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RESUMO 

O presente trabalho foi desenvolvido com o escopo de analisar os direitos 

fundamentais em sua dimensão material, bem como os principios constitucionais 

basilares de nosso ordenamento jurídico, face ao grande avanço do processo 

tecnológico, com ênfase especial a era digital, ou seja, a influência da informática e 

mais especificamente da Internet a luz da Constituição Federal de 1988. Inicialmente 

discorre-se sobre os aspectos gerais dos direitos fundamentais, brevemente sobre 

seus antecedentes, classificação doutrinária em dimensões ou gerações ate situá- 

10s no panorama atual. Explana-se também acerca dos princípios constitucionais, 

abordando seu caráter multifacetário e distinção terminológica entre normas, 

princípios e regras, focalizando-nos no princípio da dignidade da pessoa humana, 

Privacidade, intimidade, vida privada, liberdade de expressão e sua manifestações. 

Aborda-se então a era digital, a evoluçáo das comunicaçÓes, a Internet, seus 

conceitos e protocolos básicos, como também sua regulamentação no Brasil. 

Posteriormente adentramos nas formas de usurpação dos principios constitucionais 

estudados no ambiente virtual, examinando formas de invasão e intromissão na 

esfera pessoal do individuo através da informática, pontos que repercutem 

diretamente sobre os direitos fundamentais. Finalmente estuda-se formas de 

assegurar o individuo dentro do universo digital, como, políticas de privacidade, 

cript~grafia, assinatura digital, documento eletrõnico, ate adentrarmos no bom 

emprego da novas tecnologias, como pode-se extrair benefícios sem a supressão de 

garantias asseguradas. 

ABSTRACT 

The actually work was developed with the intention to analyze the basic rights in your 

material dimension, and basic constitutional principies of our legal basis as well, 

facing to the great headway of technological process, with special emphasis to the 

digital age, in other words, the effed of infonation technology, Or more particularly 

the internet over the 1988 Brazilian Federal Constitution. Initiaiiy, We expatiate OVer 

the general aspeds of fundamental rights, over their precedent, doctrinaire 

classification on dimensions or generations until locate the actual scenery. Explain 

over Constitutional principie, boarding the multifaceted character and terminological 



distinctiveness among norrns, principles and rules, keeping focus on the human 

dignity principle, privacy, intimacy, private life, freedom of speech and their 
manifestation. We will face them the digital era, telecommunication evolutions, the 

internet concepts and basics protocols, as well your regulation in BraUI. P.osteriorly, 

we'll in usurping ways to the constitutionals principles on virtual environment, looking 

over invasion ways and intromission on personal Iife throught the computers, points 

that reverberate right over the individual fundamental rights. Finally we'll face ways to 

assure the individual inside digital universe, like privacy regulations, cryptogmphy, 

digital signature, electronic documents, until we come in on the new technologies well 

usage, how we can extract benefits without a assured pledges been suppressed. 
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No mundo atual, vivemos o advento de diversas tecnologias, que nos auxiliam 

no trato diário, porém o progresso tem muitas vezes um alto preço. O presente 

trabalho tem como enfoque principal a análise dos direitos fundamentais e princípios 

Constitucionais no seio das novas tecnologias. 

Trataremos da evolução dos direitos fundamentais com Bnfase especial ds 

garantias asseguradas, abordando fundamentos consagrados em nossa República 

Federativa, tais corno a dignidade da pessoa humana, privacidade, intimidade, vida 

privada, e ainda as liberdades de informação e êxprê~s%o, sem, COntUdQ nos 

desviarmos do panorama atual de desenvolvimento tecnológico, focando-nos 

principalmente na rede mundial de computadores, a Intemet, abordando seu 

conteúdo por vezes tbcnim, porbm repleto de consequ8ncias jurídicas. 

OS direitos fundamentais inseridos no texto constitucional sBo a base nuclear 

Para desenvolvimento de todo ordenamento jurídico, niio se pode olvidar de sua 

importância dentro do sistema constitucional, veremos em sua evolução as raízes de 
sua salutar efetivação. 

Os principios constitucionais, enquanto direitos fundamentais, asseguram as 
liberdades individuais, visando salvaguardar o cidad8o n80 só da interfergncia 

Estatal, sobretudo da própria interferência social que repercute em sua esfera 

Pessoal. Tais garantias constitucionalmente outorgadas estHo sendo mitigadas pelo 
advento das novas tecnologias, resta saber 6 possível permitir em nome da evoluçgo 

tecnológica a supressao de preceitos tão fundamentais? 

Indubitavelmente a humanidade caminha em passos largos após 0 

surgimento destas tecnologias, hoje podemos com apenas um c/ique visitar e 

conhecer inúmeras culturas, descobrir novos horizontes, conversar com pessoas 

que estão do outro lado do mundo, enfim este avanço tecnológico nos acresce cada 

dia mais, facilita nossas vidas, podemos ir ao banco sem sair de casa, receber 

noticias no instante em que elas acontecem, entre outros benefícios. 



Na seara jurídica o desenvolvimento não se deu de outra forma, hoje já 

existem inúmeras fontes de auxilio no que chamamos de "mundo virtual" para os 

profissionais do direito, os mais visionários já falam que brevemente est4 entrando 

em vigor o processo digital, abolindo os papéis que abarrotam o Poder Judicidrio. 

Mas será que tanta tecnologia está sendo utilizada somente para o ben4fico 

desenvolvimento da humanidade? 

A resposta a esta e também a tantas outras indagações serão respondidas no 

presente estudo, contudo pretendemos discorrer em nosso trabalho n8o somente 

sobre os malefícios das novas tecnologias, mas também sobre seus benefícios. 

O objetivo principal do presente trabalho é verificar onde o desenvolvimento 

tecnológico esbarra com os direitos fundamentais, como podemos assegur8-10s 

neste contexto, bem como podemos nos respaldar na utilização das novas 

tecnologias sem sermos usurpados de nossos direitos. 





fundamentais possuem dois sentidos, os quais são: sentido formal e sentido 

material. No sentido formal temos a norma positivada de direito fundamental 

propriamente dita, contudo, em sentido material temos uma amplitude maior & 

medida que extravasam os direitos fundamentais positivados, sendo irradiado da 

interpretação constitucional, da idéia do direito, do sentimento jurídico coletivo, bem 

como aqueles direitos que existem implicitamente e dos consagrados 

internacionalmente. 

No presente trabalho, trataremos os direitos fundamentais em sua dimensão 

objetiva, ou seja, como base fundamental da ordem jurídica e náo apenas m o  

direitos subjetivos que podem ser exigidos em juizo, analisando os princípios 

constitucionais relativos à dignidade da pessoa humana, personalidade, intimidade, 

Privacidade e vida privada face à evoluçáo dos meios de comunica@o e 

t~~nsmissão de dados, situando-os dentro da nova era de tecnologias, aqui tratada 

Por era digital. Para tanto, aprofundaremos agora, nos direitos fundamentais, matriz 

imperiosa a compreens&) do presente trabalho e num segundo momento, 

abordaremos os princípios acima referidos. 

1.1. Histórico dos direitos fundamentais 

Os direitos fundamentais nasceram com as declarafles formuladas pelos 

Estados americanos no &culo XVIII, iniciadas pela dedaração do ESMO de 

Virgínia, de 12 de junho de 1776. 

A positivaçáo dos direitos fundamentais veio a concretizar-se a partir da 

revolução francesa de 1789, com a DeclaraçBo dos Direitos do Homem, CUJO 

~rinápal destinatário era o gênero humano. Dentre outras questbes, a Dedara@o 

Prodamava a liberdade e a igualdade, o que justifica seu vinculo com O principio da 

dignidade humana. 

Uma vida humana pautada nos elementos essenciais de sobrevivência, quais 
sejam, liberdade e dignidade é criaç8o do espírito do direito fundamental cuja 

característica principal se funde no ser de cada pessoa de acordo com o momento e 

a situação em que se busca O exercício pleno da cidadania. 



O Professor Jorge Manda4 nos ensina que somente h& direitos fundamentais 

quando o Estado e a pessoa - a autoridade e a liberdade - se distinguem e 6, em 

maior medida, se contrapõem. E, prossegue nos ensinando a evolução dos direitos 

fundamentais na história, destacando: 

"Os fins do Estado, a organizaHo do Estado, o exercício do poder, a 
limitaçao do poder sao finç4o do modo de encamr a pessoa, a sua 
IíbeniadeJ as suas nemssk%des; assim como as % s p u s p u ~  e 
preb4nsóes indiw'duais. Ínsfitucionais ou odetiws leconheckh, os 
direitos e devems da pessoa, a sua posição perante a socr'iedade e o 
Estado s4o funçSro do sentido que ele confere B sua autoridade, das 
normas que a mgulam, dos meios de que dispõe." 

Partindo deste ponto de vista, o professor conclui que sBo cxmWkM as 

quatro grandes diferenciações de sentido e alcance dos direitos das pessoas, as 

quais revertem em sucessivos períodos de forrna@o. 

A primeira consiste na distinção entre liberdade dos antigos e liberdade dos 

modemos, na distinMo entre a maneira de encarar a pessoa na Antiguidade e a 

Partir do Cristianismo. Para os antigos, a liberdade é, acima de tudo, participação na 

vida da Cidade e para os modernos, realizaç80 da vida pessoal. 

A segunda refere-se tutela dos direitos - prbpria da Idade Média e do 

Estado estamental - e B tutela dos direitos - própria do Estado moderno, mais 

particutarmente do Estado Constitucional. Ali, direitos (ou melhor, privil&ios, 

imunidades, regalias) de grupos, de corporações, de ordens, de categorias; aqui 

direitos comuns, ou universais, ligados a uma relação imediata com o estado; 

direitos do homem e do cidadão. 

A terceira contraposição dá-se entre direitos, liberdades e garantias e direitos 

Sociais, patenteia-se nas grandes divagens políticas, ideológicas e sdab dos 

séculos XIX e XX. Se o Estado liberal se oferece relativamente homogeneo, o social 

recolhe conaetizações e regimes completamente diferentes. 

4 Direitos Fundamentais. Apontamentos das aulas, p. 17-1 8. 



A quarta e última distinção prende-se com a proteçáo interna e a proteçao 

internacional dos direitos dos homens; agora, os direitos anteriormente só 

assegurados nacionalmente, podem ser por meio de instãnaas internacionais. 

Concebidos inicialmente como direitos da liberdade, os direitos fundamentais 

tinham como titular o indivíduo e eram oponíveis ao Estado. Sua carader[süa mais 

marcante era a subjetividade; eles valorizavam a pessoa humana individualmente 

considerada. A preocupação, entao, era resguardar a liberdade do cidadão diante do 

poder do Estado absoluto, ao tempo em que o fazia participar do poder polltiw. 

Posteriormente, como veremos adiante, com a Revolução Industrial, surgiu o 
Estado Social e com ele, os direitos sociais, onde o Estado se consagrou como o 

administrador da sociedade. 

Os direitos individuais desde então passaram a ser vistos não mais corno 

valores absolutos, mas foi-lhe reconhecida uma função social. Esses direitos, de 

primeira e segunda gerafles, não são estanques, mas complementares. São 

indivisíveis, pois a efetividade dos direitos sociais, c~lturais, econ6micos e cofeQiv0~ 

é que garante os direitos de liberdade, cuja efetividade, por sua vez, assegura 0s 

primeiros. FIBvia Piovesan nos ensina que não há mais como cogitar da liberdade 

divorciada da justiça social, como também é infrutífero pensar na justiça social 

divorciada da liberdade.6 

Coube ao Estado, a partir de ent80, importante papel de realizá-los 

an~etamente. Segundo Bonavides, a partir dessa visão do papel do Estado , 
verificou-se que o poder sobre os direitos fundamentais já não está mais nas mãos 

dos indivíduos e que esses direitos ganham um sentido novo de globalidade, de 

universalidade, em que não é o Estado isolado que irá assegurá-!OS, mas uma 

comunidade de Estados ou toda a comunidade de Estados 7. 

5 

6 
Jorge Miranda. Direitos Fundamentais. Apontamentos das aulas, P. 18-1 9. 
Flávia Piwesan. A Constituiçgjo brasileira de 1988 e os tratados intertIaci0nais de prot- dos 

direitos humanos, p. 335. 
T Paulo Bonavides. Curso de Direito Constitucional, p. 521. 





produto do século XVIII, por mais evidente que possa ser, seu cunho é nitidamente 

individualista, subordinando a vida social ao indivíduo e arrogando ao Estado a 

finalidade de preservação dos direitos individuais. 

A seguir, veremos a evolu@o dos direitos fundamentais, partindo deste 

primeiro momento a atualidade. 

1.2. Classificaçao dos direitos fundamentais 

Cumpre-nos agora, para aprofundamento de nosso estudo, compreender as 

dimensões, geraçbes e outras formas de estudo e dassificaç8o dos direitos 

fundamentais, para podemos prosseguir ao cerne de nosso trabalho, qual seja, o 
exame dos direitos fundamentais e princípios constitucionais na era digital. 

Os direitos fundamentais podem ser estudados e concebidos das mais 

diferentes formas. Dentre essas formas, podemos estudar os referidos direitos 

dividindo-os em dimensões, como o faz Robert Alexy I', Konrad Hesse l2 e entre n6s 

Willis Santiago Guerra ~ilho", sob a forma de gerações, como o faz Paul0 

B~navides'~ , Norberto ~obbio" e outros doutrinadores ou ainda, classificar e 

estudar conforme são arrolados na Constituição. Abordaremos, na seqU&naa, os 

direitos fundamentais em suas dimensões e também sob a forma de gera@es. 

Os direitos fundamentais podem ser estudados com proje@es 

multidimensionais, sendo essa uma característica do modelo epistemológico mais 

adequado, segundo propõe Alexy. O referido modelo é tridirnensional, 

Podendo ser visto como uma tentativa de conciliar tr8s das principais ~0rrentes do 

- -- 
d l  Habilitationschm. Tese de livre dodncia versando sobre a Teoria dos Direitos Fundamentais, 
cmno apoio em seu mestre, RaM Dreier. Apud Willis Santiago Guerra Filho. Direios fundamentais, 
Processo e principio da propo~jonalidade, in dos direitos humanos aos direitos fumiamentais, p.11- 
4 
I I .  
12 

13 
Konrad Hesse. Elementos do direito constitucional alem80, P. 

44 
Wiis Santiago Guerra Filho. Pn>cesso constitucional. p. 38-39, nota 4. 

15 
Paulo Bonavides. Curso de direito constitucional, p. 514-524. 
Morberto Bobbio. A era dos direitos, p. 4-7. 



pensamento jurídico, a saber, o positivismo normativista, o positivismo m i o I l 6 g  

w o realismo, e o jusnaturalismol~ 

Dessa forma, temos (a) "dimensão analítica", (b) "dimensão empirica" e (c) 
"dimensão normativa". 

A primeira dimensão em que os estudos jurídicos devem ser realizados 8 a 

dimensão analitica, donde se tem um aperfeiçoamento conceitual a ser utilizado na 

investigação, num trabalho de diferenciação entre as vdrias figuras e institutos 

jurídicos localizados em nossa área de estudo. 

Na segunda dimensão, denominada empirica, toma-se como instrumenío de 

estudo, amostras palpáveis do direito, ou seja, como determinadas manifesbçbs 

concretas do direito, tal como se apresentam nas leis, normas do gbnero e 

principalmente na jurisprudência. 

Por fim, a terceira dimensão que se denomina nonnativa, segundo a doutrina 

do professor Willis S. Guerra ~i lho" e aquela "em que a teoria assume o papel 

prático e deontológico que lhe esta reservado, no campo do direito, tomando-se O 

que com a maior propriedade chamar-se-ia doutrina, por ser uma manifestação de 

Poder, apoiada em um saber, com o compromisso de complementar e ampliar, de 

modo compatível com suas matrizes ideológicas, a ordem jurídica estudada". 

Ainda sustenta completando-nos a IiçGo, que falar em dimensões 4 melhor 

do que gerações de direitos fundamentais, onde "não se justifica apenas pejo 

Preciosismo de que as gerações anteriores não desaparecem com o surgimento das 
mais novasWl8. 

que os direitos gestados numa geração ganham outra dimensgo com 0 

Surgimeflto de uma geraç8o sucessiva. Dessa forma, os direitos da geraç80 

Posterior se transformam em pressupostos para a compreensao e realizaç80 dos 

direitos da geração anterior. 

t6 
Willis Santiago Guerra Filho. Direlos fundamentais, processo e principio da proporcionalidade, in 

!OS direitos humanos aos direitos fundamentais, p. 11-12- 

I 8  
Willis Santiago Guerra Filho. Teoria processual da constitui~o, p.36. 
wlliS Santiago Guerra Filho. Direitos fundamentais, proceSS0 e princípio da proporcionalidade. In 

Dos direitos humanos aos direitos fundamentais. p.13. 



Contudo, veremos também o exame dos direitos fundamentais feitos atrav6s 

de sua classificação enquanto gerações; a primeira geração de direitos ciominou o 

século XIXI com a revolução industrial e a conseqüente saída do campo para a 
cidade, o homem passou a ter conhecimento de novas formas de tecnologia e a ter 

participação assegurada em outros espaços sociais. Passou a ver e a desejar um 

maior bem-estar material. Em reforço surgiu o Estado Socíal que, intervindo no 

domínio econômico, buscava o pleno emprego, o desenvolvimento e uma melhor 

distribuição de renda. Nascem, então, os direitos sociais, culturais, ecant5micos e 

Coletivos que, ao contrário dos direitos de liberdade, oponiveis ao Estado, dele 

necessitavam para sua efetivaçáo. 

Quando da declaração desses direitos, exigiram do Estado determinadas 

Prestaç6es impossíveis de serem concretizadas naquele dado momento e, dewsa 

forma, com a juridicidade questionada, os direitos de segunda geração foram 

lançados como diretrizes, ou programas a serem cumpridos, ou seja, esses direitos 

foram remetidos a esfera programatica. 

Quanto a esses direitos de segunda geração, salienta ~onavides", in vehjs: 

"... atravessaram, a seguir uma crise de observhncia e execu(;iiio, 
cujo fim parece estar perto, desde que recentes constitui@es, 
inclusive a do Brasil, formularam o preceito da aplicabilidade imediata 
dos direitos fundamentais. De tal sorte, os direitos da segunda 
gera@o tendem a tomar-se táo justifidveis quanto os da primeira; 
pelo menos esta 6 a regra que já n b  poderá ser descumpsida ou ter 
sua eficácia recusada com aquela facilidade de argumentaç80 
ammada no caráter programático da norma." 

Coube ao Estado, a partir de entao, como afirmado acima, 0 papel 

suma'nente importante de realizá-los concretamente. Segundo Bonavides, a partir 

dessa visão do papel do Estado, verificou-se que o poder sobre os direitos 

fundamentais já não esth mais nas maos dos indivíduos e que esses direitos 

ganham Um sentido novo de globalidade, de universalidade, em que na0 6 O Estado 

isolado que irá assegurá-los, mas "uma comunidade de Estados OU toda a 

comunidade de Estados "20. Assim corno esse pensador e doutrinador, muitos outros 

sustentam, dentro de uma concepção universalista, que o respeito aos direitos 

19 

20 
Paulo Bonavides. Curso de direito constitucional, p.518. 
Paulo Bonavides. Curso de direito constitucional, p.521. 







senClo que ficam opulentados em sua dimensdo principal, objetíva e 
axiológíca, podendo, domvank, imdiar-se a todos os diteitos da 
sociedade e do onlenamento jurfdícon. 

Assim, pode-se partir para a assertiva de que os direitos da segunda, terceira 

e quarta geração não se interpretam, mas sim, concretizam-se. E é no seio dessa 

materialização, dessa solidificaçáo, que se encontra o futuro da globalização política, 

o início de sua legitimidade e a força que funde os seus valores de iibertaç%o. 



Trataremos no presente capítulo dos princípios constitucionais, buscando 

conceituar primeiramente princípios e posteriormente, os princípios constitucionais 

propriamente ditos, tratando de seu significado dentro do ordenamento jurídico 

brasileiro, sua função, e finalmente examinaremos cada principio a ser estudado. 

