem a obrigação de 

cientificar previamente o usuário das mudanças de finalidade realizadas, dando ao usuário a 

oportunidade de revogar ou não o seu consentimento.176 

A lei prevê também o direito de o titular dos dados pessoais obter do controlador a 

completa eliminação dos dados consentidos anteriormente:  

 

Art. 18. O titular dos dados pessoais tem direito a obter do controlador, em 

relação aos dados do titular por ele tratados, a qualquer momento e mediante 

requisição: VI - eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento 

do titular, exceto nas hipóteses previstas no art. 16 desta Lei.177 

 

 Com maior rigor, o art. 11 da LGPD dispõe acerca do tratamento dos dados pessoais 

sensíveis, que somente poderá ocorrer quando o titular ou seu representante legal, de forma 

específica e destacada, consentir. Dessa forma, o tratamento de dados pessoais sensíveis 

somente poderá ocorrer quando o titular ou seu responsável legal consentir, de forma específica 

e destacada, para as finalidades específicas.178 

 

 

 
174 TEIXEIRA, op. cit., p. 61. 
175 BRASIL, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Lei 13.709/18, Capítulo II, Seção I, Art. 8º, § 5º. 
176 BRASIL, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Lei 13.709/18, Capítulo II, Seção I, Art. 9º, § 1º e 2º. 
177 Idem, Capítulo III, Art. 18, inciso VI. 
178 Idem, Capítulo II, Seção II, Art. 11, inciso I. 



59 

 

4.3.2. Finalidade 

 

 O parâmetro da finalidade pode ser compreendido, de um lado, como a necessária 

realização do tratamento de dados com propósitos legítimos, específicos, explícitos e, 

principalmente, informados ao titular. Por outro, a impossibilidade de tratamento posterior de 

forma incompatível com as finalidades já informadas e estabelecidas com o titular usuário 

anuente, salvo na hipótese de revalidação do consentimento nos termos do art. 9º, § 2º da LGPD. 

 Atenta-se que o princípio da finalidade já estava implicitamente disposto no Código de 

Defesa do Consumidor e foi positivado expressamente pela Lei do Cadastro Positivo, assim 

como Marco Civil da Internet em seu art. 7º, inciso VIII: 

 

Art. 7º O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao usuário 

são assegurados os seguintes direitos: VIII - informações claras e completas 

sobre coleta, uso, armazenamento, tratamento e proteção de seus dados 

pessoais, que somente poderão ser utilizados para finalidades que: a) 

justifiquem sua coleta; b) não sejam vedadas pela legislação; e c) estejam 

especificadas nos contratos de prestação de serviços ou em termos de uso de 

aplicações de internet. 

 

 De acordo com a LGPD, o requisito da informação clara e objetiva acerca da finalidade 

relaciona-se com livre acesso e transparência acerca do tratamento dos dados do titular 

possibilitando que o usuário tenha a certeza de que seus dados serão coletados para o fim 

informado, alcançando quem tratará esses dados, com quem o controlador poderá compartilha-

los e quais serão as responsabilidades dos agentes e os direitos do titular. 

 

4.4. OS LIMITES DA COMERCIALIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS POR MEIO DOS 

COOKIES E A VIOLAÇÃO AO DIREITO À PRIVACIDADE 

 

 Para uma análise aprofundada da problemática a respeito do conflito entre a 

comercialização de dados pessoais e o direito fundamental da privacidade e personalidade 

humana, exige-se um estudo complexo e multidisciplinar. É necessário verificar artigos 

científicos das mais diversas áreas do conhecimento, leis, doutrinas jurídicas e, até mesmo, 

compreender o funcionamento e importância do mercado de dados. Esse comércio é uma via 

de mão dupla. A depender da sua utilização, traz reais ameaças aos titulares de dados pessoais, 

como também proporciona inúmeros benefícios e serviços que intrínseco do dia a dia de 

inúmeros de brasileiros. A complexidade deste tópico, portanto, envolve a tormentosa questão 

de serem estabelecidos limites. 
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 Nesse contexto, inicialmente, é importante trazer à tona o conceito de autodeterminação 

informativa, conceituado por Gomes Canotilho e Jonatas Machado como: “a possibilidade de a 

pessoa controlar, tanto quanto possível a massa de informações sobre si mesma a que outros 

podem ter acesso”.179
 

 Com isso, verifica-se que a definição dos limites da comercialização de dados pessoais 

por meio dos cookies frente ao direito fundamental à privacidade prevista na CRFB/88 e 

regulamentado na LGPD devem ser definidos pelo titular dos dados, e não pelo legislador, visto 

que, como já demostrado, este também tutela o fundamento da liberdade lato senso. 

