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DA SILVA, Felipe Rangel. Acesso à internet segura: o combate ao ransomware como 

instrumento de efetivação dos direitos da personalidade. 2018. 131 páginas. Dissertação de 

Conclusão de Curso de Mestrado em Direito. UNICESUMAR – Centro Universitário Cesumar, 

Maringá-Paraná, Brasil.  

 

RESUMO 

 

A tecnologia é hoje o principal vetor de mutação social do mundo, da qual o Direito se depara 

com infinitas problemáticas. Dentre elas está a segurança da rede. A internet sem sombra de 

dúvida revolucionou a comunicação, sendo considerada por alguns sociólogos tão importante 

quanto à própria escrita no desenvolvimento humano, podendo se dizer hoje que vivemos na 

Sociedade da Informação, pela qual a principal fonte de riqueza e poder é a detenção e 

capacidade de compartilhamento de informações e não mais a produção de bens 

industrializados. No contexto desta sociedade tecnológica, contudo, surgem também novas 

formas de violação a direitos da personalidade e interesses juridicamente protegidos. É o que 

ocorre com a prática do ransomware (sequestro de dados), pelo qual mediante a violação de 

dispositivos criptografam-se bancos de dados de pessoas físicas e jurídicas e ameaçam seu 

vazamento para extorquir as vítimas e compeli-las a realizarem o pagamento de um resgaste, 

que se dá normalmente por meio de moedas digitais, como o Bitcoin. Dessa nova prática abjeta 

resulta nova forma de violação dos Direitos da Personalidade, principalmente em face da 

privacidade. O trabalho estuda, pois, o atual contexto em que estão inseridos estes direitos 

especiais, utilizando o método analítico para entender o funcionamento da nova prática e sua 

subsunção às regulamentações existentes, sua eficácia ou não, para então sugerir duas hipóteses 

de mecanismos de combate ao ransomware, especificando as consequências jurídicas deste 

ilícito que recentemente assombrou o mundo. 

 

Palavras-Chave: Sociedade da Informação. Direitos da Personalidade. Segurança digital. 

Ransomware.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DA SILVA, Felipe Rangel. Safe internet: the repression of ransomware as an instrument 

of consecration of Personality Rights. 2018. 131 pages. Dissertation of Conclusion of Master 

Course in Law. UNICESUMAR – Centro Universitário Cesumar, Maringá-Paraná, Brazil. 

 

ABSTRACT 

 

Technology is today the most important reason of social comportment change, with the Law 

has to face on. One of this changes is the internet safety. The internet is unequivocally the 

biggest cause of the revolution in the communication, been considered so important as the 

writing, be possible to say that we are living in an Information Society, on what it’s the reason 

of power and wealth are the detention and capacity of share the information and no anymore 

the production of industrialization products. In this context, whatever, news forms of violations 

are made too, to the personal rights and legitimates interests protections by the law. It’s the case 

of ransomware (kidnapping of electronics data), on what with the violation of electronics 

devices are encrypted databases of peoples and corporations and required the payment for 

liberation for re-establish the access, with the payment been made normally with the digital 

money, as example the Bitcoin. By this new form of crime is violated the Rights of Personality, 

especially the privacy. The research study the actual canary where this special category of rights 

are inserted, as well analyse with the analytic method the operationalization of this new practice 

and hers subsumption on the regulations existed, the efficiency of those or not, for at last 

propose two hypothetic instruments of repression to ransomware, specifying the legal 

consequences of this new crime that cause a general fear on world. 

 

Keywords: Information Society. Personality Rights. Digital security. Ransomware. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As novas tecnologias que surgem e se popularizam numa velocidade antes inimaginável 

em razão da propagação imediata da informação, decorrente principalmente da internet, 

produzem impacto jurídico relevante para qual o Direito ainda não provê de mecanismos 

suficientes a absorvê-lo e regulamentá-lo de forma a não prejudicar seu pleno funcionamento. 

Esse impacto se dá nas diversas áreas do Direito, tendo este trabalho, por sua vez, foco 

na proporcionalização de segurança aos usuários da rede mundial de computadores, haja vista 

o surgimento do assim designado ransomware (que pode ser, grosso modo, traduzido como o 

sequestro de dados na internet), partindo-se daqui a problemática a ser abordada, qual seja: 

quais as formas com que o surgimento desta prática impacta e significa violação aos direitos da 

personalidade já consagrados em nosso ordenamento jurídico e de que forma garantir a 

segurança dos usuários da internet significa efetivação dos mesmos, passando a ser uma 

obrigação estatal. 