O termo princípio conota a ideia de "mandamento nuclear de um sistema", 

utilizando o célebre conceito de Celso Antonio Bandeira de Mello, para quem 

princípio é por definição: 

". . . mandamento nu.clear de um sistema, verdadeiro alicerce dele, 
disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas 
compondo-lhes o espírito e servindo de critério para sua exata 
compreensão e inteligencia, exatamente por definir a lógica e a 
racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere a tônica e lhe 
dá sentido harrnonico ... R24 

A despeito de ser uma noção bastante clara, nao podemos deixar de lado que 

principio é um termo multifacethrio. Manoel Gonçalves Ferreira Filho, discorrendo 

sobre o tema, faz a seguinte elucidação: 

"Os juristas empregam o termo 'principio' em tr3s sentidos de 
alcance diferente. Num primeiro, seriam 'supemonnas', ou seja, 
normas (gerais ou generalíssimas) que exprimem valores e que por 
isso, são ponto de referência, modelo, para regras que as 
desdobram. No segundo, seriam standards, que se imporiam para o 
estabelecimento de normas específicas - ou seja, as disposições que 
preordenem o conteúdo da regra legal. No último, seriam 
genemJizaçÕes, obtidas por induç8o a partir das normas vmntes 
sobre determinada ou determinadas materias. Nos dois primeiros 
sentidos, pois, o temo tem uma conotaGgo prescritiva; no derradeiro, 
a conotaç4o é descritiva: trata-se de uma abstração por ind~çW*~.  

O que B importante assinalar B que os principios caracterizam-se por 
Possuirem um grau máximo de juridicidade, vale dizer, uma normatividade 

Potencializada e predominante. Tanto uma constela@o de princípios quanto uma 

regra positivamente estabelecida podem impor uma obrigago legala, conforme nos 

ensina Paulo Bonavides seguindo os ensinamentos de Ronald Dworkin. 
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2.1. Normas, Princípios e Regras 

Durante muito tempo houve uma dissociação dos conceitos de normas e 

principios, o que leva, ainda hoje, a grandes juristas incorrerem no erro primário de 

igualar as regras às normas. 

Graças, em grande parte, conforme nos ensina Luis Roberto Barroso, aos 

estudos de Robert Alexy e do jusfilósofo norte-americano RonaM Dworkin, essa 

dissocia@o foi superada: 

"a dogmática moderna avaliza o entendimento de que ai normas 
juridicas, em geral, e as normas constitucionais, em particular, 
podem ser enquadradas em duas categorias diversas: as nomas- 
principios e as normasdisposição. As normas-disposição, também 
referidas como regras, tQm eficácia restrita às situaç6es específicas 
as quais se dirigem. Já as normas-princípio, ou simplesmente 
princípios, têm, normalmente, maior teor de abstração e uma 
finalidade mais destacada dentro do sistema.& 

Seguindo esta trilha, Norberto Bobbio, faz uma clara análise dos principios 

gerais do Direito, inserindo-os no amplo conceito de normas: 

"Os principios gerais são apenas, a meu ver, normas fundamentais 
ou generalíssimas do sistema, as normas mais gerais. A palavra 
princípios leva a engano, tanto que e velha questão entre juristas se 
os princípios gerais são normas. Para mim não h& duvida: os 
princípios gerais s8o normas como todas as outras. E esta 6 também 
a tese sustentada por Crisafulli. Para sustentar que os principios 
gerais sáo normas, os argumentos são dois, e ambos válidos: antes 
de mais nada, se sgio normas aquelas das quais os principios gerais 
si40 extraídos, atraves de um procedimento de generaliza@o 
sucessiva, não se vê por que não devam ser normas também eles: 
se abstraio da espécie animal obtenho sempre animais, e ndo flores 
ou estrelas. Em segundo lugar, a fun@o para qual são extraídos e 
empregados é a mesma cumprida por todas as normas, isto 6, a 
f u w o  de regular um caso. E com que finalidade sfio extraidos em 
caso de lacuna? Para regular um comportamento n80- 
regulamentado: mas entgo servem ao mesmo escopo que servem as 
normas. E por que não deveriam ser 

Na atual classificação, de cunho pós-positivista, norma é o ggnero do qual 

são esp6cies as regras e os princípios (e os valores, para 0s que aceitam essa tese), 

que se diferenciam lógica e qualitativamente. Não pode, pois, O estudioso do direito 

equíparar a norma jurídica às regras. Estas sáo apenas uma das faces das normas. 

31) 
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O jurista, ao analisá-las, deve aferir-lhes a espécie (princípios ou regras) e a 

hierarquia (norma constitucional ou legal ) para bem entender seu posicimamento 

no ordenamento jurídico. 

E qual seria a diferença entre regras e princípios? 

A resposta não é simples, mas se pode, com a ajuda de doutrinadores, 

chegar a uma distineo satisfatória. 

Segundo Ruy Samuel ~sp índo la~ ,  baseando-se nos ensinamentos de J. J. 

Gomes Canotilho, saber como distinguir, no âmbito do super conceito norma, entre 

regras e princípios, é uma tarefa particularmente complexa podendo, pcmh, ser 

utilizado os seguintes critérios por ele sugeridos: 

"a) O grau de abstração: os princípios são normas com um grau de 
abstração relativamente elevado; de modo diverso, as regras 
possuem uma abstrago relativamente reduzida. 
b) Grau de determinabilidade na aplicação do caso concreto: os 
princípios, por serem vagos e indeterminados, carecem de 
mediaws concretizadoras (do legislador? do juiz?), enquanto as 
regras são susceptíveis de aplica@o direta. 
c) Caráter de fundamentalidade no sistema de fontes de direito: os 
princípios são normas de natureza ou com um papel fundamental no 
ordenamento jurídico devido i3 sua posiç4o hieráquica no sistema 
das fontes (ex: principios constitucionais) ou B sua importância 
estruturante dentro do sistema jurídico (ex: princípio do Estado de 
Direito). 
d) Proximidade da ideia de direito: os princípios são 'standards' 
juridicamente vinculantes radicados nas exigdncias de 'justiça1 
(DWORKIN) ou na 'ideia de dirieito' (LARENZ); as regras podem ser 
n m a s  vinculantes com um conteúdo meramente formal. 
e) Natureza normogen4tica: os princípios s4o fundamentam de 
regras, isto e, são normas que estão na base ou constituem a ratio 
de regras juridicas, desempenhando, por isso, uma fun@o 
normogenetica fundamentanten . 

Na lição de Willis Santiago Guerra Filho, as regras 

"possuem a estrutura lógica que tradicionalmente se atribui às 
normas do Direito, com a descriçh (ou "tipificaçlio") de um fato, ao 
que se acrescenta a sua qualificação prescritiva, amparada em uma 
sanção (ou na ausência dela, no caso da qualificação como "fato 
permitidon). Já os principios fundamentais - prossegue o jurista 
cearense -, igualmente dotados de validade positiva e de um modo 

32 Rui Samuel Espíndola. Conceitos de Princípios ~onstitucionais - Ekmentos Para uma dwm8tica 
consitucionalmente adequada, p. 65. 
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geral estabelecidos na constituição, não se reportam a um fato 
específico, que se possa precisar com facilidade a ocorrgncia, 
extraindo a conseqiiência prevista nomativamente. Eies devem ser 
entendidos como indicadores de uma o- pelo favomcimento de 
determinado valor, a ser levada em conta na apreciação juridka de 
uma infinidade de fatos e situaçóes possíveis, juntamente m outras 
tantas ornes dessas, outros princípios igualmente adatados, que 
em determinado caso concreto podem se conflitar uns com os outros, 
quando já nao sao mesmo, in abstrato, antinomicos entre si"33. 

Em outras palavras, podemos dizer que, as regras descrevem uma situaeo 

jurídica, ou melhor, vinculam fatos hipotéticos especificas, que, preenchidos os 

pressupostos por ela descrito, exigem, proíbem ou permitem algo em termos 

definitivos (direito definitivo), sem qualquer exceçáo. Por exemplo: 'aquele que 

detiver a coisa em nome alheio, sendo-lhe demandada em nome prbprio, dever8 

nomear a autoria, o proprietário ou o possuidor* (art. 62 do CPC). 

Os principios, por sua vez, expressam um valor ou uma diretriz, sem 

descrever uma situação juridica, nem se reportar a um fato particular, exigindo, 

Por6m, a realização de algo, da melhor maneira possível, observadas as 

possibilidades fáticas e jurídicas (reserva do possível). Possuem um maior grau de 

abstraçáo e, portanto, irradiam-se por diferentes partes do sistema, informando a 

compreensão das regras, dando unidade e harmonia ao sistema normativo. Por 

exemplo: "todos s8o iguais perante a lei", onde a igualdade surge como a instância 

valorativa adotada pela Carta Magna. 

Como se observa, a diferença entre os princípios e as regras s%o 

quantitativas e qualitativas; agora, vamos ao exame de alguns princípios 

constitucionais pertinentes ao nosso trabalho. 
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2.2. Princípio da dignidade da pessoa humana 

Utilizando-nos da terminologia empregada por Miguel ~ e a l e ~ ~ ,  constatamos, 

historicamente, a existgncia de, basicamente trQs concepçbs da dignidade da 

pessoa humana: individualismo, transpersonalismo e personalismo. 

Caracteriza-se o individualismo pelo entendimento de que cada homem, 

cuidando dos seus interesses, protege e realiza, indiretamente, os interesses 

coletivos. Seu ponto de partida é, portanto, o indivíduo. 

Tal juizo da dignidade da pessoa humana é por demais limitado, 

característico do liberalismo ou nas palavras de Edilsom Pereira  ari ias^ do 

individualismo-burguês, sendo esta uma das formas de se compreender os direitos 

fundamentais. 

Estes são, antes de tudo, direitos inatos e anteriores ao Estado, e impostos 

como limites a atividade estatal, que deve, pois se abster, o quanto possível, de se 

intrometer na vida social. São direitos contra o Estado, Denominam-lhos, por isso, 

direitos de autonomia e direitos de defesa? 

Redunda, ainda, num balizamento da compreensão e interpretação do Direito 

e, a priori, da Constituição. Assim, interpretar-se-& a lei com o fim de salvaguardar a 

autonomia do indivíduo, preservando-o das interferências do Poder Publico. 

Ademais, num conflito indivíduo versus Estado, privilegia-se aquele.37 

Já com o transpersonalismo, temos o contrhrio: 6 realizando o bem coletivo, 

o bem do todo, que se salvaguardam os interesses individuais; inexistindo harmonia 

espontânea entre o bem do indivíduo e o bem do todo, devem preponderar, sempre, 

Os valores coletivos. Nega-se, portanto, a pessoa humana como valor supremo". 

Enfim, a dignidade da pessoa humana realiza-se no coletivo. 
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A terceira corrente, que ora se denomina personalismo, rejeita quer a 

concepção individualista, quer a coletivista; nega seja a existbncia da harmonia 

espontânea entre indivíduo e sociedade, resultando, como vimos, numa 

preponderância do individuo sobre a sociedade, seja a subordinação daquele aos 

interesses da coletividade. 

Marcante nesta teoria, em que se busca, principalmente, a compatibilidade a 

inter-relação entre os valores individuais e valores coletivos; é a distinção entre 

indivíduo e pessoa. A solução há de ser buscada em cada caso, de acordo com as 

circunstancias; soiuç%o que pode ser a cumpattbilidade entre os menciçmados 

valores, fruto de uma ponderação na qual se avaliará o que toca ao indivíduo e o 

que cabe ao todo3', mas que pode, igualmente, ser a preeminência de um ou de 

outro valor. 

O princípio da dignidade da pessoa humana está inserido em nosso texto 

constitucional como um fundamento da República Federativa do Brasil, ali& de 

maneira pioneira; o legislador constituinte, para reforçar a idéia anterior, colocou, 

topograficamente, o capítulo dos direitos fundamentais antes da organiz- do 

Estado. 

Assim, toda e qualquer ação do ente estatal deve ser avaliada, sob pena de 

inconstitucional e de violar a dignidade da pessoa humana, considerando se cada 

pessoa é tomada como fim em si mesmo ou como instrumento, como meio para 

outros objetivos. 

No entanto, tomar o homem como fim em si mesmo e que o Estado existe em 

função dele, não nos conduz a uma concepção individualista da dignidade da 

pessoa humana. Ou seja, que num conflito indivíduo versus Estado, privilegie-se 

sempre aquele. Com efeito, a concepção que aqui se adota, denominada 

personalista, busca a compatibilidade, a inter-relação entre os valores individuais e 

coletivos; inexiste, portanto, a priori, um predomínio do individuo ou o predomínio do 

todo. A solução há de ser buscada em cada caso, de acordo com as circunstâncias, 

solução que pode ser tanto a compatibilidade, como, tambem, a preeminência de um 

ou outro valor. 
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Com efeito, "a dignidade - ensina Jorge ÿ ir anda* - pressupõe a autonomia 

vital da pessoa, a sua autodeterminação relativamente ao Estado, 4s demais 

entidades publicas e as outras pessoas". 

Impõe-se, por conseguinte, a afirmação da integridade física e espiritual do 

homem como dimensão irrenunciável da sua individualidade autmmamente 

responsável; a garantia da identidade e integridade da pessoa atrav6s do livre 

desenvolvimento da personalidade; a libertaçgo da "angústia da exist&nciaU da 

pessoa mediante mecanismos de sociabilidade, dentre os quais se incluem a 

possibilidade de trabalho e a garantia de condições existenciais minirna~"~'. 

Por sua vez, a dimensao positiva presume o pleno desenvolvimento de cada 

pessoa, que supõe, de um lado, o reconhecimento da total disponibilidade, sem 

interferências ou impedimentos externos, das possibilidades de atuação pr6prias de 

cada homem; de outro, a autodeterminação que surge da livre projeçáo histórica da 

faz80 hwnana. antes que uma predeterminação dada pela naturezau. 

A dignidade da pessoa humana é o núcleo essencial dos direitos 

fundamentais, a "fonte juridimpositiva dos direitos fundamentais'*. a fonte Btica, 

que confere unidade de sentido, de valor e de concordância prática ao sistema dos 
direitos fundamentais4'! 

Daí falar-se, em conseqüência, na centralidade dos direitos fundamentais 

dentro do sistema constitucional, que eles apresentam nao apenas um caráter 

subjetivo, mas tamb6m cumprem fungks estruturais. 

As normas de direito fundamental ocupam o grau superior da ordem jurídica; 

estão submetidas a processos dificultosos de revisão; constituem limites materiais 

da própria revisão; vinculam imediatamente os poderes públicos; significam a 

abertura a outros direitos fundamentais. 
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O artigo 1°, III, da Constituição Federal assegurou a dignidade humana como 

um fundamento do Estado Democrático de Direito. A dignidade da pessoa humana é 

um princípio que engloba todas as demais normas jurídicas, razão pela quais todas 

as normas infraconstitucionais que não se compatibilizem devem ser, conforme o 

caso, tidas como revogadas ou declaradas inconstitucionais. A sua importância 

serve de critério norteador para o criador do direito (legislador) e aplicador do direito 

(juiz). 

NBo temos o medo de afirmar que qualquer norma que afronte a dignidade da 

pessoa deve ser afastada. Não se trata do direito alternativo. É perfeitamente 

possível buscarmos soluções justas no princípio da dignidade humana que est8 

positivado na Constituição Federat. 

O princípio da dignidade humana deve estar acima de qualquer filigrana 

jurídica. É preciso respeitar os valores não materiais, os valores espirituais, as 

ideologias, as concepções. Deve ser respeitado o homem como um todo. 

A luta pela justiça é fundamental; é à busca da consagração da dignidade 

humana, que se opõe o formalismo jurídico. Há um costume de fazer do profissional 

do direito o seguidor da letra fria da lei. 

A função do juiz é aplicar a lei caso concreto. Mas 6 possfvel decidir com uma 

visão mais ampla do que o texto pragmático da lei. Basta olhar para o direito como 

um sistema jurídico e ter vontade de resolver o problema. 

A lei é uma das fontes do direito, mas que deve ser interpretada em funçáo de 

um valor maior, que 4 a justiça. 

Dessa maneira, a interpreta@o dos demais preceitos constitucionais e legais 

há de fazer-se à luz daquelas normas constitucionais que proclamam e consagram 

direitos fundamentais, as normas de direito fundamental. Com razão, Canotilho fala 

"que a interpretação da Constituiç60 pre-compreende uma teoria dos direitos 

fundamentais9*. Por isso, inserimos e dedicamos especial atenção aos direitos 

fundamentais no presente trabalho, pois todo contexto de nosso estudo depende da 

J.J. Gomes Canotilho. Direito Constitucional, p. 505, feia "9w a ifftWpIWta~&o da Constituiçao m- 
comw88nde uma feoria dos direitos fundamentais", 
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da força normativa da Constituição, os princípios nela contidos não funcionam 

meramente como parâmetros hermen&uticos, ou mesmo, criterios de integraç8o do 

ordenamento, mas, sobretudo, resta evidente sua natureza de normas jurídicas 

dotadas de imperatividade, vinculando não apenas o Estado, incidindo, igualmente, 

nas relafles entre os particulares, limitando a autonomia da vontade e, 

condicionando-a ao respeito dos valores substanciais ligados à pessoa humana. 

O direito privado contemporãneo abandona seu antigo cunho patrimonial, 

migrando para tendgncias antropocêntricas, que vislumbram na Cigncia Jur idh sua 

face mais humanista. Em suma, o homem passou a ocupar o centro do ordenamento 

jurídico, gravitando em tomo dele todos os institutos do direito civil que, postos a seu 

serviço, são funcionalizados ao atendimento de suas necessidades, ao 

desenvolvimento integral de sua personalidade de modo a consecução de uma 

existência digna, enquanto ser humano. 

Partindo-se desta compreensão, podemos ver com mais vagar os direitos 

atinentes à privacidade, intimidade e vida privada. 

2.3. I. Privacidade, Intimidade e vida privada. 

"Direito a ser deixado em pazu ou, para alguns, "direito a estar só". O "right to 

be let alone", enunciado pelo magistrado norte-americano Cooley ao final do s4culo 

passado, foi um dos alicerces do célebre artigo de Brandeis e Warren, "The right to 

privacy". O estudo foi pioneiro ao estabelecer um marco na doutrina do direito a 

privacidade, além de ser de certa forma profetico ao antecipar a import4ncia que a 

matéria vida a assumir com o desenvolvimento das tecnologias de infonnaçgo que 

começam a se fazer sentir? 

O direito B privacidade, como já dito, é uma das espécies dos direitos da 

personalidade, que regem os princípios mais básicos da relaç8o do homem com a 

48 
Danilo César Maganhoto Doneda. Considerações iniciais sobre bancos de dados informatizados e 

0 direito à macidade. Extraído de 
h t t t p / / w w w . m u n d o j u ~ d i c o . a d v . ~ r l h t m ~ a ~ ~ o s / d 0 ~ ~ e n t 0 ~ 8 ~ ~ ~ ~ . h t .  Acesso em 10 de janeiro de 
2005. 



sociedade. Entretanto, o vocábulo "privacidade", por ser muito recente, não consta 

sequer na Carta Magna de 1988. 1 

Como então, podemos afirmar com tanta veemhcia ser a privacidade um 

princípio constitucional merecedor de irrefutável proteção? A resposta é simples: 

basta utilizarmos a velha técnica da dedução lógica. 

O artigo sO, inciso X, da atual Constituição Federal pátria dispõem que M o  

direitos invioláveis "a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 

assegurado o direito a indenizaçáo pelo dano material ou moral decorrente de sua 

violação". 

Na precisa lição do professor Manoel Gonçalves Ferreira ~ i l h o  *: 

"O direito à privacidade é dos que reclamam a nao-interfet.encia, a 
não-ingerência, a não-intromissão, seja do Estado, seja de todo o 
grupo social, seja de qualquer outro indivíduo. Nisto, ele coincide 
com as liberdades públicas ddssicas que impõem um não-fazer, 
estabelecendo uma fronteira em beneficio do titular do direito que 
náo pode ser violada por quem quer sue seja." 

O direito a privacidade trata de uma denominação generica, que compreende 

a tutela da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, no 

presente trabalho trataremos apenas dos aspectos da intimidade e vida privada, sem 

nos aprofundar em honra e imagem. 

Nos dizeres de Ren6 Anel Dottim, a privacidade B definida como um 

sentimento, um estado de alma, uma das liberdades do corpo, da mente e do 

espírito; é um direito personalissimo, que permite subtrair a pessoa da publicidade 

ou de outras turbações da vida privada, a qual está limitada pelas necessidades 

sociais e pelos interesses públicos. 