 Dessa maneira, o único responsável pela delimitação dos limites atinentes a proteção 

dos dados pessoais é o próprio titular, com base na premissa da autodeterminação informativa, 

pois caso contrário, estaríamos diante de um dever de privacidade, e não de um direito, como 

alude Laura Schertel Mendes.180 

 A cessão de dados deve ser realizada com cautela e responsabilidade do titular, pois 

mesmo que o controlador siga todos os requisitos legais elencados na LGPD para a coleta, 

tratamento e utilização e/ou compartilhamento dos dados pessoais, se o titular simplesmente 

declarar seu consentimento sem ter a mínima noção de tudo o que foi informado sobre do 

destino e utilização seus dados, será o mesmo que assinar um cheque em branco.  

 Diante disso, alguns juristas têm pregado que os usuários devem ler atentamente os 

termos de uso de dados dos sites que utilizam. Contudo, tal recomendação encontra poucos 

adeptos, sendo incompatível com a realidade. A título de ilustração, a Federação de Comércio 

de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP) realizou um levantamento 

que indicou que 60% dos internautas paulistanos não leem os termos de uso de redes sociais, 

como Facebook e Twitter, antes de se cadastrar, e que 60,5% dos entrevistados ignoram os 

termos de uso desses sites.181   

 Como já analisado acima, cabe ao titular dos dados definir os limites do comércio. 

Acontece que, como será visto no próximo subcapítulo, por vezes o arbítrio do titular dos dados 

pessoais é tolhido, tornando-se impraticável diante da situação em que é colocada ao usuário, 

no qual deve optar pela concessão dos dados e utilização do serviço, ou não concessão dos 

dados e a consequente não utilização do serviço. 

 
179 CANOTILHO, Gomes e MACHADO, Jónatas, Reality Shows e Liberdade de Programação. Coimbra, 

Coimbra, 2003. 
180 MENDES, op. cit.,  p. 22. 
181 Comportamento do usuário paulistano na internet. FECOMERCIOSP, 2013. Disponível em: 

<https://www.fecomercio.com.br/noticia/pesquisa-fecomercio-detalha-o-comportamento-do-usuario-paulistano-

na-iInternet.> Acesso em: 20/09/2020 

https://www.fecomercio.com.br/noticia/pesquisa-fecomercio-detalha-o-comportamento-do-usuario-paulistano-na-iInternet.
https://www.fecomercio.com.br/noticia/pesquisa-fecomercio-detalha-o-comportamento-do-usuario-paulistano-na-iInternet.
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4.5. A IMPRATICABILIDADE DA AUTODETERMINAÇÃO INFORMATIVA NOS 

MEIOS DIGITAIS 

 

 4.5.1. Caso Ministério Público Federal X Google Brasil Internet Ltda.  

 

 No ano de 2016 o Ministério Público Federal, após a apuração de fatos no inquérito civil 

público número 1.27.000.001406/2015-03, que visava apurar eventuais descumprimentos das 

normas de proteção de dados pessoais, em razão da informação, de caráter público e notório, 

de que o Google analisava os e-mails enviados através do seu aplicativo “Gmail” com objetivos 

comerciais (produzir publicidade específica para determinado usuário), oficiou a empresa que 

obteve a seguinte resposta:  

 

A análise do conteúdo de e-mail decorre da necessidade de se otimizar a 

experiência e aumentar a proteção dos usuários no uso do Gmail, para se filtrar 

mensagens indesejadas, tais como spam, phishing, vírus e outros tipos de 

malware.  