Por tal conduta, criminosos digitais têm feito vítimas (pessoas físicas, pequenas e 

grandes corporações) no mundo todo, com ataques de escala mundial a partir do ano de 2016. 

Tradicionais empresas já foram vítimas dessa conduta, redes sociais e até mesmo estúdios da 

indústria cinematográfica, dentre outros. 

Por estarmos diante de uma nova era, assim designada por muitos como a era digital, de 

novos adventos como o ransomware surge a necessidade de regulamentação de matérias até 

então inimagináveis. Não que a segurança da rede seja tão somente agora discutida, mas o 

surgimento desse tipo de ataque (ainda mais diante da importância das corporações e pessoas 

políticas atingidas) intensificou mundialmente a discussão sobre o tema. 

Nesse ínterim, a forma com que o tipo de ilícito é cometido será analisada, sempre 

considerando e dando maior vazão ao aspecto jurídico do procedimento, sem, no entanto, 

deixar-se de analisar as questões técnicas que forem necessárias à elucidação, como, por 

exemplo, o funcionamento do ransomware e a forma de recebimento dos resgastes, que se dá 

preponderantemente por meio das moedas digitais, cujo conceito também será abordado. 

Para tanto, de relevância a aplicação da teoria dos direitos da personalidade, pela qual 

se fundamenta a urgente e necessária regulamentação do uso e garantia de segurança aos 

usuários na internet. E desta fundamentação teórica advém o desafio de como efetivamente 

aplicar os direitos da personalidade ao problema que se elegeu para análise. 

Quanto a isto, análise será feita quanto à simples constatação de existência dos direitos 

da personalidade, fundamentalmente recobrando a necessidade de garantir seu respeito nas 
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questões atuais, especialmente quanto à internet, numa busca de subsumir e criar mecanismos 

de efetivação desta categoria especial de direitos diante do malfeito oriundo do ransomware. 

Constatar-se-á se sua prática acaba por significar violação dos direitos da personalidade do 

usuário, seja ele pessoa jurídica ou pessoa natural, figurando a privacidade como grande 

destaque do presente trabalho, por meio da qual se justifica a implementação das medidas ao 

final sugerida como hipóteses de contenção dos impactos causados, tanto na economia quanto 

no Direito. 

Assim, pois, a primeira parte do trabalho é dedicada a ambientar o cenário em que o 

problema se origina: a Sociedade da Informação. Assim denominada pelos estudiosos da 

sociologia, ela é terra fértil para o surgimento (cada vez mais acelerado) de questões dantes 

inimagináveis. Isto por que nela o centro de toda geração de riqueza deixa de ser a produção 

industrial e passa a ser o acesso, guarda e capacidade de tráfego da informação, revelando-se 

esta última o verdadeiro ouro do século XXI. 

Sempre ponderando quanto à inerência do trabalho ao âmbito do Direito, visto que o 

estudo da Sociedade da Informação poderia ser objeto de análise específica, dada a sua 

amplitude e complexidade, aspectos básicos são apresentados como forma de elucidar 

minimamente o novo paradigma ao qual estamos todos submetidos. As relações sociais, a 

economia e a política mudaram, sem sombra de dúvida, com a nova realidade apresentada pela 

Sociedade da Informação. 

Inerente a tal inovação, o comportamento humano também sofreu alterações diante da 

nova realidade social. Neste sentido, muito embora a outra parte do primeiro capítulo seja 

destinada ao estudo dos direitos da personalidade, trazendo uma apresentação tradicional com 

sua conceituação, breve histórico e natureza jurídica, as ressalvas quanto à teoria original desta 

categoria de direitos são feitas no que cerne ao novo paradigma da Sociedade da Informação, 

trazendo, ao final, os direitos da personalidade que hoje podem ser destacados no cenário 

brasileiro, especialmente o direito à privacidade que, como mencionado, é o principal 

justificador da implementação de medidas de combate à prática do ransomware, como será 

visto. 

Em sequência, o trabalho remete o acesso à internet segura como garantia prática dos 

direitos trazidos pela teoria da personalidade, sub-rogados na dignidade da pessoa humana. 

Questiona-se, então, se por meio dela (segurança na internet), portanto, vinculada à segurança 

pública, estar-se-ia a garantir, de forma plena, um direito fundamental do indivíduo que, como 

será visto, tem no uso da internet uma ferramenta de desenvolvimento humano, revelando-se a 
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ausência de acesso ou a falta de segurança no uso, em análise última, inegável ofensa aos 

direitos da personalidade. 