2.3.1 .i. Intimidade e vida privada 

49 
Manuel Gonçalves Ferreira Filho. O direito B privacidade, in Aspectos do direito constitucional 

Fntemporáneo, p 294. 
René Afiei Dotti. A iibedade e o direito à intimidade, in revista de infomações legislativas, p. 



No vocabulário jurídico, intimidade e vida privada são termos distíntos. De 

Plácido e silvas1 considera intimidade como a qualidade ou o carhter das coisas e 

dos fatos, que se mostram estreitamente ligados, ou das pessoas, que se mstram 

afetuosamente unidas pela estima. Nas coisas e nos fatos, a intimidade equivale 

identidade OU à identificação, revelada peta afinidade existente entre eles. Nas 

pessoas, mostra a amizade intima, revelando a familiaridade existente entre duas 

pessoas e as designando como amigas íntimas. 

Seguindo o seu raciocínio, o direito a intimidade é descrito como aquele que a 

pessoa tem de garantir a sua vida privada indevassada, podendo estar só ou na 

companhia que lhe aprouver. 

Já a vida privada se opeíe à vida publica, se relacionando com o Direito Privado. 

Assim, o privado exprime o sentido de individual ou o que é próprio ou pertinente às 

pessoas, consideradas isoladamente, como indivíduos ou como particulares. 

Opõem-se, assim ao sentido de público, em que se integra à ideia de pessoas 

consideradas como uma organização política, e encaradas por seu todo ou pela 

coletividade que compõem, sem qualquer atenção às suas individualidades. Ordem 

privada, pois, é a que se refere a pessoas, vistas de per si ou em suas relaç6es 

individuais ou particulares. Interesses privados são aqueles que afetam 

individualmente a cada pessoa, atuando dentro dos próprios direitos, direitos 

privados ou particulares, que lhe são assegurados por lei. Assim, a natureza do 

privado assegura a cada pessoa o que é próprio ou particular, garantindo-a contra 

as importunações ou molestamentos alheios. E, é o Direito Privado que assinala os 

preceitos e regras, que limitam as ações particulares dos indivíduos em respeito aos 

bens e direitos, que se dizem privados, ou que se integram na ordem privada. 

CretellaS2 Jr. e Pinto   erre ira'^ enfocam em suas obras o direito à intimidade, visto 

mais como um direito da pessoa de não ser importunada se nbo o desejar, 

principalmente se estiver em sua casa, não entrando na questão específica da 

Privacidade. 
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José Afonso da silvaY segue os ensinamentos de RenB Mel Dotti, 

considerando a intimidade como "esfera secreta na vida do indivíduo na qual este 

tem o poder legal de evitar os demais". E a vida privada seria o conjunto do modo de 

ser e de viver a própria vida do indivíduo, sem interferencias ou perturbções, de 

forma que o indivíduo tenha as condições necessárias para a expansão de sua 

personalidade. 

O direito à vida privada revela a necessidade de a pessoa subtrair do 

conhecimento alheio fatos de sua vida particular, e também de impedir-lhes a 

divulgação. Porém, a natureza destes fatos não revela aspectos reservados. 

Por outro lado, o direito a intimidade engloba a parcela dos fatos mah 

reservados de uma pessoa. Consiste na prerrogativa de excluir do conhecimento de 

terceiros fato que não se deseja ver exposto à publicidade alheia. 

Pérez L U ~ O ~ ~  estabelece um vinailo entre intimidade e a dignidade da pessoa 

humana, devendo a intimidade ser considerada no sistema atual de direitos 

fundamentais como expressão do valor da dignidade da pessoa humana. 

Marcelo Cardoso pereiraB, traz-nos grande contribuiÇao da doutrina 

espanhola na busca de um conceito de intimidade, afirmando que segundo tal 

doutrina, poderíamos classificar a intimidade de duas formas, intimidade temtorial, 

consistente na proteção de espaços ou zonas de solid%o, de isolamento frente a 

ingerência de estranhos, compreendendo desde as zonas mais intimas do próprio 

corpo do individuo ate a zona espiritual mais interior da pessoa, sem contudo limitar 

esta intimidade territorial, como um espaço físico, material e finalmente, teríamos a 

intimidade informacional, que teria por objeto as informações relativas à vida privada 

do individuo. 

Na prote@o constitucional intimidade, podemos invocar a inviolabilidade do 

domicílio e o sigilo das correspondências. 

- 
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O direito à imagem tem duas acepçdes: a imagem-retrato - represmb@o 

gráfica, fotográfíca de uma pessoa; e o direito de nao ter sua representação 

reproduzida por qualquer meio de comunicação sem a devida autoriza@o. Vale 

lembrar, todavia, que as pessoas de vida pública, como os politicos, n8o podem 

invocar tal proteçáo quando tratarem-se de imagens divulgadas quando no exercício 

de suas fun@es públicas. Já a imagem-atributo 6 a forma pela qual o indivíduo 6 

visto no meio social onde vive. 

A imagem é uma situaç4o personalissima que envolve terceiros, eis que a 

apardncia física 6 projetada perante os outros. sofrendo repercussdo@? 

Somando-se os subsídios até aqui apresentados, podemos concluir que os 

aspectos da privacidade são aqueles relacionados à individualidade do sujeito. 

2.4. Liberdade de Expresdo e suas manifestações. 

Os direitos a liberdade de expressão e informação são caracterizados 

tamb6m como direitos de personalidade, fundamentais para a concreção do principio 

da dignidade humana. 

Em nossa ordem constitucional a liberdade de expressa0 e suas 

manifestações estão consagradas no artigo quinto e tambbm em outras passagens 

da Magna Carta, vejamos: 

Art. 50.-. . . IV - é livre a manifesta@ do pensamento, sendo vedado o 
anonimato; IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, 
científica e de comunicaç30, independentemente de censura ou 
licença; XIV - 6 assegurado a todos o acesso à informação ....; 

E ainda, tais liberdades são reforçadas em capitulo adiante, in verbis: 

"Art. 220. A manifesta@o do pensamento, a cnaçáo, a expresslo e a 
informação, sob qualquer forma, processo ou veiculo, n h  sofredo 
qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. 

hciana Mabilia Martins. O direito civil B privacidade e B intimidade, in a feconstruçéo do direito 
Privado. p. 346. 



g 1. Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço 
à plena liberdade de inforrnaçh jomalística em qualquer veíçulo de 
comunicaç& social, observado O disposto no art. 5., N, V, X, Xlli e 
XIV. 

Ej 2. É vedada toda e qualquer censura de natureza politica, 
ideológica e artística." 

&sim, a expressão, informação e camunicação em geral, sob quatquer 

forma, sáo mais do que livres no direito brasileiro. Isso significa poder publicar, nos 

meios de comunicação ou serviços de telecomunicações, qualquer coísa que se 

queira. No caso dos veículos de comunicaçi50 de massa, há cautelas e restri-s 

estabelecidas nas esferas constitucional, legal e regulamentar, principalmente no 

tocante à proteção da infância e da juventude. 

Estas liberdades, fundamentais que são, determinam para quem as incorpora 

e para a sociedade que delas se beneficia específicas fung6es, n b  apenas com 

relação ao indivíduo que as exercem, mas em correlação as suas funcionalidades, 

que guardam incontornável perfil social. 

As liberdades sao também (mas, não unicamente) funções. Tem escopo 

pessoal, mas igualmente social. São garantias individuais, relativas ao ser, mas 

também protegem a sociedade contra o arbítrio e as soluç6es de força e nesta 

perspectiva devem ser analisadas. 

Estes direitos, como vimos, podem ser observados sob dois aspectos: um 

aspecto ativo e outro passivo. No tocante ao direito a informaflo, temos a precisa 

lição da professora Liliana Minardi ~aesan?', no aspecto ativo aborda-se a 

possibilidade de acesso aos meios de infomaç80q em igualdade de condições, 

possibilitando o direito de expressar o pensamento e informar. Já o aspecto passivo, 

salvaguarda o direito de assimilar e receber as noticias e as opiniões expressas por 

alguém. 

61 

62 
Liliana Minardi Paesani. Direito e Intemet, P. 21. 
O direito g informaflo, nas liçóes de Carios Ribeiro Qq~eira de Castm, compreende de modo 

amplo o direito de ser informado e ter acesso AS inf0fm-s neCe&rias ou desejedas para a 
f~mieç%~ do conhecimento, constitui por certo, juntamente Wm O direito A vida, a mais fundamental 
das preqativas humanas, na medida em que o saber detenina O entendimento e as opç6es da 
COnsciencia, o que distinguem os seres inteligentes de todas as demais eSP6Cies que exercstam o 
dom da vida. 

28 



Com relação as liberdades aqui expostas podemos concluir que, quando sao 

restringidas de um indivíduo, não somente o direito deste 6 atingido, mas tamMm o 

de toda a comunidade de receber informações e debater ideias. Se ninguém pode 

ser impedido de manifestar seu próprio pensamento, a coletividade n8o pode ver 

bloqueadas as informações a que tem direito. 

2.5. Príncípios Constitucionais de proteçáo do consumidor-usu8iio. 

Adentramos agora num universo muito pertinente ao nosso estudo, o do 

usuário da Internet, prosseguimos neste feito com o intuito de alargarmos o espectro 

do presente trabalho e compilar no mesmo alguns aspectos bastante relevantes no 

meio jurídico que surge da utilização das novas tecnologias. 

Sem dúvidas a utilização das novas tecnologias pelo público em geral, traduz- 

se em relaç4o de consumo, a utilização propriamente dita dos recursos da Intemet, 

bem como dos benefícios acarretados pela mesma, rege-se tambem pelo diploma 

consumerista como veremos logo mais. Contudo, resta-nos neste capitulo relativo 

aos princípios constitucionais pertinentes ao nosso estudo, focar a importância da 

tutela do consumidor perante nossa Lei Maior e sua releveincia enquanto direito 

fundamental da pessoa humana. 

A constituinte de 1988 curvou-se ante aos anseios da sociedade e ao enorme 

trabalho dos órgãos e entidades de defesa do consumidor, com ênfase ao VI1 

Encontro Nacional das referidas Entidades de Defesa do Consumidor, realirado em 

Brasiiia, por razdes óbvias, no calor das discussões da Assemblbia Nacional 

Constituinte, e que acabou sendo devidamente protocolada e registrada sob O no 

2.875, em 8-5-87, trazendo sugestões de redação, inclusive aos entao artigos 36 e 

74 da "Comisçao Afonso Arinos", com especial destaque para contemplação dos 

direitos fundamentais do consumidor, culminando assim, na inserção de quatro 

dispositivos específicos e objetivos sobre o tema. O primeiro deles e o mais 

importante por refletir toda a concepç8o do movimento est8 grafado no artigo SO, 

indso XXXII, no capítulo relativo aos "direitos e deveres individuais e coletivos", 





atividade económica do país, erigido por nossa Lei Maior, a virtude de corromper de 

in~~nstitucionalidade qualquer norma que possa Ser Um obs t6~~ lo  defesa desta 

figura das relações intersubjetivas de consumo, que 4 o wnsumidor. 

Com o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, vimos que 

determinadas práticas e condutas abusivas muitas vezes empregadas por 

empresas, estabelecimentos comerciais e prestadores de serviço, no intuito de 

almejarem o lucro máximo, foram eficientemente reprimidas, de forma que, qualquer 

fornecedor, na forma conceituada pelo artigo 3 O  do aludido diploma, no bojo de uma 

relação de consumo, venha a lesar a parte hipossukiente, tem o dever de reparar 

0s danos imprimidos a este consumidor. 

De outro lado, temos que as relações comerciais e de wnsumo, juntamente 

com os avanços tecnológicos, atingiram um grau de dependgncia na utilização da 

Internet, que muitos consumidores deixam de sair de casa para realizar uma compra 

por meio da rede mundial de computadores. Deste modo, em razao da vasta gama 

de informações que vêm sendo difundidas, trocadas e elaboradas, em decorrQncia 

deste fenomeno meio de comunicação, emerge ao Direito a obrigação de, na mesma 

velocidade, acompanhar essa exorbitante evolução, preenchendo as lacunas 

necessárias, regulando os novos negócios jurídicos advindos da utilização da 

Internet. 

Depreende-se assim, por obviedade, que para determinada pessoa física OU 

jurídica obter acesso a Internet, necessária se faz contratação de um serviço que 

Possibilite o acesso à rede, serviço este realizado pelos Provedores ou Servidores 

de acesso à Internet. Vale lembrar ainda que, reiteradas vezes tais Servidores não 

só oferecem esse serviço de acesso a rede, mas tamb8m serviços de comunicaç60, 

informações (jornais, revistas etc.), dentre outros. Lógico seria, então, que desta 

relação jurídica incidissem direitos e obf'igaçóes para ambas as partes e Provedor 

de acesso, seja aqui entendido como prestador de ambos OS serviços aludidos, e 

usuário do serviço, o chamado Internauta. 

Neste caso temos duas assertivas: O usu8flo das novas temologias, em 

especial da Intemet, que B considerado em nosso ordenamento como consumidor, 

bem como são consumidores em geral os que transacionam comercialmente, em 



determinadas circunstâncias, são também considerados consumidores. Desta forma, 
cabe neste passo de nosso estudo verificar as situações e relaç6es juridicas que 

insurgem destas práticas, vez que são consideradas, cada dia mais, rotinas em 

nosso dia a dia. 

Absorvendo os conceitos acima, vamos agora adentrar no universo digital, 

dembdndo e conhecendo o mundo dos bifsM, para posteriomente anaSsems os 

impactos que estas novas tecnologias tiveram sobre os princípios aqui estudados. 
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Pode-se, então, argumentar que a e~press60 novas tecnologias, aplicada 6 

ciência da infomaç80, comunicação, a linguística ou a quaisquer oubos ramos do 

saber, refere-se muito mais ao estágio atual dos processos tecnológicos do que ao 

adjetivo novas em sua acepção restrita daquilo que tem pouco tempo de existgncia. 

Isto porque, se as novas tecnologias da informação e da comunicação surgiram, 

oficialmente, nos anos 60/70 como resultado dos avanços da indústria ektrhica, 

ingressando nesses mercados e se expandindo, vertiginosamente, nas duas últimas 

décadas, desde 0s primórdios, ao tentar dominar a natureza via recursos 

rudimentares para garantir sua sobrevivência, o homem gerou o processo 

tecnol6gico. 

Essas mudanças refletem-se nos chamados "Meios de Comunica@o de 

Massa". Estes informam, formam e deformam. Estimulam a sociedade de consumo. 

Consolidam laços de dependência. Incentivam a massificação de hábitos, costumes 

e atitudes, em perspectiva vertical, ou seja, no modelo ínformativo, em que o emissor 

manipula as probabilidades de transmissão de dados. Entretanto, neste campo 

especifico, as novas tecnologias de comunicação apontam para a perspectiva de 

massificação da sociedade, dentro de um modelo informativo, de estrutura horizontal 

e vertical, em que receptores e emissores interagem. 

A influgncia da informática nos processos de difusão da infomç40 é 

decisiva. Conduz B adoção de novo modelo informacional distributivo, dineimico e 

hipertextuai, no sentido de atender os usuários conectados em redes eletrbnicas, de 

modo não mais linear, mas respeitando sua estrutura cognitiva, suas demandas 

singulares, independentemente da localização geográfica. Tal dinamicidade 

pressup8e maior agilidade, precisão, completeta, consist6ncia e densidade. 

AS inovafles tecnológicas no campo da comunicação integram o Bmbito das 

Tecno~ogia~ de Informação (TI). Incorpwam, hoje, um número significativo de 

possibilidades técnicas, configurando as novas tecnologias de comunicaç8o ou, 

simplesmente, a comunicaÇao telemática - tele(comunicaç8o) + (infor)m$tica - que 

trata da manipuIaFgo e utilizaçáo da infmação mediante O uso combinado da 
inform&ica, das telecomunicações e dos meios audiovi8uais. 



Contudo, o grande protagonista do mundo eletrdnico 6 sem dhida alguma o 

computador, principalmente porque através da c~municaçb entre Computadores, ou 

entre usuários dessa maquina surgem as redes, das quais uma em particular é o 

principal instnimento de comunicação do mundo moderno: a Internet, que veremos a 
seguir. 

3.3. A Intemet 

A Intemet originou-se no auge da Guerra Fria com o projeto militar norte- 
americano: denominado ARPAnet (A RPA: Advanced Research Pm/ects Agsncy), 

criado como resposta ao lançamento do l0 Satélite ao espaço pela URSS. 

O objetivo do ARPAnet era criar uma rede que pudesse se manter sem a 

necessidade de estar conectada a uma fonte central, ou seja, uma rede capaz de 

tomar todos os pontos de conexão equivalentes. Assim, eventual bombardeio sobre 

um determinado ponto da rede não prejudicaria a conexão entre os demais. 

Na primeira fase do projeto, quatro pontos seriam interligados: UCLA - 
Universdy of Califbrnia at Los Angeles; SRI - Stanford Research Institute; UC Santa 

Bárbara e a Universidade de Utah. E, em 21 de novembro de 1969, deu-se o 

primeiro registro de conexâo entre os servidores deste projeto, quando do contato 

realizado entre os computadores localizados na UCLA e no SRI. Já no fim do 

mesmo ano, todos os quatro servidores estavam conectados à ARPAnet. 

Porém, o termo Internet propriamente dito, surgiu mesmo em meados de 

1981, quando a tecnologia passou a ser também utilizada por cientistas e 

acadêmicos. Apenas em 1987, nos EUA, o uso da grande rede passou a ser feito 

também no âmbito comercial. Daí em diante, no mundo todo, começou a surgir 

inúmeros provedores de acesso destinados ao público em geral. 

Assim, criada inicialmente para fins militares, a rede mundial de computadores 

tomou vulto na vida cotidiana, e hoje se estima que mais de 200 milh6es de pessoas 

espalhadas pelo planeta u~umiam de todo seu potencial. 



O uso academico e científico abriu espaço também ao uso comercial. A 

interface amigável cada vez mais interativa também contribuiu para seu crescimento. 

Atualmente, não apenas trocas simples de mensagens de texto s8o realizadas 

através da rede, mas também a utilização de imagens, sons, gráficos e vldeos, o 

que faz despertar a curiosidade da população, tomando seu uso cada vez mais 

indispensável. 

Isso tudo, porque o ciberespaço apresenta uma gama inimagindvel de 

utilidades para seus usuários, desde simples consultas a textos dos mais variados 

tipos a compras de mercadorias, investimentos em bolsas de valores, 

movimentações financeiras etc. 

A democratização do acesso à Internet fez com que este novissimo meio d~ 

~municação se tornasse o fenômeno do final do século passado e certamente o 

método de muitos estudos e previsses para os futurólogos e especialistas em 

espmlaçóes sobre a sociedade global dos próximos anos. 

necessário antes de prosseguimos, esclarecer que atualmente existe muita 

confusão conceitual acerca do vocábulo Internet; em primeiro lugar, d o  podemos 

Confundi-la com a web, muitos pensam que a Internet limita-se a world wide webs7, 

ou simplesmente www, contudo esta é somente uma de suas aplicações ou 

serviços, talvez a mais conhecida; na realidade, a Internet é uma rede de redes de 

COmputadores com diversas aplicações como veremos adiante. 

Passadas estas considerações, vamos nos aprofundar no funcionamento da 

rede mundial de computadores e em alguns de seus serviços. Não ternos a 

pretensão de esclarecer tecnicamente todas as questões que envolvem a Intemet, 

contudo nosso foco será a valofizaç80 e necessidade de seu funcionamento, para 

também compreendermos 0s direitos envolvidos que mais adiante abordaremos. 
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processadores em tal rede determinará a utilização de um arranjo topológico 

específico e diferente daqueles utilizados em redes locais. 68 

3.2.2. Protocolos de Intemet TCPm e H'ITP 

Protocolo, nos ensinamentos de Marcelo Cardoso pereiraBg, pode ser 

conceituado como um conjunto de convenções que fixam a forma como será 

realizado o intercâmbio de informações entre dois computadores ou entre dois 

programas informáticos. 