(…)   

O Google também utiliza este escaneamento para oferecer produtos e anúncios 

relevantes aos seus usuários. Por exemplo, os usuários do Gmail podem ter o 

seu e-mail classificado automaticamente, de forma que mensagens 

promocionais sejam entregues em uma aba enquanto as comunicações com 

amigos e famílias vão pra outra aba. (…) Todas estas características (…) 

exigem que o Google escaneie primeiro as mensagens para categorizá-las, 

classificá-las e, assim, encontrar o conteúdo relevante.182  

 

 Segundo o Procurador Alexandre Assunção e Silva, o Google também alegou que os 

usuários concordam com esse escaneamento ao aceitarem expressamente os Termos de Serviço 

e a Política de Privacidade do Google durante a criação da conta Gmail. No entanto, o 

Procurador Alexandre entendeu que o usuário apenas concorda de maneira geral com a política 

de privacidade da empresa, sem haver uma concordância expressa e específica a respeito do 

tratamento dos dados pessoais, o que gera o descumprimento ao artigo 7º, incisos VIII e XI da 

lei 12965/14 (Marco Civil da Internet):183-184 

 
182 BRASIL. Ministério Público Federal. Procuradoria da República no Estado do Piauí. Inquérito Civil Público nº 

1.27.000.001406/2015-03. Procurador Alexandre Assunção e Silva, p. 2.   Disponível em: 

<http://www.mpf.mp.br/pi/sala-de-imprensa/docs/acp-google > Acesso em: 19/09/2020. 
183 Idem. 
184 BRASIL, Marco Civil da Internet, Lei 12965/14, Capítulo II, Art. 7º, incisos VIII e XI: Art. 7º O acesso à 

internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao usuário são assegurados os seguintes direitos: VIII - informações 

claras e completas sobre coleta, uso, armazenamento, tratamento e proteção de seus dados pessoais, que somente 

poderão ser utilizados para finalidades que: a) justifiquem sua coleta; b) não sejam vedadas pela legislação; e c) 

estejam especificadas nos contratos de prestação de serviços ou em termos de uso de aplicações de internet; IX 

http://www.mpf.mp.br/pi/sala-de-imprensa/docs/acp-google
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 Além disso, enfatizou que a maioria dos usuários do Gmail provavelmente não tem o 

conhecimento de que seus e-mails são analisados, pois essa informação não é prestada de 

maneira destacada, clara e precisa durante o procedimento de criação da conta.185  

 O inquérito resultou na Ação Civil Pública nº 0025463-45.2016.4.01.4000, que após 

exame do Juiz Federal Felipe Gonçalves Pinto, entendeu não haver violação ou invasão da 

privacidade pela Google, decidindo que:   

 

No caso dos autos, em juízo preambular, concluo não restarem preenchidos os 

requisitos da plausibilidade jurídica e do perigo de dano. Em que pesem as 

alegações do Parquet de que estaria havendo invasão de privacidade pela parte 

ré, tal argumento não merece prosperar, haja vista a inexistência de 

comprovação nos autos de que a violação efetivamente ocorre com a leitura do 

conteúdo escrito nos e-mails. Como explanado na contestação, a empresa-ré 

não visualiza o conteúdo do e-mail, apenas identifica palavras-chave para 

fins de encaminhamento automatizado de propaganda direcionada, sem 

divulgar esses dados a terceiros ou a qualquer outro usuário. (grifo nosso)   

Ademais, verifico que em tópico próprio da Política de Privacidade da Google 

(fl. 235), ao abrir uma conta Google, o usuário precisa concordar 

expressamente, em janela específica, com o uso de dados, portanto não 

vislumbro ilicitude por parte da requerida. 

(...)  

Por sua vez, afasto o perigo de dano, tendo em vista que o usuário pode a 

qualquer tempo revogar o consentimento para a coleta de dados, 

excluindo a conta da Google, bem como desabilitar tão somente a exibição 

da propaganda direcionada, conforme telas fls. 321/325.186 (grifo nosso) 

 

 O processo ainda se encontra em trâmite no TRF-1, Seção Judiciária do Estado do Piauí. 