A arquitetura TCP/IP (Transport Control Protocol/lntemet Protocol) dá ênfase 

à interligaçao de diferentes tecnologias de redes. A ideia baseia-se na constatação 

de não existe nenhuma tecnologia que atenda aos anseios de toda a comunidade de 

usuários. Alguns precisam de alta velocidade que normalmente cobrem uma área 

geográfica restrita. Outros se contentam com uma rede de baixa velocidade que 

conectam equipamentos distantes milhares de quilómetros uns dos outros. Portanto, 

a única forma de permitir que um grande volume de usuários possa trocar 

informações é interligar as redes às quais eles estão conectados, formando assim 

uma inter-rede. 

Para interligar duas redes distintas é necessário conectar uma máquina a 

ambas as redes. Tal máquina fica responsável pela tarefa de transferir mensagens 

de uma rede para outra. lh'la máquina que conecta duas ou mais redes é 

denominada Internet gateway ou Internet router. Para ser capaz de ratear 

corretamente as mensagens, gatewa~s precisam conhecer a topologia da inter-rede, 

ou seja, precisam saber Como as diversas redes estão interconectada~~~. Já nós, 

usuários, vemos a inter-rede como uma rede virtual única à qual todas as máquinas 

estão conectadas, não importando a forma física de interconexão. 

Para podemos dizer que o Protocolo TCP é O responsável por 

organizar e transportar as informaçdes através da Internet. Já O protocolo IP tem a 

L u i ~  Femando Gomes Soares, Guido h n o s  e Sérgio Colcher. Redes de Computadores. p. 10-1 2. 
69 Marcelo cardoso pereira. Direito à inth-tidade na Intemet. p. 40. 
70 Luiz Fernando Gomes Soares, Guido e CoIcher. Redes de Computadores, p. 142- 
145. 



função de estabelecer os endereços de origem e de destino de cada uma das partes 

(pacotes) da informação, bem como é responsável pela escolha do caminho que 

deve seguir cada transferência de informafles através da Internet. 

A título de esclarecimento cumpre não confundirmos protocolo lP com 

endereçamento IP, vimos acima as funções do protocolo, pois bem o 

endereçamento IP consiste no número atribuído ao computador do usuário, 

caracterizando-se como seu "endereço" na Internet, quando o mesmo se conecta a 

rede das redes, sendo único e exclusivo de cada placa de rede (componente 

eletrônico imprescindível para conexão a Intemet). 

Finalmente, vamos examinar o protocolo HTTP (Hyperfext Transport 

Protocol), contudo é necessário para compreensão deste protocolo a assimilação de 

alguns conceitos básicos a cerca hipertexto, URL (Universal Resource Loder) e 

HTML (Hyperfext Markup Language). 

Hipedexto de maneira simplista seria a técnica que permite o eniaçamento de 

informações, apesar de sua existência remontar ao ano de 1945, o hipertexto 

encontrou na world wide web sua qualidade mais importante, tal técnica nos permite 

'navegar1" pela web, vale dizer, ir de página web a página web com um simples 

clique com o mouse. Somente a titulo de ilustração, atualmente, a técnica de 

hipedexto não se limita ao enlace de documentos em formato de texto, conduz 

também a imagens, sons, programas etc, sendo denominada por hipermídia na 

prestação deste tipo de informações. 

0 (universal Resource Locater), seria o meio de localizar os servidores 

(computadores) existentes na Internet. como vimos a Internet é uma rede de 

informações e serviços distribuida em diversos computadores (servidores72), na 

realidade o URL é uma dire@o, que localiza e identifica um servidor ou computador 

(que já possui um numero) na Internet 

já o HTML (~ipertext Marku~ Language), é uma linguagem de programagáo 

através da qual as páginas web são construidas, estreitamente vinculada à técnica 

71 Temo utilizado pelos usuários da rede mundial de computadores, para caracten'zar o acesso a 
diversas pdginas ou sites (SJ%OS) na wodd w/de web. 
72 Computador que oferece deteminado r~CufS0 OU serviço na rede. 



de hipertexto, desta forma podemos concluir que do trabalho conjunto da linguagem 

HTML e pelo navegador de Intemet podemos visualizar as paginas de Internet. 

Passadas estas considerações, podemos compreender melhor o 

funcionamento da Internet; resta-nos agora' o exame do protocolo H77P (Hipertext 

Transport Protocol) que em linhas gerais, seria o protocolo de comunicação utilizado 

na world wide web para a transferência de informações (arquivos etc) entre usuários 

e o servidor web, e entre este e os usuários. Para tanto, o HTTP se utiliza o modelo 

denominado clientelservidor ou client/Sen/er, que segundo as regras deste modelo, 

computadores podem se conectar a um computador central (servidor) para utilização 

dos serviços oferecidos por ele. Em suma, podemos afirmar que o protocolo HTTP é 

baseado em um modelo clientelservidor, com efeito, quando inserimos um URL em 

nosso navegador, este se encarrega de enviar um pedido ao servidor web 

solicitando determinada informação, que ao final será a página web, a visualização 

da informação através da pagina da web somente foi possível graças ao protocolo 

HTTP. 

Agora que já temos uma visão geral do funcionamento da Internet, 

evidentemente sem o rigor técnico necessário, mas apesar para situar melhor o 

nosso estudo, vamos ao exame dos serviços ou aplicações da rede mundial de 

computadores. 

3.2.3. Serviços oferecidos pela Intemet 

Abordaremos neste tópico apenas 0s serviços básicos da Internet para o 

usuário final, a fim de que Possamos compreender a gama de situações envolvidas 

no enfoque constitucional que galgamos. 

Começaremos pelo Woffd Wjde Web. casamento de duas tecnologias, que 

são o hipertexto e a ~nternet, sendo um dos serviços mais importantes que podemos 

encontrar na rede mundial de com~utadores~ a web é uma tecnologia que possibilita 

o acesso a documentos de hipertexto. vale dizer, páginas web, para recuperar 

informações nos servidores web, essa tarefa com ajuda dos navegadores se faz da 

forma simples e prática, contudo a VWW possibilita O acesso a outros serviços 
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disponíveis na Internet, tais como TELNET, FTP, NEWS etc. Em síntese, agora para 

fixação dos conceitos acima estudados, vamos recordar a tecnologia web, nas 

palavras de Marcelo Pereira   ar doso^^: 

"Em primeiro lugar, há um mecanismo que se encarrega de 
identificar e localizar os arquivos de hipertexto e hipermídia que 
formam as paginas web. Esse mecanismo é o URL. Para suportar a 
comunicação no âmbito da W W ,  é necessária a existência de um 
protocolo. Falamos, então do protocolo HTTP. Para construir as 
paginas web, mister uma linguagem, que é, neste caso a HTML e 
que está baseada em enlaces de hipertexto. Mas toda essa 
tecnologia não haveria convertido a WWW em um dos serviços mais 
populares da Internet se não existisse os navegadores ou browsers. 
Desta forma, essas ferramentas de navegação possibilitam a 
visualização de paginas web, escritas ou construidas com base na 
linguagem HTML, e que estão armazenadas em servidores web cujo 
"endereço" de acesso é uma URL, a qual se pode contatar por meio 
de um protocolo denominado HTTP. 

Dentre os serviços mais utilizados na Internet temos o correio eletrônico, ou 

simplesmente e-mail, podendo ser considerado como uma carta digital, ngo 

precisando wnceituar o e-mail até porque seu conceito já se encontra introduzido 

na sociedade atual. Cumpre-nos somente mencioná-lo devido toda sua 

popularidade, bem como em virtude de ser objeto futuro de nosso estudo, pois 

através deles algumas garantias constitucionais são usurpadas, como veremos no 

próximo capitulo. 

Vamos agora examinar o TELNET, consistente em um serviço disponível na 

rede, que permite conectar-se a computadores remotos e trabalhar (executar 

programas etc) com estes de forma interativa. Resumidamente, podemos dizer que 

apesar do TELNET ser um serviço pouco popular na Internet, ele permite a 

realização de acessos on-line a computadores remotos, passando o computador do 

usuário a funcionar como um terminal do computador remoto, e tudo isso na Internet, 

Veremos adiante que a conexão remota pode vulnerabilizar a intimidade de 

usuários. 

Cumpre a esta altura, verificarmos 0 FTP é um serviço que complementa a 

TELNET, uma vez que permite a transferência de arquivos entre o computador 

73 Marcelo Pereira Cardoso. Direito à intimidade na Intemet. p. 58. 



remoto e o computador do usuário e vice-versa, pertence a família TCP/IP, 

permitindo a obtenção de informações na rede, possibilitando o intercâmbio de 

arquivos, através da Internet entre distintos computadores. A semelhança dos 

servidores web ou dos servidores de correio eletrônico, os servidores FTP oferecem 

um serviço concreto, qual seja, a possibilidade de transferência de arquivos, 

baseado no modelo cliente/servidor. 

Já o GOPHER pode ser considerado um sistema semelhante a W W ,  

contudo mais antigo que esta e sem tantos recursos, na realidade trata-se de uma 

ferramenta de busca de informações que permite navegar através da Internet pelos 

distintos servidores GOPHER existentes ao largo da rede, os quais estão 

interligados entre si. 

Temos outros serviços e aplicações na Internet, contudo nosso objetivo não é 

o aprofundamento nesta seara técnica, mas somente trazer a baila informações 

suficientes para compreendermos um pouco as novas tecnologias, a fim que mais 

adiante possamos assimilar o que o presente estudo pretender informar. Vamos 

agora para a regulamentação da Internet no Brasil. 

3.2.4. A regulação brasileira da Internet 

NO Brasil, o ainda carente de maior expressão CG - Comitê Gesfor da 

internet, criado pela Portaria Interministerial MCIMCT no 147195, publicada no D.O. U. 

de 31/05/95, fornece gratuitamente a poucb conhecida, mas extremamente útil 

"Cartilha de Segurança para Intemet", divulgada em 24/10/2000, e as da mesma 

forma úteis vRecomendações para Desenvolvimento e Operação da Internet/BRu, 

publicada em 19/08/1999, e as "Recomendações para evitar invasões", divulgada 

em 01 101 11 999. 

O Comitê Gestor delegou à FAPESP - Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Estado de ~ 2 0  pau10 a questionável competência para registrar nomes de domínio, 

o chamado "Registro .bt' (Resoluflo no 01, de 15/04/98, do Comitê Gestor da 

Internet. . 





pelos órgãos oficiais de suporte a Internet Brasil: o NBSO-NIC Br Security Ofice e o 

CERT - Computer Emergency Response Team, com sede na Suíça, os quais 

trabalham em conjunto com a Polícia Federal e com organizações internacionais de 

combate a crimes cometidos na Rede; 

Prescreve quanto ao estabelecimento, pelos provedores de acesso, de meios 

que tornem possível a identificação de práticas ilícitas ocorridas através da rede, 

evitando que contas de usuários sejam utilizadas por terceiros, ou seja, abertas 

contas com dados falsos; 

A leitura da "Cartilha de Segurança para Internet", divulgada pelo CG em 16 

de outubro de 2000 é enriquecedora e indispensável para todos os "internautas", ou 

aqueles que utilizam a Internet para quaisquer fins, muito mais para aqueles que 

queiram tratar da questão da regulamentação da rede. 

A Cartilha explica desde como devemos escolher senhas adequadas para 

não termos problemas na Internet; as formas pelas quais "hackers" conseguem 

entrar em nossos computadores e controlá-los a distância, através de programas 

conhecidos como "Cavalos de Tróia", lendo e copiando nossos arquivos, 

conhecendo nossas senhas, números e códigos de acesso a contas bancárias e 

formatando nossos discos rígidos, causando substanciais prejuízos. 

Ainda o que fazem OS vírus e como Se pode evitá-los; como nos protegemos 

de programas hostis escritos em linguagem " ~ a v a " ~ ~  e de programas escritos no 

modulo 11~c t i ve~ '75  do Microsofi Windows; quais OS riscos de se ficar muito tempo 

conectado em salas de bate-papo e em Programas de trocas instantâneas de 

mensagens; o que sã0 ~ookies", quais 0s seus riscos e como podemos nos 

configurar para evitar spam70 quais cuidados devemos ter com nossos dados 

pessoais ao utilizar o comércio eletrônico e 0 home-banking (acesso de banco via 

interne& e ainda o que são "anti-vims" e firewalls (sistema de segurança utiliza& 

em redes de computadores Pam evitar trânsito de informações ngo solicitadas); 

74 Linguagem de  programa@^, OU seja, estrutura linguística utilizada Para geração de programas de 

informática. 
75 

Também considerada uma linguagem de programação. 
76 Examinaremos seu conceito no item 4.2.2. 
77 Examinaremos seu conceito no item 4.3. 



criptografia de chave pública e privada e assinatura eletrônica de documentos78 - e 

qual o real nível de segurança disto tudo. 

Evidentemente estes aspectos colaboram para uma um uso mais adequado 

desta tecnologia, hoje quase que imprescindível, contudo não está imune a 

criticas7', precisando melhorar e se colocar no âmbito jurídico, apresentando 
soluções aos  problemas atualmente enfrentados com a utilização da rede das redes, 

problemas estes analisados no próximo capítulo. 
i 
I 

78 Examinaremos esses conceitos nos itens 5.2,5.2.4. 
79 Observamos, por fim, que a fragilidade do fom~ato jurídico adotado revela-se particulamente 
problemática quando o exercício de uma das principais competências do Comitê, Gestor da Internet 
no Brasil, a ser efetivado no campo dos "~roedimentos, nomas e padraes técnicos e operacionais, 
para a segurança das redes e serviços de Internet", consistir6 em meras recomenda@&. A 
recomendaçao na0 6 vincutante, na0 obriga a conduta, na0 Comp0lta sançaes. Nesta seara, que "80 
pode ficar no campo da recomendação ou sugestao, encontramos aspectos cniciaiç para a 
segurança de pessoas, infoITnaç6es e bens relacionados direta e indiretamente com a Grande Rede. 
Aldemario Araújo de Castro, in a regulamentaSl0 de Internet no Brasil, extraido de 
http//www.aldema~o.adv.br/regint.htm. Acesso em 20 de janeiro de 2005. 



4. PRINC/PIOS CONSTITUCIONAIS NA ERA DIGITAL 

As novas tecnologias foram indubitavelmente a base para um processo 

definido como globalização. O entendimento deste fenomeno, entretanto, apesar de 

decisivamente vinculado a questão tecnológica, suscita questões complexas no 

âmbito do direito, como veremos a seguir, pois alguns direitos fundamentais estão 

sendo suprimidos e por vezes entram em colis%o neste novo panorama mundial, em 

função disto cumpre-nos analisar as influências destas tecnologias no universo 
I 

jurídico. 

Uma das maiores vitórias do homem ocidental foi a conquista de seus direitos 

individuais, que modificaram o caráter de sua inserção na sociedade: de submisso, 

anteriormente, para crítico, questionador, participativo, na atualidade. A reserva do 

espaço privativo do cidadão é muito valorada, a ponto de ser considerada direito 

fundamental e inalienávd. 

Há pouco bem tempo, a Intemet era um recurso de luxo utilizado por um 

seleto grupo empenhado em descobrir as possibilidades da informática. Hoje, 

porém, mesmo que nos países ditos em desenvolvimento, como o Brasil, seu 

alcance não tenha a mesma amplitude que alhures, já houve uma transformaMo 

violenta na ótica com a qual a sociedade mundial enxerga essa ferramenta. Esta, por 

sua vez, desenvolveu-se e impregnou-se cada vez mais no dia-adia daquelas 

pessoas que a ela têm acesso. Correspondência, comércio, transferência de dados, 

consultas a informações estatais, enfim, todo um aparato tecnológico que gera certa 

dependência da gente envolvida, muitas vezes vitalmente. Ações virtuais passaram 

a ter representatividade no mundo material, requerendo assim cobertura jurídica. 

Diante das dificuldades peculiares, entretanto, o direito acabou por atrasar-se 

consideravelmente em relação as 0~0irêndas do mundo virtual. Além de novas 

questões surgidas, como a multiplicidade de países envolvidos em um só ato, tarda 

a florescer a noção de que o território virtual não é uma "terra de ninguém", onde a 

lei não precisa ser obedecida. Com a Crescente importância da Internet na vida dos 

cidadãos e com os conflitos nascentes, porém, essa realidade converge no sentido 

de maiores regulamentações- 



No tocante a esta intrincada questão, o Professor José Afonso da silvaso com 

propriedade leciona: 

"O intenso desenvolvimento de complexa rede de fichhrios 

eletrônicos, especialmente sobre dados pessoais, constitui poderosa 
ameaça a privacidade das pessoas. O amplo sistema de informaç6es 

computadorizadas gera um processo de esquadrinhamento das 

pessoas, que ficam com sua individualidade inteiramente devassada. 

O perigo é tão maior quanto mais a utilização da informática facilita a 1 
interconexão de fichários com a possibilidade de formar grandes 

bancos de dados que desvendem a vida dos indivíduos, sem sua 

autorização e até sem seu conhecimento. A Constituição não 

descurou dessa ameaça." 

A seguir, analisaremos a questão da coleta de informações pessoais 

identificáveis em ambiente virtual e num segundo momento, a questão da 

privacidade, intimidade e vida privada, enquanto decorrência do primado da 

dignidade da pessoa humana, bem como algumas formas de invasão nos meios 

eletrônicos destes direitos. 

4.1 Informações pessoais identificáveis 

Podemos conceituar as informações pessoais identificáveis, ou como tambem 

são conhecidas PII (Personally Idenfifiable Informafion) como sendo todas as 

informações relativas a uma determinada pessoa, desde características físicas até 

hábitos dos mais variados, de modo que dos cruzamentos desses dados seja 

possível traçar um verdadeiro perfil da respediva pessoa. 

Hodiernamente vemos crescer de forma assustadora a coleta e a 

comercialização deste tipo especial de informações, que dizem respeito a vida das 

pessoas; referem-se a qualquer coisa na rede eletrônica que possa ser vinculada, de 

alguma forma, a uma pessoa de carne e osso; a alguém que tem um nome, um 

endereço e uma vida. 

80 José Afonso da Silva. Curso de direito constitucional positivo, p. 205. 



Com frequência, quando acessamos a Intemet nos defrontamos com algum 

tipo de questionário solicitando determinadas informações de cunho pessoal, como 

nome, endereço, e-mail, estado civil, áreas de interesse etc. A maioria dessas 

pessoas, entretanto, mal sabem para que servem tantas dessas informações, 

algumas absolutamente impertinentes. A verdade e que muitas empresas, a fim de 

atrair clientes, oferecem prêmios, ofertas ou ate mesmo serviços gratuitos aos 

internautas que se "cadastrarem" nos seus respectivos sites. Com isso, essas 

empresas passam a deter um material altamente valioso: as Plls - e muitos clientes- 

consumidores ficam mais que satisfeitos em participarem desta esp6cie de permuta 

(troca de mercadorias ou serviços por informações pessoais), pouco se importando 

com as futuras conseqüências oriundas de tal ato. 

Antes do computador, o mero fato de que os registros eram feitos à tinta, 

mantidos em papel e guardados em pastas ou arquivos impunha certas limitações à 

quantidade de dados armazenados, além de restringir quem tinha acesso a essas 

informações e delimitar por quanto tempo elas ficavam guardadas. Registros 

eletrônicos, no entanto, não têm essas limitações, podendo os computadores de 

hoje coletar, armazenar, manipular, trocar e reter quantidades praticamente infinitas 

de dados. 

O tipo de informações coletadas é também novo. Além de dados pessoais, 

voluntariamente fornecidos, no mundo moderno há diversas espécies de 

informações geradas e armazenadas a partir de transaçóes do cotidiano: compras 

com cartão de crédito, ligações telefônicas, entradas e saidas de estradas 

controladas com câmeras, entre 0utf-a~. A medida que os indivíduos realizam 

determinadas transações e praticam certas atividades, os registros são 
automaticamente criados e mantidos para análise, conferência e consulta posterior. 

Geralmente, dados de uma determinada espécie são mantidos em cadastros 

separados de dados de outras categorias, 0 que cria a ilusao de que o 

monitoramento, ainda que constante, não é Centralizado. 

NO entanto, ainda que as infomações sejam coletadas por instituições 

diversas e de forma fragmentada, a tecnologia atual permite a combinago de todos 



estes dados. Notadamente no setor privado, o cruzamento de dados 6 largamente 

utitjzado, possibilitando conhecer todo o perfil de um determinado indivíduo. 

Em nosso país, excetuando-se os preceitos do artigo 43 do Código de Defesa 

do Consumidor, que regula os bancos de dados e cadastros de consumidores, e a 

proteçáo constitucional genérica do habeas data prevista no artigo 5 . O ,  inciso U(II, 

não há praticamente legislação que controle a criação de bancos de dados. 

A escala e os tipos de informação disponíveis aumentam exponencialmente 

com a utilização de tecnologia, sendo importante recordar que, como a informação é 

coletada em forma eletrônica, torna-se extremamente simpies copiá-la e distribui-la, 

podendo ser trocada entre indivíduos, companhias e países ao redor de todo o 

mundo. 

A distribuição da informação pode ocorrer com ou sem o conhecimento da 

pessoa a quem pertencem os dados, e de forma intencional ou nBo. Há uma 

distnbuiçáo náo intencional quando OS registros exibidos contêm mais informaç(ies 

do que as que foram solicitadas ou, ainda, quando tais dados são furtados. Muitas 

vezes, determinadas fichas cadastrais Contém mais dados do que o necessário ou 

solicitado pelo utilizador. 

Como se tudo isto não bastasse, há que se destacar o perigo que 

representam as informaçdes erfôneas. Ser considerado inadimplente quando ngo se 

deve nada a ninguém, não conseguir atendimento médico nem fazer parte um plano 

de saúde, ou ainda ser rejeitado em uma vaga de emprego sem justificativa 

aparente são apenas alguns dos exemplos dos danos que dados incorretos, 

desatualizados ou propositadamente errados podem causar. 

Erros em bancos de dados cost~nlam c=orrer em razão de equívocos não 

intencionais de seus operadores, lamentavelmente muito frequentes, especialmente 

no Brasil, ou ainda em razão de alterafles dolosas efetuadas com a intenção de 

causar prejuízos a concorrentes Ou rmscarar Uma situação negativa. 

0 s  efeitos de um Pequeno erro podem ser ampliados de forma assustadora. 

Quando a informa@O é gravada em um computador. há POUCO in~êntivo para se 

livrar dela, de forma que certos registros podem permanecer a disposiç8o por um 
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longo período de tempo. Ao contrário da informação mantida em papel, dados 

armazenados em um computador ocupam muito pouco espaço e são fáiceis de 

manter e de transferir, e como tal podem perdurar indefinidamente. 

As informações pessoais identificáveis têm atualmente um alto valor de 

mercado, e uma das razões para isto é que em detenção delas se torna possível 

para empresas direcionarem seus investimentos. Desta forma, para as empresas é 

muito vantajoso possuir grande quantidade destas informações, uma vez que, 
I 

conhecendo os gostos e as necessidades de seus clientes ou clientes em potencial, 

da forma mais detalhada possível, podem investir diretamente neles. 

Portanto, quanto maiores e mais exatas forem as informações coletadas, 

menos riscos correrá a empresa e mais sólida será sua base de sustentação. 

No entanto, não são só as empresas comerciais possuem o hábito de coletar 

informações pessoais identificáveis. OS governos sempre fizeram-no, principalmente 

no tocante a seus adversários. 

Evidentemente, a coleta de informações por governos, agências 

governamentais e mrporações privadas não representa um fenômeno novo, pois já 

existe há muito tempo. A diferença que a era tecnológica traz pode ser resumida em 

cinco fatores: a maior quantidade de informações disponíveis, os diversos tipos de 

informações disponíveis, a enorme facilidade e maior escala de intercâmbio de 

informações, os efeitos potencializados de informações errôneas e a duração 

perpetua dos registros. 

4.1.2 Meios de Coleta de Dados Pessoais pela Internet 

Existem inúmeros meios de comunicaMo eietrônica capaz de coletar 

informações das mais variadas formas, Com0 imagens (camaras fotogrdficas, 

circuitos internos de televisão1 scanners etc.) e sons (microfones, escutas 

telefbnims, gravadores etc.). 

Tais informações podem compor as chamadas Informações Pessoais 

ldentificáveis, ou seja, aquelas informações que dizem respeito a determinada 

pessoa podendol da reuni30 desses dados, traçar-se O perfil do indivíduo. 





4.2. Privacidade, intimidade, vida privada e Internet 

Como vimos acima, a utilização de dados pessoais, em bancos de dados 

informatirados tornou possível a descoberta de aspectos alta relevância da 

intimidade dos cidadãos. Esta possibilidade cresce muito mais quando são utilizados 

os bancos de dados cruzados, ou seja, ao serem relacionadas informações de 

diversos bancos de dados. Tal uso pode ter como objetivo o controle social operado 

por um Estado ou organizações totalitárias, ou mesmo fornecer indicativos de um 

futuro comportamento para um comerciante ou para um provável empregador. É 

evidente que isto implica em um atentado frontal a privacidade individual, possível 

sem que se usem microfones nem câmaras, apenas recolhendo as informações que 

todo cidadão costuma revelar nas mais diversas ocasiões, como o cadastro que faz 

em uma locadora de vídeos ou sua ficha em uma clínica médica. 

A facilidade com que podem e cada vez mais poderão ser obtidas 

informações pessoais lança porém, uma sombra sobre a privacidade, capaz de 

gerar, como potencial conseqüência, a diminuição da esfera de liberdade do ser 

humano. 

Os avanços da ciência trouxeram a necessidade de repensar o cotidiano, e 

direitos relacionados as novidades tecnológicas também foram estudados e 

alterados. 

Neste último século, grandes foram as mudanças e o conceito de privacidade 

também foi gradativamente sendo modificado, de acordo com as alterações políticas 

e sociais. Foram grandes as evoluções tecnológicas, mas foi curto o espaço para a 

discussão de seus benefícios e maleficios, ou ao menos o estabelecimento do que 

poderíamos chamar de "uso ético". Assim, a velocidade do surgimento de 

tecnologias comprometeu seu uso adequado, e as disputas políticas fizeram delas 

amas poderosas no combate ao inimigo. 

Enquanto envolve a iniciativa de entidades privadas que coletam informafles 

pessoais para fins de publicidade e estimulo ao consumo. é considerado um 

procedimento invasivo, que não respeita a privacidade das pessoas, e antiético. 

Porém, com a tendência de "diminuição da burocracia" com a implantação de um 





É a garantia efetiva deste controle que passa a balizar a reflexão jurídica em 

tomo do direito a privacidade, muito embora seja possível distinguir duas tendências 

básicas em relação a este direito, uma norte-americana, bastante vinculada ao nght 

to be let alone e utilizando-se dele para garantir o que configurariam liberdades 

públicas em outros ordenamentos, como o direito ao aborto; e a dos países da União 

Européia, que procuram submeter a utilização de bancos de dados informatizados à 

obediência de alguns princípios básicos de salvaguarda da privacidade, com base 

em legislações específicas e na diretiva 95146lCE da União ~uropéia.~' 

A diretiva da União Europeia restringe, drasticamente, a capacidade de as 

companhias comercializarem dados sobre os consumidores, e ainda garante aos 

cidadãos a opção de se retirarem de bancos de dados privados e também dos 

bancos de dados coletados para uma finalidade especifica (aquisição de carta0 de 

crédito, por exemplo). Já os Estados Unidos continuam vinculados à idéia de livre 

comércio das informações pessoais, contudo a própria União Européia começa a 

exigir que o governo norte-americano aumente as salvaguardas de privacidade para 

os cons~midores~~. 

De qualquer forma, medidas de proteção h privacidade devem ser tomadas 

por toda coletividade, incluindo-se no genero usuários, empresas e o principalmente 

o Poder Público, responsável supremo pela manutenção do estado de direito, a que 

todos nos curvamos. 

Cumpre esclarecer nos ensinamentos de Michele Keiko ~ o r i ~ ' ,  que na 

doutrina existe uma corrente negativista que defende não existir qualquer relação 

entre computadores e a vida privada. Neste caso, a informática não teria inovado, 

seria apenas mais uma etapa tecnológica em uma evolução da vida social. Contudo 

a corrente majoritária discorda, entendimento que corroboramos, pelas razees até 

aqui expostas. 

8s Danilo César Manganhoto Donela. ConsideraMes iniciais sobre bancos de dados infomatjzados e 
o direito A privacidade. Extraído de h ~ p l m u n d 0 j ~ ~ d i ~ 0 . a d v . b r l h t m l l a r t i g o s / d o c u m e ~ t ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
Acesso em 10 de janeiro de 2005. 
en Liliana Minardi Paesani. Direito e Illtemet, P. 58-59. 

Michele Keiko Mo". , in direito à intimidade VetSus itlfomiática, p. 60. 



Na opinião de Ives Gandra da Silva Martins e Rogério Vidal Gandra da Silva 

~ a r t i n s ~ ,  a Internet tornou a privacidade de todo o cidadão que a ela tem acesso 

inexistente, pois sujeito aos assaltos dos 'predadores dos sistemas', nada obstante 

os esquemas de segurança, muitas vezes, sem que o lesado tenha conhecimento 

de que seu sistema pessoal foi assaltado. 

Fábio Henrique ~odestá*, traz a lembrança que no campo da proteção as 
informações pessoais, já existem modernas tecnologias, mas ainda em fase de 

teste, que estão desenvolvendo senhas como formas relacionadas a própria 

condição genética do ser humano com o objetivo de evitar a intromissão indevida 

aos dados pessoais dispostos na rede, como é caso da autenticação biometrica com 

impressão digital e leitura da retina. Enquanto essas formas altamente sofisticadas 

não se tornem disponíveis, o grande desafio atual é impor as companhías a 

observância dos direitos básicos do consumidor, em especial conferindo-lhe meios 

de conhecer como e onde são utilizados seus dados pessoais e exigir, por meios 

legais efetivos e já disponíveis, o cumprimento do que foi prometido e disposto em 

lei. 

Naturalmente, não temos a pretensão visualizar a solução para todos os 

problemas da questão da privacidade na Internet em decorrência da coleta e 

comercialização de dados, contudo corroboramos com entendimento de Podestá," 

ao nosso ver sempre que houver colisão entre liberdade de informação e a vida 

privada e intimidade, estas últimas devem prevalecer como medidas adequadas a 

manter a individualidade do ser humano, contudo verificando-se o interesse público 

no caso concreto. 

Porém, não temos somente à invasão da privacidade na coleta de dados via 

web; existem outras formas de invasão como veremos abaixo, disseminadas na 

própria Internet e também no correio eletrónico, todavia vamos por hora nos 

aprofundar na coleta de dados efetuada pelos governos, e também nos chamados 

Ives Gandra da silva Martins e Rogério Vida1 Gandra da silva Martins. Privacidade na comunicação 
eletrdnica, in direito e Intemet- P. 50- 
89 ~g~~ Henrique podestá. Direito & intimidade em ambiente da Internet, in direito e Internei, p. 175. 

~ á b i ~  Hennque podesth. Direito il intimidade em ambiente da Intemet, in direito e Intemet, p. 175. 



cookiesg', para num segundo momento partimos para a análise das outras formas 

invasivas. 

4.2.1. Ameaças Governamentais 

Após uma série de relatórios e suspeitas sobre a existência de um sistema 

global de interceptação de comunicações com o nome de código ECHELON, o 

Parlamento Europeu decidiu, em 5 de junho de 2000, constituir uma comissao 

temporária encarregada de averiguar sua existência e funcionalidade. 

O longo e detalhado relatóriosz elaborado por Gerhard Schmid concluiu que 

pela existência de um sistema de escuta das comunicações que opera a nível 

mundial com a participação dos Estados Unidos da América, do Reino Unido, do 

Canadá, da Austrália e da Nova Zelândia, no quadro do acordo UKUSA, deixou já de 

constituir objeto de dúvidas. Com base nos indícios disponíveis, bem como em 

inúmeras declarações coincidentes oriundas de círculos muito diferenciados, 

incluindo fontes americanas, pode presumir-se que, pelos menos durante algum 

tempo, tenha sido dado ao sistema ou a partes do mesmo o nome de código 

ECHELON. Importante afigura-se o fato de o mesmo ser utilizado para fins de escuta 

das comunicações privadas e econômicas, mas não militares. 

Entre as características do sistema ECHELON, destaca-se sua capacidade 

praticamente global de vigilância, através da utilização de estações receptoras que 

operam via satélite e de satélites de espionagem, os quais permitem a interceptaH0 

de qualquer comunicação e de seu respectivo conteúdo, desde que seja efetuada 

por telefone, fax, Internet ou e-mail, emitida por quem quer que seja. 

Como destaca o relato? 

a ameaça que o ECHELON encena para a vida privada e a economia 
não deve ser vista apenas em função do poderoso sistema de 
vigilância que representa, mas também pelo facto de operar num 
espaço praticamente à margem da lei. Um sistema de escutas das 
comunicações internacionais não incidie, na maioria dos casos, nos 
habitantes do p W 0  pais. 0 visado não dispõe assim, enquanto 

'' Examinaremos seu conceito no item 4.2.2. 
92 Disponível no web site do parlamento europeu. 0 qual pode ser acessado em língua partuguesa no 
endereço http://www.europarl.eu.intlhome/defauh_pt.Mm 
93 Gerhard Çchmid. Relatório citado, @g. 25. 



estrangeiro, de qualquer forma de protecção junaica nacional, ficando 
desse modo inteiramente à mercê deste sistema (. . .) 

O problema da utilização do ECHELON no âmbito global resulta no fato de 

que o sistema tem sido utilizado para favorecer empresas pertencentes aos Estados 

UKUSA. Os serviços de informações dos Estados Unidos nao se limitam a investigar 

assuntos de interesse econômico geral, interceptando também as comunicações 

entre empresas, sobretudo no quadro da concess?lo de contratos, justificando essa 

interceptação com o propósito de combater tentativas de corrupção. 

Marcel ~ e o n a r d i ~  nos faz lembrar que o Brasil já foi alvo da espionagem 

concorrenciai norte-americana em 1994, quando da contratação de empresa 

especializada para o projeto SIVAM (Sistema de Vigilância da Amazania). O sistema 

ECHELON foi utilizado pela CIA/NSA (Agência Central de Intelighcia Norte- 

AmericanalAgência Nacional de Segurança Norte-Americana) para escutar as 

comunicações entre a empresa vencedora da contratação, a francesa Thomson- 

CSF, as quais revelaram a suposta existência de corrupção no procedimento, tendo 

havido pagamento de subornos aos julgadores. Com isto, o governo Clinton 

formalizou queixa junto ao governo brasileiro, acarretando a transferência do 

contrato a favor da empresa norte-americana Raytheon. A informação a respeito 

desse episódio encontrava-se disponível no web site dessa companhia, mas foi 

removida para evitar maiores controvérsias. 

Sabemos que todas as operações de intercepção de comunicafles 

constituem uma grave ingerência na vida privada da pessoa humana. O Parlamento 

Europeu entendeu que a utiliza@o do sistema ECHELON para quaisquer outros fins 

que n2o a obten@o de informações de interesses de segurança nacional viola 

frontalmente o direito a privacidade dos indivíduos. 

Como se náo bastasse, é sabido que O governo norte-ameri~ano utiliza ainda 

outros sistemas para intercepta@ de dados, Como nos ensina Rodney de Castro 

~ ~ i ~ ~ t ~ * ,  o Carnivore desenvolvido pelo FBI (Fedeai Beraou of InvestigationQ6), 

" Mar-! Leonardi. VigilBnCia tecnoi@ica. bNKos de dados, Intemet e privacidade. ~ ~ t ~ ~ i d ~  de 
httpl-1 .jus.com.br/doutfln~e~~o.as~?id=5899>. ~ ~ e s s 0  em: 20 de janeiro de 2005- 
95 Rodney de castro Peixoto. f emPos dificeis Para liberdades civis: Vigilflncia sem fronteiras. ~ f i ~ ~ m ~  
de ~ t ~ l ~ . i ~ t ~ ~ ~ ~ ~ l . c o r n . b r I 8 f t i g o s .  ~~~ em 13 de novembro de 2004. 
96 Seiviço Federal de 1nvestigat80 N o ~ e A m e r i ~ n o -  





Marcelo Cardoso pereiraQB muito bem sintetiza o problema afirmando que, 

ainda que seja muito difícil imaginar que tecnicamente a Intemet possa ser 

controlada, infelizmente esse controle pode realizar-se, sendo em função disso 

importante se evitar a instalação de dispositivos informáticos de controle ao largo da 

Intemet, vez que isso menoscabaria, por não dizer suprimiria, a privacidade dos 

internautas. 

4.2.2. Cookies 

AO contrário dos formulários, que são explícitos coletores de informaçdes 

pessoais, os cookies (biscoitos, em inglês) operam usualmente sem o consentimento 

ou o conhecimento do usuário. 

Cookies são pequenos arquivos de informações lançados pelos sites 

\risitados, dentro do computador do visitante, e ficam armazenados no respectivo 

disco rígido, para enquanto houver navegação na web, serem utilizados pela 

memória RANlQ9. Existem dois tipos de mkies: 0s que são gravados diretamente no 

computador dos usuários, e servem para facilitar o carregamento do site numa 

posterior navegação, e os que se servem apenas para coletar dados dos visitantes, 

cujo destino é, inevitavelmente, o banm de dados do siteiw visitado. A coleta de 

informaçóes pessoais identifidveis, através dos cookies tem como principal objetivo 

- pelo menos é o que alegam 0s donos dos 'biscoitos' - personalizar o acesso do 

internauta ao respectivo site. 

Das informações coletadas é possível identificar qual o navegador utilizado, o 

sistema operacional, OS horários, a quantidade de acessos, as áreas de preferencia, 

bem como o número do IP (Internet Protoc~r), que está para a Internet assim como a 

impressão digital está para a identificaç80 de PessoaS. Atraves desse número pode- 

se conhecer o provedor, 0 navegador, 0 sistema operacional e, inclusive, a 

IocalizaMo de qualquer um que tenha acessado a Internet - o que se de um Iado 

pode ser muito Útil para encontrar criminosos, Por outro lado, disseca a vida dos 

usuários u>muns, que podem ter seu endereço e telefone divulgados para um 

incontável número de pessoas. 

9s Marcelo Cardoso Pereira. Direito a intimidade na Intemet, p,, 183. 
99 Read Acess Memory - Memóna volátil de um sistema cornputacional. 
1 O0 Página da word wide web. 



Aparentemente os cookies têm somente a finalidade de facilitar o retomo do 

usuário a determinados sites, posto que completa o URL sempre que o usuário 

começa a digitá-10. Entretanto, são desvirtuados, passando a funcionar como 

autênticos espiões, gerando informações acerca das preferencias do visitante, 

sempre que ele passa por uma determinada página virtual. Essa característica de 

'espião' dos cookies, implica em violação ao direito a privacidade, ensejando 

providências judiciais inibitórias (restrição Ou impedimento ao uso desses softwares) 

ou indenizatórias (quem sabe até por dano moral, decorrente da violação da 

intimidade do usuário). 

Além de obter informações sobre as preferências do indivíduo, de maneira 

ilegal, os cookies podem perfeitamente enviar o endereço eletrônico da pessoa a 

uma base de dados, de onde este sairá provavelmente vendido, junto com tantos 

outros. 

Agora vamos analisar as diversas fomias de invasão de nossa pnvaadade 

através do universo virtual da Internet e seus serviços. 

4.3. A invasões ao correio eíetrbnico : SPAM 

Spam é a nomenclatura utilizada para exprimir de maneira sintética o envio de 

mensagens em massa, não-solicitadas e geralmente com fins comerciais, por meio 

da Internet. Utilizou-se da marca do famoso presunto americano não por acaso, 

tendo em vista que em episódios televisivos ela era "empurrada" a um cidadão, de 

maneira similar ao que ocorre com o correio eletrônico. 

O uso do correio eletrônico passou a ser ferramenta indispensável (ou, se não 

tanto, ao menos valorada) para um grande mntingente, inclusive no Brasil. Razões 

para tanto são facilmente encontradas: agilidade, facilidade, baixo wsto, 

comodidade. Algumas, porém, não se visualizam de maneira tão fácil: segurança e 

privacidade. Além dos riscos envolvidos na transmissão de uma mensagem, 

podendo esta ser interceptada com relativa tranquilidade, surgiu um meio de invadir 

a privacidade dos usuários do popular e-mail (correio eletrônico) sem que estes 

possam, ao menos Sem a ~rote@o da lei. manifestar qualquer tipo da defesa: o 

spam. A sensa~áo de impunidade é tamanha que a ousadia dos emissores desse 



tipo de mensagem, conhecidos como spammers, vem crescendo a cada dia que 

passa, como que desafiando a paciência do internauta. Se não bastasse o envio de 

conteúdo não raras vezes impróprio a listas enormes de endereços sem nenhum 

criterio, surgiram maneiras de iludir e enganar aquela pessoa que já havia criado 

certa prevenção contra o spam no dia-adia. Remetentes são forjados, assuntos são 

evasivos, de modo tal que se, não bastasse a imposição ao usuário de já receber a 

mensagem, há ainda a tentativa de forçar ele a ler seu conteúdo. 