Por ora, permanece o entendimento firmado pelo afastamento do perigo de dano em virtude da 

possibilidade do usuário revogar seu consentimento excluindo a conta da Google.187 A 

fundamentação utilizada corrobora a observação de Mayer-Schönberger de que o custo social 

que o indivíduo tem que pagar para exercer seu direito à privacidade e à proteção dos dados 

pessoais as vezes é tão alto que os torna impraticáveis, como expressa no trecho a seguir:  

 

A proteção de dados pessoais como liberdade individual pode proteger a 

liberdade do indivíduo. Ela pode oferecer ao indivíduo a possibilidade de não 

 
consentimento expresso sobre coleta, uso, armazenamento e tratamento de dados pessoais, que deverá ocorrer de 

forma destacada das demais cláusulas contratuais. 
185 BRASIL. Ministério Público Federal. Procuradoria da República no Estado do Piauí. Inquérito Civil Público nº 

1.27.000.001406/2015-03. Procurador Alexandre Assunção e Silva, p. 2.   Disponível em: < 

http://www.mpf.mp.br/pi/sala-de-imprensa/docs/acp-google > Acesso em: 19/09/2020. 
186 BRASIL. Tribunal Regional Federal da Primeira Região (2º Vara de Teresina). Ação Civil Pública nº 0025463-

45.2016.4.01.4000. [PI] – [Piauí]. [Afastamento do perigo de dano à privadade em virtude da possibilidade do 

usuário revogar seu consentimento excluindo a conta da Google]. Juiz Federal Felipe Gonçalves Pinto, data do 

julgamento 23/06/2017, data da publicação 26/06/2017. Disponível em: <  

https://processual.trf1.jus.br/consultaProcessual/arquivo/abrir.php?tipo=fs&nome=376a1a1de43b12b552458ae8

41d5fc89.pdf&size=148642 > Acesso em: 19/09/2020. 
187 Idem. 

http://www.mpf.mp.br/pi/sala-de-imprensa/docs/acp-google
https://processual.trf1.jus.br/consultaProcessual/arquivo/abrir.php?tipo=fs&nome=376a1a1de43b12b552458ae841d5fc89.pdf&size=148642
https://processual.trf1.jus.br/consultaProcessual/arquivo/abrir.php?tipo=fs&nome=376a1a1de43b12b552458ae841d5fc89.pdf&size=148642
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conceder informações a seu respeito que lhe são solicitadas. Mas qual será o 

custo que se tem de pagar por isso? É aceitável que a proteção de dados 

pessoais possa ser exercida apenas por eremitas? Será que nós alcançamos o 

estágio ótimo da proteção de dados se garantirmos os direitos à privacidade 

que, quando exercidos, acarretarão a exclusão do indivíduo da sociedade?188 

 

 Nota-se que, enquanto não houver um meio termo entre acesso aos serviços e tutela da 

privacidade e dos dados pessoais, a LGPD ou qualquer outro regramento que objetive a 

proteção dos dados pessoais, apenas será lei formal sem aplicabilidade prática, resultando em 

mero cumprimento formal da legislação pelos controladores, sem nenhum efeito real e concreto 

para o titular dos dados pessoais, que continuará vulnerável, ou então, caso queira exercer seu 

direito fundamental à privacidade, terá que suportar a exclusão social dos meios digitais. 

 

4.5.2. A impraticabilidade da autodeterminação informativa relacionada ao caso concreto  

 

Embora a autodeterminação informativa esteja prevista no art. 2º, inciso II da Lei 

13.709/2018 (LGPD),189 constata-se que ela efetivamente não pode ser exercida nos meios 

digitais, como visto acima. Muitas vezes, mesmo tendo a ciência das consequências de seu 

aceite, ele é dado por não haver uma opção concreta e real para optar por uma espécie de meio 

termo entre a proteção de seus dados e o acesso aos serviços. O titular cede parte de sua 

intimidade e privacidade ao controlador para que este, por sua vez, permita aquele acessar 

serviços quase que essenciais para o convívio social e bem-estar do dia a dia em sociedade. 

  Bruno Ricardo Bioni190 explica que o usuário não tem o ônus financeiro pelos bens de 

consumo que acessa. Há uma espécie de troca em que seus dados pessoais são cedidos para que 

esses serviços lhe seja prestado. Os anunciantes, por sua vez, arcam com esse sistema. Cuida-

se, então, de um arranjo econômico em que se estabelece uma relação plurilateral de um modelo 

de negócio e, sem perceber, os consumidores se tornam também um produto comercializável. 