Fato interessante que pode facilitar a regulamentação do envio de mensagens 

não-solicitadas, o spam, é a ~0ncentração existente entre os grupos que enviam 

essas mensagens. A maior parte do incomodo é gerada por um pequeno 

contingente de pessoas. Muitas delas, inclusive, ganham a vida fazendo isso. 

Grande problema referente ao mau uso do correio eletrenico é a possibilidade 

de anonimato. Causa-se grande estrago e prejuízo sem haver o conhecimento da 

origem dos danos, sem se saber a quem responsabilizar. No entanto, facilitam-se as 

coisas para os operadores do direito porque o emissor de e-mails em massa, ou 

spammer, acaba por revelar sua identidade. Ela aparece no momento em que é 

oferecido um canal de comuni~a@o com seu possível cliente. Ou seja, por mais que 

forneça um endereço eletrônim falso e oculte-se a verdadeira origem do e-mail, o 

vendedor necessariamente terá que enviar juntamente com a mensagem um 

telefone, um endereço terrestre. um número de conta bancária, enfim, alguma 

maneira de conseguir O dinheiro do comprador. Dessa maneira torna-se mais 

acessível e, assim, mais sujeito à coercitividade da lei. 

O carater global da IrdWnet suscita kIÚmeras dúvidas acerca da aplicabilidade 

da norma. dificultando assim 0 estabelecimento de regras para as comunicaçdes e 

tamwm a ~ ~ n i ç l i o  dos indivíduos que causem transtornos à sociedade. Um 

indivíduo pode enviar uma mensagem de um pais a outro, utilizando-se de infra- 

estmtura de um país distinto. escapando, n~uitas vezes, da coercitividade cabível. 

NO dizer de Marm Aurélio Greco e Ives Gandra da Silva Manins, 0s 

problemas decorrem dessa a@o transnacional, tropeçando na questáo da 

extraterritorialidade, não só Porque ela representa um teste à soberania das naçóes 



mas também porque o "exercício da função jurisdicional (...) [é atrapalhado pela] 

virtwlização dos bens e (...) [pela] mobilidade de pessoas e ati~idades."'~'. 

Algumas normas já estão em vigor em certos países, como o Japão, os EUA 

e membros da União Européia. No caso europeu, porém, não há respeito a lei e o 
spam age livre como antes. No exemplo nork-americano, há excessiva dispersão e 

falta de uma linha comum a ser adotada por seus estados. 

Além da Constituição, encontramos outras bases na legislação brasileira 

vigente que servem de apoio aqueles combatentes do envio de mensagens nao- 

solicitadas em massa. Entre elas, destaquem-se o Código de Defesa do 

Consumidor, o Código Penal e o Código Civil de 2002. 

Exemplificando, quando tenta ocultar o caráter de oferecimento de bens e 

serviços da mensagem, o emissor de spam sai da esfera de legalidade imposta pelo 

artigo 36 do Código de Defesa ~onsumidor'~, que obriga a publicidade a ter seu 

caráter exposto de maneira clara, facilmente identificável. 

Também no Código Penal de 1940 há disposiç6es importantes com relaÇao 

ao tema. O envio de spam. para Moraes e Silva ~ e t o " ~ ,  enquadra-se no artigo 265 

do Código Penal Brasileiro de maneira implícita, pois atenta contra o funcionamento 

de serviço de utilidade pública. 0 mesmo autor discorre também sobre o artigo 146 

do citado código, que condena aqueles que constrangem a alguém reduzindo sua 

llcapacidade de resistência". Neste exemplo. já não 6 tão implícito o enquadramento, 

uma vez que a vítima tem sua capacidade de resistdncia anulada. 

O novo Código Civil de 2002 também não permite a invasão indiscriminada da 

privacidade dos us~k ios  da web: protege 0s indivíduos usuários das comunicaçóes 

eletronicas o disposto nos artigos 21 186 e 187, de maneira razoavelmente clara: a 

""ida privada da pessoa natural é inviolável" diz o artigo 21, complementado pelas 

palavras do artigo 186. segundo 0 qual "aquele que (...) violar direito e causar dano a 

'O' Marco Aurklio Greco e Ives Gandra da Silva Martins (Cwid.). Direito e /ntemet: 
(mídicas na sociedade infomiatizada. P. 41- 

Amar0 Moraes e Silva Neto. Legismania pátjja. Extraído de 
h t t p / ~ . e r d v o g a d o . c o m / f a I / d o ~ ~ n ~ ~ ~ ~ g ~ .  Aceso em 15 de janeiro de 2005. 
'O3 Amar0 Moraes e silva Neto- A. Direito h Privacidade e tranquilidade. Extraido 
httplM,intemetiegal.com.br/a~igos. i4cesso em 11 de janeiro de 2005. 



outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito." É inegdvel tambbm que, 

dadas às proporções do spam atualmente, os spammers, ao exercerem um direito, 

excedem "os limites impostos pelo seu fim ec0nÔmico ou social, pela boa-fé ou pelos 

bons costumes", como nas palavras do artigo subsequente. 

Muitas outras são as normas que, se submetidas a crítica e a reflexão, 

abrangem a invasão de privacidade virtual. Resta aos brasileiros objetivar sua 

eficácia com relação ao spam e a outras formas de desrespeito à privacidade. 

4.4. Invasores ou ggnios: Entendendo o universo Hacker 

Um Hacker é um individuo que possui muito conhecimento tecnico sobre 

sistemas de computador e sua segurança, possui suas raízes na cultura de 

computador nas décadas de 1950 e 1960, quando O acesso aos computadores era 

extremamente limitado e dispendioso. 104 

Hacker tem sua raiz no verbo inglês to hack, que guarda diversos sentidos 

que vai de chute (ou golpe) a manjedoura, passando por táxi e podendo significar 

tosse. Também é aplicado a todo aquele que se vende (prostitui-se), aluga-se (6 

mercenário) ou faz algo apenas por dinheiro. 

Miguel Pereira ~eto'", nos ensina que 0 termo hacker foi cunhado a partir de 

expressão utilizada no best Seller 'Neur~~ancer', escrito por Williams Gibson em 

1982, para classificar os seres virtuais que habitam 0 cyberspace ( mundo virtual). 

Consistente na habilidade de explorar sistemas de forma a descobrir seu 

funcionamento e as falhas existentes nele, 0 Hacker é comumente descrito como um 

"fu~adof. Um indivíduo que analisa todas as Partes de código possíveis, estudando 

seus defeitos e qualidades e Se tornando altamente especializado naquele sistema. 

Cracker é quem tem tais conhecimentos e 0s utiliza para causar danos. 

Na midia foi consagrado o uso de hacker corno O viião digital, ou seja, quem 

invade sistemas e sitesi apaga 0s dados e causa prejuizos. PorBm, é fundamental 

distinguir um hacker de um programador ou de um cracker Ou de um oportunista. 

1" Cmnkhjte Cathy e Jack McC~llough. Hackers acesso negado.p.2. 
'O5 Miguel Pereira N&O. Crimes de lnfOm&ica: A ameaw vii(lJal na era da infonaç80 digital, i,, 
jnternet - 0 direito na Era Virtual- P- 367. 





comunidade de programadores, e é essa fama, e não o lucro, o que os alimenta. 

Costumam ser bem pagos como programadores, e nas horas vagas se dedicam ao 

hacking, repita-se, apenas com o objetivo de aprendizado, sem intuito de lucro. 

Um mito corrente é o de que hackers são criadores de virus de computador, 

os virus são pequenos programas cuja fun@o 6 alem de replicar como um vírus 

biológico, causar interferência na máquina infectada, podendo causar grandes ou 

pequenos estragos. Como são programas, obviamente são feitos por 

programadores. E, como exigem grandes conhecimentos de sistemas operacionais, 

presume-se que apenas quem tem poderes para cná-10s são hackers (há quem crie 

vírus para estudá-los funcionando no sistema operacional) ou crackerç (a inten@o é 

causar dano). 

Porém, nos últimos tempos, fazer programas tem se tornado uma atividade 

cada vez mais fácil e acessívei, O que levou também a uma evolução em termos de 

deçenvolvimento de vírus, como o ~urgimento de kits para a criação de vinis 

personalizados. O "aiadoP escolhe O tipo de infecta0 que deseja e qual sera o 

objeto da infecção (como uma foto ou um programa simples), e o kit se encarrega de 

criar o vírus. Aí é só fazer a disseminação do novo vírus. Ou seja, a criação de vírus 

é cada vez mais obra de oportunistas e menos de hackers ou crackem. 

Marcelo Cardoso pereira'", traz-nos a lembrança que muitos autores 

defendem a atividade dos hackers, mas ainda que seus conhecimentos sejam 

valiosos; o referido autor não corrobora com este tipo de incursao, afirmando que tal 

atividade invasiva pode ser comparada Com 0 ingresso sem autorização em uma 

casa, sendo que o invasor deixa um bilhete a0 morador, informando que ele ali 

esteve, e que as portas e as janelas não foram resistentes para contb-10. 

4.5. wrus informáticos como forma de invasão 

primeiramente, Cumpre esclarecer 0 que é V ~ U S  informático, como vimos 

acima vírus, são Pequenos Programas que se reproduzem e propagam 

automaticamente, causando danos ao sistema de computador, para isso ficam 
ocultos g fim de na0 serem detectados. são classificados em diversas categorias 

Marcelo Cardoso pereira. Direito h intimidade na Intemet. p. 234. 





4.6. O estelionato virtual: Engenharia ~ocial '~@ 

O conceito de engenharia social traduz a ação de uma pessoa mal 

intencionada se passar por uma ou mais pessoas, enganando os colaboradores de 
uma organização. Para poder fazer um "teatro" convincente, esta pessoa utiliza 

informações (nomes de usuários, administrador, etc.) coletadas previamente. Com 

isto consegue obter informações privilegiadas (ex: senhas), ou induzir pessoas a 

executar ações que enfraqueçam a segurança (ex: executar um trojan - O nome 

Trojan vem de Trojan Horse, em POfiugu6~: Cava10 de ~r6ia'". Trata-se de um 

programa que finge realizar uma certa tarefa e secretamente, realiza uma outra 

tarefa maliciosa. 

por mais extraordinário que possa parecer, o método mais simples, mais 

usado e, infelizmente, mais eficiente de se descobrir uma senha é perguntando. 

Basta alguém de "boa Iábia" perguntar a um colaborador despreparado que a 

possibilidade de se obter com sucesso a resposta positiva pergunta é certa; 

ganhar acesso, controlar e Conseguir mais acesso. Pode não ser a senha, mas ele 

vai contar o tipo de sistema, o tipo de computador, e o que mais ele ver pela frente. 

vai depender de quão bom 6 0 "Engenheiro Social", e quantos conhecimentos 

sobre a empresa ele possui. Mesmo com novas ferramentas para hackers 

aparecendo toda semana na Intemet. explorar a ingenuidade humana permanecerá 

sendo um dos meios mais eficientes de dominar a segurança das redes. Muitos 

ataques de engenharia social sgo complicados e envolvem diversas etapas e 

planejamento elaborado, além de combinar o conhecimento da manipulação e 

tecnologia. 

O início, na maioria das vezes, é através de pesquisa na Internet sobre a 

instituição ou o alvo de ataque. de Posse de algumas informações o atacante 

prepara seu bote, podendo ser atravbs de telefone, fazendo-se passar por um 

vigilante, copeira, responsável pela manutenç80 de equipamentos ou até mesmo por 

algkm que possua um cargo alto dentro da empresa. 

109 Terno no universo da infomática pam designar a aMo de invasores mal- 
intencionados, que ngo Se utilizam de meios tecnolhicos Para obtençilo de dados confidenciais 
utilizam apenas ardil argumentativo, Para que aqueles que Possuem tais dados os transmita 

Erceber &a relevtnua. 
JA estudado no tópico anterior - capítulo 4.5. 



Como podemos verificar, em uma engenharia social o conhecimento da 

cultura de uma empresa, de sua estrutura corporativa, seus vários escritórios e 

departamentos, os nomes dos responsáveis diretos pelos departamentos fazem 

parte da bagagem essencial de tnXy-Je~ de um engenheiro social bem-sucedido. 

Uma forma perigosa de ameaça ocorre quando um funcionário está 

insatisfeito, sai da empresa ou, ainda pior, é despedido. Qualquer inform-o crítica 

precisa estar assegurada para responder a esse tipo de cenário. Porém 6 bastante 

estranho que a ameaça não seja decorrente propriamente da habilidade do ex- 

funcionário, mas de se subestimar a ameaça por ele representada. 

Um ataque terá êxito se o atacante tiver habilidade suficiente, motivação e 

oportunidade. Dentre os engenheiros sociais que buscam o ataque, encontram-se 

de inofensivos a sórdidos, de ingênuos a mal-intencionados, de tolos a inteligentes. 

O maior trabalho que se tem atualmente é projetar uma estratégia de defesa capaz 

de mantê-los todos do lado de fora, inclusive 0s sórdidos, os mal-intencionados e 0s 

inteligentes que sabem muito sobre um determinado sistema ou empresa. 

N ~ O  se consegue assegurar ser impossível que o engenheiro social invada 

um sistema ou uma empresa e obtenha sua informação, mas pode-se fazer que 
isso seja extremamente difícil, adequando-se também o nível de dificuldade ao 

orpmento e as necessidades da empresa e implementando, principalmente uma 

política de Segurança Corporativa investindo em conscientização e capacitando 

todos OS colaboradores. 

4.7. Liberdade de expressão e 0 anonimato na Intemet 

Antigamente, a Internet era uma rede restrita, com poucos usuários, e fácil de 

ser controlada. Com a Sua expansão, 0 controle ficou muito mais difícil, mas não 

impossível. porém, quando a Intemet entrou em uma fase que podemos chamar da 

l~comer~ial", deixou de ser acadêmica Para Se converter em modelo de negócios. 

Para isso 6 neces~áf l~ tirar lucfo de algum lugar, então uniram o útil ao agradável: o 

usuário é identificado e convencido de que aquilo é de utilidade para ele, pois sendo 

fiel ao ~ i te ,  suas páginas serão personalizadas e lhe oferecerão serviços 



diferenciados, como vimos no capitulo referente à coleta de informações pessoais 

identificáveis. 

A sociedade digital já não é uma sociedade de bens: é uma sociedade de 

serviços, onde a posse da informação prevalece sobre a posse dos bens de 

produção. Esta característica faz com que a proteção do direito à informação seja 

um dos princípios basilares do direito digital"'. 

Alguns sustentam que partindo do principio de que nossa privacidade 8 

devassada na Internet pelo simples fato de, consciente ou inconscientemente, 

estarmos cedendo nossas informações pessoais, talvez a solução para este 

problema seja o anonimato, ou seja, o direito de não se identificar, sem, contudo, ter 

que se e~conder."~ 

Entretanto, primeiramente, devemos analisar a legalidade do anonimato. A 

Constituição Federal pauta dois tipos de anonimato: o de expressão do pensamento 

e o de transito. 

0 mesmo texto constitucional declara vedado, em tese, o anonimato de 

expressão do pensamento (art. 5O, IV), e, por outro lado, autoriza o anonimato de 

trânsito; não expressamente, mas pela simples dedução do prescrito no art. sO, 11, 
onde está consagrado que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma 

coisa senão em virtude de lei. 

Transpondo o conceito para a questão relacionada a Internet, pode-se 

concluir que um simples navegar anônimo através da Internet e estritamente legal, 

pois que no correr da navegação não se faz essencial a manifestação de 

pensamento. 

NO entanto, mesmo vedado o anonimato de expressão do pensamento pela 

Conçtituição Federal, em particulares ocasiões, esta vedação e amortizada tendo em 

vista a proteçáo de bens jurídicos de maior relevância. E dentre esses bens jurídicos 

de relevo encontra-se a privacidade. 

-- - 

"' Patrícia Peck. Direito digital, p. 35-36. 
Tiago Farina Mattos. Comércio de dados pessoais, privacidade e Internet .Disponível em: 

<http://wwwl .jus.com.br/doutrina/teXto.a~~?id=5667>. Acesso em 18 janeiro de 2005. 



Na Internet, nomeadamente, o direito a privacidade sofre profunda e inegável 

ameaça, ainda mais em relação ao destino reservado aos dados pessoais. Portanto, 

não pode ser considerado ilegítimo ou mesmo ilícito o anonimato na express80 do 

pensamento, quando o objetivo imediato e a proteção da privacidade. 

Fica ainda mais claro perceber a importância do anonimato na Internet se 

consideramos - como já o fizemos - o que poderia ocasionar a uma pessoa, que 

pertença a um grupo de minorias (os al~~blatras anónimos, por exemplo) se 

tivessem seu nome divulgado na grande rede, a mercê de toda população mundial. 

No mesmo sentido, podemos citar o sujeito que faz uma denúncia anonima do 

paradeiro de um traficante de drogas. 

A despeito de parecer uma medida extremamente eficaz na tutela da 

privacidade no ambiente cibernética, já vimos que a capacidade tecnológica em 

coletar informações pessoais identificáveis sem nosso consentimento e/ou 

conhecimento vai além da nossa intenção de não cedermos dados pessoais, razão 

pela qual é certo afirmar que sem auxílio da mesma tecnologia não dispomos de 

meios que nos protejam em absoluto da violação de nossa privacidade. Pensando 

nisso, nobres programadores vêm disponibilizando inúmeros programas de 

computador que ocultam nossa navegação, bem como nossas mensagens 

eietrônicas' '3. 

Mas atento as conseqüências decorrentes do anonimato na Internet, o Estado 

- sem dúvida alguma - também pressionado pelas grandes corporações comerciais 

vê no anonimato um campo propício para salvaguardar crackers, pedófilos, 

terroristas etc. 

Nesta esteira C O ~ C ~ U Í ~ O S  que apesar da relevância da privacidade, intimidade 

e vida privada, é muito complicado Se autorizar ou legalizar um anonimato na rede 

mundial de computadores, pois abririamos campo para impunidade e para violafleç 

ainda maiores. 

713 Tiago Fafina Mattos. Com(r~0 de dados pessoais, privacidade e Internet. Disponível em: 
çh~p://wwwl .jus.com.br/dodrinaiteXt~.a~~7id=~7>. Aceso em 18 janeiro de 2005. 



4.8. O Consumidor virtual - as relações de consumo na lntemet. 

As relações de consumo tambem encontraram na Intemet um campo 

propicio, não só ao incremento do comércio, mas tambem ao surgimento de 

indagações práticas acerca de seus próprios institutos. 

Nesta esteira, muito se questiona acerca da aplicabilidade do Cbdigo de 

Defesa do Consumidor as relações de consumo celebradas em meio virtual, 

havendo a controvérsia, não s6 com relação aos contratos celebrados com 

fornecedores nacionais, mas em especial, quando a relação é firmada com 

fornecedores estrangeiros. 

Inicialmente, no que toca as relações de consumo celebradas pela internet, 

com fornecedores nacionais, estamos em que são perfeitamente aplicáveis as 

disposições constantes do Código de Defesa do Consumidor. 

Em um primeiro momento, deve-se perquirir se a relação concretizada em 

meio virtual se enquadra nos requisitos da Lei n. 8078190, quais sejam, os conceitos 

de fornecedor e consumidor. Evidente que nem toda relação pactuada pela rede 6 

de consumo, como, p.ex, OS Casos em que uma pessoa jurídica compra, pela 

internet, produtos de outra empresa objetivando a revenda, caso em que estaremos 

diante de uma relação a ser regida por outras normas de nosso ordenamento 

jurídico pátrio, que não, o diploma COns~meri~tâ. 