 Eis suas palavras: 

Ao passo que, sob um modelo de negócio, consumidores não pagam em 

dinheiro pelos bens de consumo, eles cedem seus dados pessoais em troca de 

publicidade direcionada. São os anunciantes de conteúdo publicitário que 

aperfeiçoam o seu arranjo econômico. Dessa forma, tal relação torna-se 

 
188 MAYER-SCHÖNBERGER, op. cit., p. 232. 
189 A norma se traduz na garantia do indivíduo em saber com exatidão quais de seus dados pessoais estão sendo 

coletados, com a consciência da finalidade para que se prestarão, para assim, então, tomar a decisão de fornecê-

los ou não, levando-se em conta os benefícios e malefícios do tratamento de dados. 
190 BIONI, op. cit., p. 22-23. 
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plurilateral, uma vez que ela envolve necessariamente, os anunciantes de 

conteúdo publicitário, para haver retorno financeiro nesse modelo de negócio. 

O consumidor torna-se também um produto comercializável já que seus dados 

integram a operação econômica em questão.191 

 Em outros termos, quem arca com o ônus financeiro para que o usuário tenha acesso 

“gratuito” a gama de serviços digitais é o anunciante. É um modelo de negócio financiado 

predominantemente pela publicidade comportamental.192 

 Por esse motivo, atenta-se que proibir ou eliminar o tratamento de dados de forma 

indiscriminada também parece não ser um entendimento adequado e compatível com a 

realidade social. Tal medida poderia gerar a inviabilidade da atividade econômica das empresas 

digitais que atuam no mercado de dados. Até mesmo porque, assim como a LGPD consigna 

diversos direitos e garantias ao titular dos dados, também tem como fundamento o 

desenvolvimento econômico e tecnológico (art. 2º, inciso V).193 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
191 Ibid., idem. 
192 Tema abordado no subcapítulo 2.6.3. 
193 BRASIL, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Lei 13.709/18, Capítulo I, Art. 2º, inciso V. 
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5. CONCLUSÃO 

  

Com o advento da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) diversos negócios 

foram impactados financeiramente, visto que, os dados pessoais de milhares de usuários – 

captados através dos cookies – têm sido muito utilizados com o objetivo de aumentar a 

relevância, personalização e eficiência das estratégias digitais e comerciais.   

 A pesquisa teve como objetivo geral analisar os limites do comércio de dados pessoais 

por meio dos cookies, o conflito entre a comercialização de dados pessoais e o direito 

fundamental da privacidade e personalidade humana. Evidencia-se que o objetivo geral foi 

atendido, verificou-se que não existem limites objetivos para o comércio de dados pessoais, 

seja ele qual for o meio. Quem define limites são os próprios titulares dos dados, não havendo 

qualquer delimitação a priori pelo ordenamento jurídico brasileiro. Há, sim, apenas regras para 

o seu tratamento em que o direito à privacidade centra-se na proteção das decisões individuais, 

e não na promoção geral acerca desse bem.  

 Já os objetivos específicos também foram atendidos. O primeiro era abordar aspectos 

históricos da rede mundial de computadores e do direito à privacidade. Ele foi alcançado com 

a análise breve do contexto histórico da criação da internet, do direito fundamental à 

privacidade e da proteção de dados pessoais, abordando as gerações das normas de proteção de 

dados e os principais obstáculos históricos a aplicação das normas. 

 O segundo objetivo específico era analisar a aplicabilidade prática da autodeterminação 

informativa nos meios digitais. Verificou-se que a forma como os tratadores de dados tem 

atendido os requisitos do art. 7º da LGPD, que exige apenas o aceite do titular para coleta e 

destinação da informação – habitualmente por meio de pop-up de alerta de cookies –, não tem 

oferecido uma real e adequada proteção ao titular. Trata-se apenas de um mero cumprimento 

de dever formalmente imposto pela lei por parte dos tratadores, no qual os titulares aceitam os 

termos numa espécie de contrato de adesão. 