Assim, uma vez configurada a relação de consumo pela internet com o 

fornecedor nacional, incide diretamente as nomias de proteção ao consumidor, com 

alteração do foro para o domicílio deste, haja vista sua patente vulnerabilidade frente 

ao fornecedor, que, via de regra. domina uma tecnologia de ponta, desempenhada 

em mercado absolutamente dinâmico. 

Contudo sabemos que 0s casos acima não S%O necessariamente, um 

problema para nosso direito; problemáticos são OS casos, muito comuns 

atualmente, de contratos de compra e venda e presta@o de serviço com empresas 

estrangeiras quel muitas vezes. não Possuem estabelecimento físico em nosso país, 

ausentes, ainda, qualquer representação OU filial. 



Desta forma, no caso de alguma irregularidade nesta transação internacional, 

estaremos diante de uma notória questão de confronto entre as normas de proteção 

ao consumidor e as regras do comércio mundial, erigindo-se, deste fato, dúvidas 

quanto a legislação aplicável e o foro para dirimir a controvérsia. 

Visando solucionar o problema, mister a análise de um elemento a fim de que 

se possa determinar os elementos retro mencionados, qual seja: a verificação do 

local do estabelecimento físico do fornecedor, que, ressalta-se, não se confunde 

com o seu endereço na rede. 

Nenhuma lei nacional é aplicável em outro país devido as questões das 

soberanias e, considerando-se que O Código de Defesa do Consumidor brasileiro só 

tem aplicação dentro de nossas fronteiras, para uso deste diploma é preciso que o 

foro seja nacional. Se o "locus" eleito na transação for alienigena este instrumento 

de proteção ao usuário não terá aplicação por força da independência dos povos, 

ainda que ele tenha a sua aplicação sobreposta a outras normas tendo em vista o 

seu caráter publico de proteção. 

Poderia ser feita a aplicação da Convenção de Viena de 1980, porém o que 

se vê em seu bojo é a noção tradicional de "bens" (objetos móveis tangíveis), 

excluindo, dessa forma, os contratos de serviços. Entretanto, como a maioria das 

transações de compra e venda de produtos realizada pela Internet refere-se a esse 

mesmo conceito de "bens", nota-se, portanto, que a citada convenção pode ser 

aplicável aos contratos eletrônicos de compra e venda. porém observando que o 

Brasil não é signatário da dita ConvenW- 

NO Brasil, a regra do Código de Defesa do Consumidor é vedar a eleição do 

foro sempre qlie este for prejudicial ao comprador, devendo ser competente o foro 

de domicílio do consumidor e diz-se, via de regra, porque a escolha do foro 6 livre 

entre as partes e se 0 usuário ao assinar 0 acordo na0 observar este detalhe ou 

firmar um contrato de adesão, 0 que vai prevalecer é 0 que está redigido na avença, 

até porque em caso de disputa Judicial. 0 foro competente é o que está estipulado 

entre as partes- 





O Relator para o acordao, o Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 

mnheceu em seu voto que 

"Se a economia globalizada não mais tem fronteiras rígidas e 
estimula e favorece a livm concodncia, imprescindí~l que as leis 
de pmfe@o ao consumidor ganhem maior expresssão em sua 
exegese, na busca do equilíbrio que deve reger as relações 
jurídicas, dimensionando-se, inclusive, o htor risco, inerente à 
competitividade do comércio e dos negócios mercantis, sobretudo 
quando em escala internacional, em que presentes emprissas 
poderosas, multinacionais, com filiais em vários países, sem falar 
nas wndas hoje ektuadas pelo processo tecnológico da infomrática 
e no htor mercado consumidor que representa o nosso país. (.. .) 

O mercado consumidor, ndo há como negar, *se hoje 
'bombardeado' diutumamente por intensa e hábil propaganda, a 
induzir a aquisição de produtos, notadamente os sofisticados de 
pmeúência estrangeira, levando em linha de conta dimmos fatoms, 
dentre os guais, e com relevo, a mspeitabilidade da mama. (...) 

Se as empmsas nacionais se beneficiam de marcas mundialmente 
conhecidas, incumbe-lhes responder também pela deficidncia dos 
pmdutos que anunciam e comenializam, nao sendo mzdvel 
destinar-se ao consumidor as conseguências negativas dos 
negócios envolvendo objetos de&ituosos. .. ". 

Constata-se, do citado aresto, uma preocupaçgo do Poder Judiciário em 

proteger o consumidor, notadamente 0 que celebra relação de consumo 

internacional, utilizando-se, inclusive, da intemet, como salientou no fundamento do 

voto acima destacado. 

Entretanto, caso seja constatado que não há tratado ou convenção 

internacional acerca do tema, assim como, ausente qualquer escritório, 

representaÇa0 ou assistência em território nacional. não há como pretender aplicar 

disposições constantes do Código de Defesa do Consumidor. 

Nestes casos, aplica-se 9s dis~siçdes constantes do Código Civil, relativas à 

competência em razão do lugar, assim como as normas elencadas na Lei de 

Introduçáo àquele Diploma Legal. considerando-se O foro, nestes casos, como o 

local onde residir O proponente, portanto, no país em que estiver situado o seu 

estabeleciment0 físico- 

Fica claro a essa altura que temos nesta seara uma relação delicada 

devendo o consumidor - usuário da Internet - conhecer melhor seus direitos antes 



de simplesmente negociar com um determinado site, evidente que existem questbes 

pertinentes desde o acesso a Internet até a compra e venda, não é o fulcro do 

presente trabalho resolver e desvendar toda essa nova realidade diante da 

intrincada tecnologia que nos cerca, contudo serve o presente estudo para alertar e 

elucidar alguns dos pontos controvertidos que se desenvolveram no universo jurídico 

em função destas novas aplicações. 





"Ao utilizar o Unibanco.com o usuário estará aceitando 
expressamente todas as práticas descritas nesta Política de 
Privacidade. Dessa forma, aconselhamos àqueles usuários que não 
concordarem com a nossa Política de Privacidade então adotada, a 
não utilização deste site." 

Um ponto muito controverso encontrado na política de privacidade desse 

mesmo site aparece no assunto intitulado "Informação de outras fontes". Vale a pena 

analisar: 

"Visando melhorar a personalizaçáo de nossos serviços (por 
exemplo, fornecer melhores recomendaç6es de produtos ou ofertas 
especiais que acreditamos interessar aos nossos usuários) ou para 
fins de operaçbs de processo de crédito, podemos vir a receber 
suas informações de outras fontes, tais como empresas do grupo 
Unibanco, empresas parceiras, outros sites da web, adicionando-as 
às informações que já detemos." 

A essa altura de nosso estudo, ficamos muito surpreendidos com o texto 

acima, por mais que pareça uma confissão de autoria de ato ilícito - participar do 

processo de comercializaçáo de dados pessoais - pois como j4 vimos a 

comercialização de Informações Pessoais Identificáveis é um autêntico atentado à 

privacidade da pessoa humana. não POdemos olvidar que o usuário que aceitar a 

política de privacidade estabelecida pelo site estará concomitantemente 

concordando com referido ato comercial. Por isso, no capitulo anterior, afirmamos 

que em troca dos produtos elou serviços 0s sjtes querem as chamadas Informações 

pessoais ~dentificáveis, uma genuína permuta entre sites e usuários. 

Existem, por outro lado, políticas de privacidade mais amenas como a do 

Banco Real que, indusive, é certificada PIO Se10 de Privacidade on-/ine da 

Fundação Vanzolini. Nela, não há men@o sobre o recebimento de Informafles 

Pessoais ~d~ntificáveis a partir de outras fontes, o que a nosso ver apresenta mais 

fidedignidade ao cliente que na política mostrada por outros sites. 

Por outro lado, apesar de as políticas de privacidade claras e sérias estarem 

pmliferando-se , atendendo aos interesses dos usuários, não há como rido ter um 

controle eficiente acerca do seu fiel comprimento. é estabelecer regras; difícil é 

wmpri-las. Apoiado nesta assertiva, Danilo Duarte de Queiroz pontifica com extrema 

propriedade que: 





incorretos, práticas prejudiciais ao desenvolvimento do comércio eletrônico, mas 

constantemente utilizadas pelos internautas para tentar preservar sua privacidade 

em ambientes suspeitos. 

Enganam-se os que sustentam que à não adoção de regras de privacidade 

expõe a empresa a um menor risco. É que, primeiramente, a coleta de dados sem a 

ciência do usuário pode ser interpretada como interceptação da transmissão de 

dados, o que é vedado pela nossa Constituição Federal. Ademais, dada 

inexistência, nessa hipótese, de parâmetros que orientem a atuação do site na 

coleta e utilização dessas informações; qualquer ato praticado sem a autorização do 

cliente (autorização essa que estaria expressa no contrato de adesão divulgado pelo 

site) pode criar um elevado potencial de responsabilização da empresa, mostrando- 

se presente, ainda, a possibilidade de alegação pelo consumidor de 

desconhecimento da coleta e utilização desses dados, o que dificulta a prova em 

contrário. 

Veremos agora, mais algumas formas de assegurar a privacidade, bem como 

a segurança na Intemet. 

5.2. Criptografia 

5.2.1. Criptografia ~irndtrica~~' 

A criptografia é a ciência de se escrever através de cifras (OU através de 

códigos) de modo que apenas 0s que d e t h  a chave da cifra (ou o código) possam 

ler a mensagem em questão. Em Poucas Palavras: 6 transformar dados legíveis em 

jiegiveis aos olhos indesejdveis. 

Se escrevermos QSJXBDJEBEF, primeiro momento pode parecer que 
foi cometido um erro de digita@o ou teve vez 0 digitar de um analfabeto. Contudo, a 

aparente incongru8ncia na0 foi fruto de erro OU resultado de mias que ignoram o 
que sejam letras. Ém uma tecnologia bAsica Para a defesa de nossos interesses e 

da própria democracia. QSJXBDJEBEF é a versá0 criptografica da palavra 

114 Do grego knp~os dissimulado) e gkpho (escrita). 





Nesse sistema existem duas chaves: uma privativa (conhecida apenas pelo 

destinatário da mensagem) e outra pública (para ser utilizada por qualquer um que 

desejar se comunicar cfiptografi~mente com o destinatário). Destarte, se o Senhor 
X desejar enviar uma mensagem criptografada para a Senhora Y, ele deverá 

procurar a chave pública dessa Senhora para criptografar sua mensagem. Uma vez 

criptografada, a mensagem somente poderá ser descriptografada pela misteriosa 

Senhora Y. 

Para quebrar uma mensagem criptografada temos a criptoan81ise"~. Pelo que 

sabemos, é o método mais demorado para se alcançar a reversão do texto 

criptogrãfado em não se dispondo da chave privada. Normalmente se vale do ataque 

bruto. 

A criptografia também é utilizada como arma de guerra, consoante o Acordo 

de  assen na ar"^^ subscrito por trinta e três países, a criptografia passou a ser 

considerada como arma de guerra, equiparando-se a submarinos nucleares e 

mísseis. ~ogo,  em decorrência desse status, ficou proibida a exportação de sistemas 

criptográficos dito fortes. 

0 objetivo da criptografia é esconder o conteúdo da mensagem. Todavia, com 

esse método, a mensagem continua exposta, mesmo que ilegível, o que é negativo 

sob vários aspectos. Imagine as consequêricias e implicaçóes que advirão para 

aquele que se comunicar com terroristas ou traficantes? Não seria melhor que nHo 

apenas o texto, mas a própria mensagem ficasse escondida (ou pelo menos, uma 

característica sua)? 

para tal mister, temos a esteclanografia. nela dissimula-se o meio 

transporta a mensagem, não a mensagem em si. 

715 grego krjpt&s (escondido, dis~imulado) e analysis (decompo~iiçll~). 
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A aplica@o do algoritmo hash gera um resumo do conteúdo do 

documento conhecido como message digest, com tamanho em torno de 128 bits. 

Aplica-se, então, ao message digest, a chave privada do usuário, obtendo-se um 

message digest criptografado ou codificado. O passo seguinte consiste um anexar 

ao documento em questão A chave pública do autor, presente no arquivo chamado 

certificado digital. Podemos dizer que assinatura digital de um documento eletrônico 

consiste nestes três passos: a) geração do message digest pelo algoritmo hash; b) 

aplicação da chave privada ao message digest, obtendo-se um message digest 

criptografado e c) anexação do certificado digital do autor (contendo sua chave 

pública). Destacamos, neste passo, um aspecto crucial. As assinaturas digitais, de 

um mesmo usuário, utilizando a mesma chave privada, serão diferentes de 

documento para documento. Isto ocorre porque o código hash gerado varia em 

função do conteúdo de cada documento. 

E como o destinatário do texto Ou mensagem assinada digitalmente ter8 

ciência da integridade (não alteração/violação) e autenticidade (autoria) do mesmo? 

AO chegar ao seu destino, o documento ou mensagem será acompanhado, corno 

vimos, do message digest criptografado e do certificado digital do autor (com a 

chave pública nele inserida). Se 0 aplicativo utilizado pelo destinatário suportar 

documentos assinados digitalmente ele adotará as seguintes providências: a) 

aplicará o mesmo algoritmo hash no conteúdo recebido, obtendo um message digest 

do documento; b) aplicará a chave pública (presente no certificado digital) no 

message digest recebido, obtendo o message digest decodificado e c) fará a 

comparação entre o message digest gerado e aquele recebido e decodificado. A 

coincidência indica que a mensagem não foi alterada, portanto mantém-se íntegra. A 

discrepância indica a altera@o/viola@~ do documento depois de assinado 

digitalmente. 

É justamente este 0 mecanismo utilizado para viabilizar as chamadas 

conexóes seguras na Internet (identificadas pela presença do famoso icone do 

cadeado amarelo). Para O estabelecimento de uma COnexão deste tipo, o servidor 

aceçsado transfere, para 0 computador do usuário, um certificado digital (com uma 

&ave pública). A partir deste m~mento todas as inf0rmaÇÕes enviadas pelo usuário 

criptografadas com a chave pública recebida e viajaião codificadas pela 



Internet. Assim, somente o servidor acessado, com a chave privada correspondente, 

poderá decodificar as informações enviadas pelo usuário. 

Subsiste, entretanto, o problema da autenticidade (autoria). Portanto, a 

sistemática da assinatura digital (baseada na criptografia assimétrica) necessita de 

um instrumento para vincular o autor do documento ou mensagem, que utilizou sua 

chave privada, a chave pública correspondente. Em conseqüência, também o 

problema da segurança ou confiabilidade da chave pública a ser utilizada precisa ser 

resolvido. Esta função (de vinculação do autor a sua respectiva chave pública) fica 

reservada para as chamadas entidades ou autoridades certificadoras. 

Assim, a função básica da entidade ou autoridade certificadora está 

centrada na chamada autenticação digital, onde fica assegurada a identidade do 

proprietário das chaves. A autenticação é provada por meio daquele arquivo 

chamado de certificado digital. Nele são consignadas várias informações, tais como: 

nome do usuário, chave pública do usuário, validade, número de série, entre outros. 

Este arquivo, também um documento eletrônico, é assinado digitalmente pela 

entidade ou autoridade certificadora. 

0 sistema de criptografia assimétrica permite o envio de mensagens com 

total privacidade. Para tanto, 0 remetente deve cifrar o texto utilizando a chave 

pública do destinatário. Depois, ele (O remetente) deverá criptografar o texto com a 

sua chave privada. O destinatário, ao receber a mensagem, irá decifrá-la utilizando a 

chave pública do remetente. O passo seguinte será aplicar a própria chave privada 

para ter acesso ao conteúdo original da mensagem. 

O processo de regulamentação da assinatura digital no Brasil pode ser 

dividido, até o presente momento, em 6 (seis) fases ou etapas1". são elas: 

Num primeiro momento, notamos a presença de uma série de projetas de 

lei tratando do assunto. Vejamos 0s principais: 

Lei Modelo das NaNes Unidas sobre Comércio Eletrônico. Em 1996 a 

Organização das Nações Unidas, Por intermédio da Comissão das Naçdss Unidas 

Aldemario Araújo Castro. 0 documento elarbnim e a assinatura digital. Extraido de 
http,www. interlegal.com.br/aftig~S: Aidernario Araújo Castro. 



para leis de comercio internacional (UNCITRAL), desenvolveu uma lei modelo 

buscando a maior uniformização possível da legislação sobre a matéria no plano 

internacional. Na parte concernente a assinatura digital, a lei modelo consagra o 

princípio da neutralidade tecnológica, não se fixando em técnicas atuais e 

possibilitando a inovação tecnológica sem alteração na legislação. Deixa as 

especificaçóes técnicas para o campo da regulamentação, mais afeita a 

modificações decorrentes de novas tecnologias. 

Projeto de Lei n. 672, de 1999, do Senado Federal. Incorpora, na 

essência, a lei modelo da UNCITRAL. 

Projeto de Lei n. 1.483, de 1999, da Câmara dos Deputados. Em apenas 

dois artigos, pretende instituir a fatura eietrônica e a assinatura digital (certificada por 

órgão público). 

Projeto de Lei n. 1.589, de 1999, da Câmara dos Deputados. Elaborado a 

partir de anteprojeto da Comissão de Informática Jurídica da OABISP, dispb sobre 

o comércio eletrônico, a validade jurídica do documento eletrônico e a assinatura 

digital. Adota o sistema de criptografia assimétrico como base para a assinatura 

digital e reserva papel preponderante para Os notários. Com fundamento no art. 236 

da Constituição e na Lei n. 8.935, de 1994, estabelece que a certificação da chave 

pública por tabelião faz pn%umir a sua autenticidade, enquanto aquela feita por 

particular não gera o mesmo efeito. 

Deve ser registrado que o Projeto 1.589 está apenso ao Projeto 1.483 e, 

ambos, encontram-se sob a apreciação de uma comissão parlamentar especial na 

Câmara dos Deputados. 

já numa segunda fase, com a edição do Decreto n. 3.587, de 5 de setembro 

de 2000 foi instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas do Poder Executivo 

Federal. Estava, então, criado um sistema de assinaturas digitais, baseado na 

criptografia assimétrica, a ser utilizado no seio da Administração Pública Federal. 

NO que podemos considerar terceira fase, temos o projeto de Lei submetido à 

u>nsulta pública pelo Governo Federal. No mês de dezembro de MOO, a Casa Civil 

da presidência da ~epúblicâ submeteu a consulta pública Um projeto de lei dispondo 
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sobre a autenticidade e valor jurídico e probatório de documentos eletranicos 

produzidos, emitidos ou recebidos por órgãos públicos. A proposta definia que a 

autenticidade e a integridade dos documentos eletrônicos decorreriam da utilizaião 

da ~nfra-Estrutura de Chaves Publicas criada por decreto meses antes. A proposição 

consagrava profundos equívocos, notadamente a não inclusão de documentos 

eletrônicos trocados entre particulares e a caracterização de que os documentos 

eletrônicos não tinham validade jurídica sem os procedimentos ali previstos. 

Num quarto momentos houve a apresentação de substitutivo para apreciação 

de Comissão Especial da Câmara dos Deputados, no final do mês de junho de 2001, 

o Deputado Júlio Semeghini, Relator do Projeto de Lei n. 1.483 (e do Projeto de Lei 

n. 1.589 - apensado), apresentou Substitutivo aos projetos referidos, consolidando 

as propostas e agregando aperfeiçoamentos. O trabalho apresentado pelo relatar 

decorreu de uma rotina de atividades, com início registrado em maio de 2000, 

envolvendo discussões internas e audiências públicas da Comissão Especial. 

Em relação a assinatura digital, o Substitutivo adotou o sistema baseado 

na criptografia assim6tricaI ressalvando a possibilidade de utilizaçgo de outras 

modalidades de assinatura eletrônica que satisfaçam os requisitos pertinentes. 
Estabeleceu, ainda, o Substitutivo, um modelo de certificação no qual podem atuar 

entidades certificadoras públicas e privadas, independentemente de autoriza@o 

estatal. Fixou, entretanto, que Somente a assinatura digital certificada por entidade 

credenciada pelo Poder Público presume-se autêntica perante terceiros. 

Já na quinta fase encontramos como divisor de águas a edição da Medida 

Provisória 2.200. No dia 29 de junho de 2001, O Diário Oficial da União veiculou a 

referida MP. Este diploma legal instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas 

Brasileira - 1CFa-Brasil para garantir a autenticidade e a integridade de documentos 

eletronicos através da sistemática da criptografia assimétrica. 