 O comportamento do titular dos dados pode ser compreendido numa perspectiva 

historicista. Em meados nos anos 70 a 80 já se havia verificado não ser factível no mundo real 

a autodeterminação informativa. Os indivíduos usuários não estavam dispostos a arcar com os 

altos custos sociais de exercer o seu direito (de proteção aos dados) e, em paralelo, ser privado 

do acesso a bens, serviços ou benefícios. Hodiernamente, nota-se que os titulares dos dados 

ainda não estão dispostos a abrir mão de todas as ferramentas eletrônicas e serviços essenciais 

ao dia a dia prestados de forma mais eficiente digitalmente do que presencialmente. 
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 Percebeu-se, então, a impraticabilidade da autodeterminação informativa estabelecida 

pela Lei 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais) nos meios digitais. Fenômeno 

equiparável ao histórico manifesto nas normas de proteção de dados pessoais de segunda e 

terceira geração das normas de proteção de dados no âmbito internacional. 

 O terceiro objetivo era explorar o funcionamento do “Mercado de Dados” por meio da 

análise das necessidades dos agentes de tratamento e do papel do titular dos dados. Foi possível 

compreender que atividade econômica de tais tratadores giram justamente em torno do 

conhecimento dos dados pessoais de seus usuários, numa espécie de relação plurilateral entre 

titular, controlador e os anunciantes de conteúdo publicitário.  

Cuida-se de um novo modelo de negócio, no qual o usuário tem acesso a serviços 

digitais diversos sem custo financeiro, em troca ele cede ao controlador seus dados pessoais e 

os comercializa com os anunciantes, que, por sua vez, direciona seus produtos valendo-se dos 

dados coletados. Para que o serviço disponibilizado seja economicamente sustentável, o agente 

precisa monetizar os dados coletados, e, para isso, disponibiliza a terceiros, que os utilizam, em 

regra, para obter informações sobre perfis de consumo e definição de público alvo para 

campanhas de marketing digital a fim de potencializar suas vendas. O consumidor, então, torna-

se também um produto comercializável (pelo controlador). É um modelo de negócio financiado 

predominantemente pela publicidade comportamental. 

 Pela pesquisa constatou-se que a coleta e o tratamento de dados pessoais nem sempre 

causa prejuízos ao titular ou é destinada para fins escusos. Pelo contrário, é ferramenta 

importante na democratização do acesso aos serviços digitais de uma forma ampla e geral, pois 

os usuários podem ter acesso de forma “gratuita”, dispondo apenas de seus dados. Em um 

cenário que não existisse esse modelo de financiamento dos serviços, haveria uma internet 

restrita a certas classes sociais devido às restrições e onerosos custos para acesso aos serviços.  

 A pesquisa partiu da hipótese de que a utilização de dados pessoais para criação de perfis 

de consumo ultrapassaria os limites legais e violaria o direito fundamental à privacidade. No 

entanto, durante o trabalho verificou-se que a hipótese foi refutada, pois quem define esses 

limites são os próprios titulares dos dados pessoais, a luz do princípio da autodeterminação 

informativa, previsto no art. 2º, II da Lei 13.709/18.  

Por outro lado, proibir ou eliminar o tratamento de dados de forma indiscriminada 

também parece não ser um entendimento adequado e compatível com a realidade social. Tal 

medida poderia gerar a inviabilidade da atividade econômica das empresas digitais que atuam 

no mercado de dados. Até mesmo porque, assim como a LGPD consigna diversos direitos e 
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garantias ao titular dos dados, também tem como fundamento o desenvolvimento econômico e 

tecnológico (art. 2º, inciso V). 

 Com a presente pesquisa identificou-se que se trata de um tema recentemente 

introduzido no ordenamento jurídico brasileiro e na pauta de discussões. Todavia, ainda, pouco 

explorado com escassez de material teórico, doutrinário e, até mesmo, prático. Não obstante, 

constatou-se que a questão problema motivadora da pesquisa relaciona-se com a necessidade 

de se definir parâmetros, contornos e possibilidades entre a tensão existente – e constante – 

entre a comercialização de dados pessoais e o direito fundamental da privacidade e 

personalidade humana. 
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