A organização da ICP-Brasil, a ser detalhada em regulamento, compofta 

uma autoridade gestora de políticas (Comitê Gestor da ICP-Brasil) e uma cadeia de 

autoridades certificadoras composta pela Autoridade Ceftificadora Raiz - AC Raiz 

(Instituto Nacional de Tecnologia da InformaHo - ITI). pelas Autoridades 

Certificadoras - AC e pelas Autoridades de Registro - AR. 



À Autoridade Certificadora Raiz, primeira autoridade da cadeia de 

mificação, compete emitir, expedir, distribuir, revogar e gerenciar os certificados 

das Autoridades Certificadoras (de nível imediatamente subsequente ao seu), sendo 

vedado emitir certificados para o usuário final. AS Autoridades Certificadoras, órgãos 

ou entidades públicas e pessoas jurldicas de direito privado, compete emitir, expedir, 

distribuir, revogar e gerenciar os certificados de usuários finais. AS Autoridades de 

Registro, entidades operacionalmente vinculadas a determina Autoridade 

Certificadora, compete identificar e cadastrar usu8riosI na presença destes, e 

encaminhar solicitações de certificados as Autoridades Certificadoras. 

O modelo centralizado adotado, vedando a certificação não derivada da 

Autoridade Certificadora Raiz, gerou profundas criticas. Nas ediçi3es subsequentes 

da MP n. 2.200, apesar de mantido o modelo centralizado, Único gerador da 

presunção de veracidade em relação ao signatário do documento eletrônico, 

admitiu-se a utilização de outros meios de comprova@o de autoria e integridade, 

inclusive 0s que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil. Outro aspecto 

digno de nota é a definição de que o par de chaves criptográficas será gerado 

sempre pelo próprio titular e sua chave privada de assinatura será de seu exclusivo 

controle, uso e conhecimento- 

Atualmente nos encontramos na sexta fase, vez que, no final de setembro de 

2001, a Comissão Especial da Câmara dos Deputados aprovou, com várias 

alterações, o Substitutivo do Relator (Deputado Júlio Semeghini). A rigor, o novo 

texto ajustou-se a Medida Provisória da ICP-Brasil, aceitando a autoridade 

certificadora raiz. Foi criado um credenciamento provisório até a completa 

operacionalizaçá~ do modelo da ICP-Brasil. 

Conío afirmamos, o problema da identificação e da integridade dos 

documentos eletrônicos enC0ntf'ou solu@o Por meio da assinatura digital, baseada 

na criptografia assimétrica. A assinatura digital vale registrar, e apenas uma das 

eçpécies de assinatura eletrônica, abrangente de vários métodos ou técnicas, tais 

como: senhas, assinaturas tradicionais digitalizadas, chancela, biometria (íris, digital 

timbre de voz), entre outras- 



5.3. Documento EietrOnico. 

O documento eletrônico pode ser entendido como a representaçao de um 

fato concretizada por meio de um computador e armazenado em formato específico 

(organização singular de bits e bSes), capaz"de ser traduzido ou apreendido pelos 

sentidos mediante o emprego de programa (somare) apropriado. 

No direito brasileiro, a discussão acerca da existência e validade dos 

documentos eletrônicos possui um divisor de águas com a edição da Lei n. 10.406, 

de 10 de janeiro de 2002 (novo Código Civil). 

O Código Civil estabeleceu expressamente em seu art. 225: "As reproduções 

fotográficas, cinematográficas, os registros fonográficos e, em geral, quaisquer 

outras reproduções mecânicas ou eletrônicas de fatos ou de coisas fazem prova 

plena destes, se a parte, contra quem for exibidos, não Ihes impugnar a exatidão". 

A rigor, o legislador admitiu como existente e válido o "documento eletrdnico 

puro11. Basta que o arquivo eletrônico retrate ou represente um fato para que ele 

ingresse, com o devido reconhecimento, no mundo jurídico. 

Contudo, a regra estampada no novo Codigo Civil (art. 225) não elimina ou 

supera a problemática da eficácia probatória do documento eletrônico. Observe-se 

que a ausência de impugnaçáo implica em plena eficácia probatória do documento 

eletrônico. Por outro lado, a impugnação, o repúdio quer relacionado a autoria, quer 

relacionado ao conteúdo, remete "as partes" a um delicado procedimento probatorio. 

Como vimos acima a edição da Medida Provisória n. 2.200, de 28 de junho de 

2001, responsável pela regulamentaçáo da assinatura digital no Brasil, suscitou 

outro problemi] em relação a validade jurídica do documento eletrônico. Com efeito, 

o art. 10. do diploma legal referido afirma: "Fica instituída a Infra-Estrutura de 

Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e 

a jurídica de documentos em forma elefrdnica, (...)". Como posto, é possível 

a interpreta@o de que a Medida Provisória não trata apenas da validade probatória 

do documento eletrônic~, e sim, da validade jurídica do próprio documento em forma 

eletrônica. 





Por enquanto, esse sistema e apenas um serviço de utilidade ao advogado. 

Em breve, essa informação recebida pelo advogado valer8 como intima@o, 

conforme prevê o Projeto de Lei proposto pela AJUFE - Associação dos Juizes 

Federais. Esse Projeto de Lei (no 5828/2001), que já foi aprovado na Camara dos 

Deputados, prevê (a) que o uso de meio eletronico na comunicação dos atos 

processuais será permitido, considerando como data da publicação a da 

disponibilidade0 dos dados no sistema eietrônico para consulta externa (diário oficial 

virtual), (b) que a transmissão eletrônica de peças processuais independe da 

apresentação dos documentos físicos "originais", (c) que intimação pessoal dos 

advogados poderá ser feita por correio eletrônico com aviso de recebimento 

eletrônico; (d) que as comunicações entre os órgãos judiciários será feita por meio 

eletrônico. 

São inúmeros os tribunais e as comarcas do país que disponibilizam, na 

internet, uma espécie de "diário de justiça virtual", em que os despachos, deci&es, 

sentenças e acórdilos são publicados na grande rede. 

Em São Paulo, a imprensa oficial do Estado já lançou o diário oficial virtual (e- 

di&riooficial e ejustitia), cujas informações são digitalmente certificadas e valem 

como documentos originais. 

A propósito das informações on-line prestadas pelos tribunais, o Superior 

Tribunal de Justiça já decidiu que elas são "ooficjs e merecem confiança". Tratava- 

se, na hipótese, de um caso em que o advogado perdeu um determinado prazo em 

razão de um erro contido no sistema de informação on-line oferecido pelo tribunal. 

Veja-se a ementa: 

n/nformações prestadas pela rede de computadores operada pelo 
poder Judiciário s6o oficiais e meEcem confiança. Bem por isso, 
eventual e m  nelas cometido constitui "evento imprevisto, alheio 6 
vontade da parte e que a impediu de praticar o ato.". Reputa-se, 
assim, justa causa (CPC, Art. 783, § 1°), fazendo com que o juk 
permita a prática do ato, no prazo que assinar. (Art. 183, 5 20)" (STJ, 
RESP 39056I/PR, Ia Turma, E / .  HUMBERTO GOMES DE BARROS, 
j, IW6nO02). 

Uma das maiores vantagens proporcionadas pela internet é a comodidade 

decorrente dos serviços oferecidos on-line. De seu escritório (que pode ser sua 



própria casa), o advogado pode elaborar sua petição sem precisar ir a uma 

biblioteca, pagar as custas processuais sem precisar se dirigir ao banco, e 

apresentar sua petição sem necessitar ir ao foro. 

O peticionamento eletrônico já é previsto, timidamente, na Lei 9.800199, que 

autoriza o envio de peças processuais por fac-simile (fax) "ou outro similar", em cujo 

conceito se inclui o correio eletrônico. O lado negativo dessa lei é o fato de ela exigir 

a apresentaç40 da petiç40 original no prazo dê 5 (cinco) dias da data do t6rmino do 

prazo, o que praticamente anula a utilidade do envio da petiç%o por e-mail. 

Alguns Tribunais, atentos à ~VOIUÇ~O tecnologica, já dispensam a 
apresentação física da "petição original", bastando a remessa da peti* eletr6nica. 

Exemplo disso é a iniciativa do Tribunal Regional Federal da Ia Região chamada "e- 

Jufe", onde o advogado se cadastra no Sistema de Transmissão EletrBnica de Atos 

Processuais da Justiça Federal da l a  Região e se habilita a utilizar o sistema, 

podendo peticionar sem precisar apresentar os documentos originais. Na verdade, o 

documento original é o próprio documento digital; a cópia seria o documento 

impresso. 

Quanto ao pagamento on-line das custas judiciais, inúmeras transações 

bancárias já podem ser feitas através do computador. É possível calcular as custas 

processuais, expedir o respectivo 'DARF' e efetuar o pagamento pela internet. 

Em alguns Estados, já é possível acompanhar o andamento processual pelo 

telefone celular, através do sistema WAP (wireless aplication protocol), cuja utilidade 

ainda d um pouco limitada em razão do custo dos serviços de telefonia celular. 

A Justiça Federal de São Paulo oferece, ainda, um serviço chamado Unidade 

de Resposta Audível (URP), em que O usuário pode ouvir, por telefone, após seguir 

as orientações gravadas, informações sobre o andamento de um dado processo ou 

solicitar a impressão por fax de toda movimenta@o processual. O sistema é 

totalmente automatizado. 

Em são Paulo, o Tribunal de Justiça fez um convênio com o banco Nossa 

Caixa, permitindo que o a~~mpanhamento dos Processos daquele tribunal seja feito 

pelos terminais remotos do referido banco espalhados por toda a cidade. 





juiz e que o contato 'Virtual" é frio e desumano, não permitindo uma correta , 
I 

verificação do "calor humano" presente no interrogatório tradicional. i 

Vaie ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, antes que fossem 

levantadas vozes contra a videoconferência no processo penal, validou o primeiro 

interrogatório a distância feito no Brasil. Confira-se a ementa do acórdão: 

"Recurso de "habeas-corpus". Processual penal. Intenogatório feito 
via sistema conferencia em "real timen. Inexistindo a demonstraçdo 
de pmjuízo, o ato mprochado na0 pode ser anulado, "ex vin art. 563 
do CPP. Recurso desprovído" (STJ, RHC 6272/SP, 5 Turma, rel. 
Min. Félix Fischer, j. 3/4/1997). 

Sem querer ingressar na polêmica, o Certo é que a utilização da 

videoconferência é uma tendência inafastável em todo mundo, não apenas para o 

interrogatório de réus presos, mas também para "ouvida" de pessoas em lugares 

distantes, tanto no processo penal quanto no processo civil. 

A Medida Provisória n. 28, de 041212002, autorizou o uso de "equipamentos 

que permitam o interrogatório e a inquifição de presidiiários pela aufondade judiciiária, 

bem como a prática de outros atos processuais, de modo a dispensar o transporte 

dos presos para fora do local de cumprimento da pena". Há, ainda, vários projetos 

de lei tramitando no Congresso Nacional no intuito de regularizar a audiência atrav6s 

do vídeo. No Tribunal de Justiça da Paraiba, essa prática é regularizada pela 

Portaria 2.21 0102. 

No Tribunal Regional Federal da 4a Regiao (Paraná, Santa Catarina e Rio 

Grande do Sul), a utilização do correio eletrÔnlc0 para envio de cartas precatorias 6 

regularizada pela própria Corregedoria, através do Provimento no 1/2000, cujo artigo 

i0 dispõe que "nas Varas Federais da 4a Região deverá ser utilizado, sempre que 

possive/, o c o r ~ i o  eletrbnico para mmunicaç80 de atos processuais mmo ofidos 

em cartas precatdnas, solicitação de informaçóes, pedidos de esclarecimento sobre 

antecedentes penais de réus e outros que, a juiz0 do Juiz Federal, forem 

considerados oport~no~". 

Através de convênio, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal 

Federal adotaram um sistema chamado de "malote digital", em que alguns dados 



são compartilhados, digitalmente, por ambos os tribunais, facilitando o cadastro de 

dados processuais. 

Um projeto ousado, chamado Infojus - Rede Informática do Poder Judiciário 

pretende interligar em rede todas as unidades e instâncias do Poder Judicihrio no 

País, servindo de elo para um projeto ainda mais ousado, o ludicis, que seria a rede 

internacional do Poder Judiciário. 

Os servidores "burocráticos" serão substituídos, com vantagens, por sistemas 

inteligentes, capazes de dar impulso processual e elaborar os expedientes 

necessários com uma rapidez inigualável. O mecanismo de intimações pelo sistema 

push é exemplo disso, pois não há necessidade de nenhum servidor para fazer 

funcionar o sistema, a não ser um especialista em informática que analisará 

eventuais problemas técnicos. 

Atualmente, como nos noticia Carlos Henrique ~brão'~ ' ,  alguns juízos em 

Estados do Sul do Brasil vêm realizando leilões através da Internet. Os bens são 

oferecidos a venda no site de cada juízo e os lanços podem ser oferecidos pelo 

canal de comunicação da própria rede. 

A tendência, portanto, é automatizar boa parte do impulso processual, 

sobretudo a comunicação dos atos processuais. 

0 s  autos físicos "em papel" ser80 gradativamente substituidos pelos autos 

digitais até chegar ao ponto de todos OS autos serem digitais. Por enquanto, vive-se 

uma fase transitória. O Supremo Tribunal FBderal, por exemplo, disponibiliza o 

inteiro teor de todas as petições iniciais das Ações Diretas de Inconstitucionalidade e 

A@es Declaratorias de Constitucionalidade, bem como o inteiro teor das respectivas 

decisões, em sua página na internet. Qualquer pessoa pode visualizar os referidos 

documentos sem precisar sair de casa. 

Vários Tribunais disponibiiizam 0 inteiro teor de seus acórdaos na Intemet. 

Alguns juizes disponibilizam suas decisões e sentenças. 

Carlos Hennque ~ b ~ á ~ .  Leilá0 Judicial via Intemet. Revida Dialetica de Direito Tributhrio, p. 23-27. 



Atualmente, o Código de Processo Civil informa que os atos processuais 

realizam-se de ordinário na sede do juizo (art. 176). Com a internet, inúmeros atos 

processuais serão realizados neste ambiente "digital", que não tem fronteira. Um juiz 

no Rio Grande do Sul poderá ouvir, pessoalmente, uma testemunha na Amazbnia ou 

até mesmo em outro lugar do mundo. 

As regras de competência temtorial e internacional serão revistas. As 

relações jurídicas praticadas na infernet não terão nacionalidade. 

Muitos problemas surgirão com essa expansão do conceito espacial de 

jurisdição, sobretudo se permanecer a mentalidade tradicional de espaço físico, 

Com os autos tradicionais, em papel, não são muito comuns os casos de 

falsificação de documentos processuais. 

Falsificar um documento em papel é bem mais fácil do que falsificar um 

documento digital protegido com mecanismos de segurança (assinatura digital, 

criptografia, senha, biometria etc.). Sobretudo, com os modernos escaners 

(scannen) e impressoras, qualquer criança é capaz de reproduzir com fidelidade 

impressionante documentos em papel, inclusive dinheiro. 

A princípio, portanto, toda essa preocupação em torno da segurança e 

autenticidade dos dados na comunicação virtual dos atos processuais seria sem 

sentido, já que são raros os casos de falsificação dos autos em papel e, portanto, 

seriam também raros os casos de falsificaçãoladulteração de documentos digitais. 

Porém, no mundo virtual, há um submundo em que vivem pessoas cuja maior 

diversão é violar sistemas de segurança. Os processos digitais serão um "prato 

cheioJ1 para esses malfeitores cibernéticas, sobretudo se houver possibilidade de 

lucro com essa atividade. Haverá tentativa de destruição de autos digitais, de 

adulteração de documentos ou simplesmente violação do sigilo dos processos que 

tramitam em segredo de justiça- 

A preocupa@o com a SeguranP, Portanto. deverá estar sempre na pauta de 

discussões dos proces~ualistas. 



O Supremo Tribunal Federal, preocupando-se com a segurança dos seus 

sistema de informática esta adotando o sistema de identificação biométrica, que só 

permite o acesso a rede com a exibição da impressão digital do usuário. Frise-se, 

sem querer polemizar, que existem críticas quanto à segurança decorrente da 

adoção da biometria. 

O Superior Tribunal de Justiça, ao reconhecer a validade de cópias de 

acórdãos obtidas de sua Revista Eletrônica de Jurisprudência, adota, como 

mecanismo de segurança, uma marca d'água com a logomarca do Superior Tribunal 

de Justiça e a certificação digital por um terceiro (Autoridade Certificadora). 

O Tribunal de Justiça de São Paulo e a Xerox do Brasil firmaram uma 

parceria, implementando um novo sistema de impressão e produ@o de certidões, 

buscando garantir a autenticidade dos dados. 

Já são realizadas pela internet inúmeras transações, que vão desde o 

comércio eletrônico (e-commerce, e-business, e-banking etc.) at4 relações afetivas. 

Obviamente, essas transações possuem conseqüências jurídicas e frequentemente 

acarretam conflitos. O Judiciário deve estar preparado para lidar com esses conflitos. 

Para tanto, deve buscar se familiarizar com as provas digitais. 

É vasta a influência da tecnologia da informação no campo probatorio. Desde 

simples mensagens de e-mail até complexas fórmulas matemáticas certificadoras da 

autenticidade de documentos digitais tomam-se comuns nas discussões forenses. 

Contudo, há os que prevêem que o emprego irresistivel da informática irá 

ampliar e acelerar a criação e a circulação desmaterializada dos títulos de ~ B d i t o ' ~ ~ .  

Na realidade, o presente trabalho visou demonstrar nâo somente como alguns 

princípios constitucionais podem ser usurpados pelas novas tecnologias, mas 

também como pode ser assegurados e como 0 bom uso destas tecnologias podem 

trazer evoluções e progressos no universo jurídico. atualmente fala-se atd em 

proceçso eletrônico'2J ou digital OU eprocess, contudo não podemos subtrair as 

122 Paulo Salvador Frontini, Títulos de crédlo e tfiulos cin~ilat6flos: que futuro a infom&ica lhes 
reserva? RT, vol. 730, p. 65. 
123 Leonardo @eco. O processo Digital, in Direito e Internet. p. 77. 



garantias asseguradas constitucionalmente, como tamb6m nao podemos olvidar das 

benesses do universo virtual. 





Consumidor, entretanto quando temos compras efetuadas pela Intemet de 

fornecedores estrangeiros, é necessário investigarmos se há filial ou assistência 

técnica em nosso Pais para assim podermos responsabilizá-la, conforme verificamos 

em decisão estudada no presente trabalhado, todavia se não houver devemos estar 

atento a questão da soberania dos Estados, e para não termos o consumidor 

prejudicado é necessário que nosso Pais tenha Tratado ou Convenção assinada 

com o do fornecedor, e a demanda reger-se-á pelas normas expressas em tal 

documento; se não houver de preencher nenhuma destas hipóteses, temos um 

usuário consumidor prejudicado irreversivelmente, a não ser que seja criada uma 

legislação pertinente, conjunta ou ratificada por outros Estados. 

Logicamente, não tivemos a pretensão de solucionar tão intrincada questão; 

apenas balizar esclarecimentos para que o fundamental possa prevalecer dentro de 

uma realidade onde muitos já se acomodaram e acostumaram com as mais diversas 

formas de invasão e usurpação de suas garantias individuais, ou simplesmente 

ignoram e desconhecem os perigos latentes da rede. 

Percebemos que as novas tecnologias não são as vilãs do mundo moderno, 

muito pelo contrário, investigamos aqui suas vantagens, o conforto que elas 

proporcionam, e o quanto podem auxiliar-nos, acarretando maior celeridade aos 

entravados procedimentos judiciais. 

Entender o funcionamento da rede mundial de computadores e o impacto das 

novas tecnologias nos abre o canal de compreensão ao universo globalizado, ao 

mundo digital, o que também facilita a análise de suas interferência em nossas 

liberdades individuais. 

Entendendo o funcionamento desta nova realidade, percebemos como 

podemos utilizá-la de forma mais segura ou, no mínimo, o menos invasivo possível. 

Foi o que pretendemos aqui demonstrar, valendo-nos, não somente das 

soluções jurídicas, mas também das tecnológicas a fim de que o feitiço volte contra O 

feiticeiro, contudo, sem perder de vista as razões que nos motivaram ao 

desenvolvimento do presente estudo. 
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