Apontada a importância do direito de acesso à internet segura, passar-se-á a analisar, 

com pesquisa das legislações europeias (em destaque as resoluções do Parlamento Europeu e 

Conselho e o General Data Protection Regulation GDPR) qual o estado da arte da proteção de 

dados, traçando um paralelo entre a regulamentação do velho continente e a legislação 

brasileira, com especial destaque à recentíssima Lei Geral de Proteção de Dados LGPD (Lei 

13.709/2018) aprovada em agosto deste ano. Muito embora esta tenha fundamentalmente sido 

baseada no regramento europeu, há questões específicas em que o posicionamento diferiu em 

certa medida, as quais serão devidamente apontadas. 

Ainda com relação ao cenário brasileiro de proteção de dados, serão estudadas as 

seguintes legislações: o Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014) e a Lei Carolina Dieckmann 

(Lei n. 12.737/2012). A primeira, denominada por alguns como a “Constituição da Internet” 

introduziu importante carga principiológica no que cerne ao uso da internet no Brasil e sofreu 

algumas alterações com a nova LGPD. A segunda se revela importantíssima para a presente 

pesquisa vez que tipificou a conduta de invasão de dispositivos telemáticos, inserido ao Código 

Penal o art. 154-A. 

Quanto à lei batizada com o nome da atriz vítima de uma invasão de dispositivo 

mediante violação de sistema de segurança, importa ainda maior destaque, pois, poder-se-ia, à 

primeira vista, concluir então que a conduta inerente à prática do ransomware já estaria prevista 

no regramento nacional. Todavia, conforme será visto a afirmativa neste sentido é desmentida 

pelo fato de que a ação prevista (invadir) é apenas uma ação meio para consecução de objetivo 

diverso do que verificado no ransomware, que pressupõe a extorsão posterior, sendo 

desenvolvido o raciocínio lógico-jurídico que leva a este panorama no item 4, quando tratado 

o aspecto prático do ransomware. Aqui, apenas se está a destacar a importância deste diploma 

legislativo para a pesquisa, vez que defendida, ao final, a implementação de uma política 

pública de combate ao ransomware, o que poderia ser combatido com uma afirmação de que já 

existiria legislação neste sentido, o que não é verdadeiro. 

Do panorama normativo traçado, inclusive comparando o cenário europeu e o brasileiro, 

verifica-se que a segurança na internet é objetivo a ser alcançado pelos Estados, em razão das 

condutas criminosas perpetradas por meio da internet significarem, enfim, violação aos direitos 

da personalidade, razão pela qual a movimentação coletiva neste sentido urge ser intensificada, 

muito embora se tenha, recentemente, avanço legislativo quanto à proteção de dados na internet. 
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Em suma, o que está posto como norma precisa agora de mecanismos que garantam eficiência 

às previsões existentes, além de uma necessária normatização específica do ransomware. 

Finalmente, passaremos à análise um pouco mais técnica sobre o funcionamento do 

ransomware, com apresentação das formas com que a invasão pode ser feita pelos criminosos, 

bem como das fases que compõem sua prática, tendo por literatura fundamental o estudo 

desenvolvido por Allan Liska e Timothy Gallo, que destinaram esforços a esmiuçar tal prática 

e, em que pese serem autores não jurídicos, a noção que se propõe dar quanto às questões 

técnicas é satisfatória. Assim, portanto, são relacionadas as fases e quais as ações inerentes a 

cada uma delas (instalação, comando e controle, destruição e extorsão), com elucidação dos 

procedimentos adotados pelos infratores. 

Ainda que de forma perfunctória, ponderar-se-á quanto ao aspecto penal inerente à 

prática do ransomware, buscando dirimir ao menos questões de qualificação da conduta, sem, 

contudo, se obter uma teoria consolidada de sua criminalização ou não. Na oportunidade, 

também será apresentada a questão da conduta tipificada de invasão de dispositivos telemáticos 

(Lei Carolina Dieckmann), especialmente quanto à impossibilidade de caracterização desta 

como medida normativa de combate ao ransomware, eis que, além de não ter sido produzida 

para este tipo de prática, também não contempla todos os atos potencialmente ofensivos 

verificados na prática do ransomware, revelando-se, finalmente, a invasão apenas uma etapa 

do ato com maior potencial ofensivo que é a extorsão. 

Brevemente, passará a ser analisada a precariedade dos mecanismos atuais que se 

propõem utilizar no combate ao ransomware, a fim de justificar a tomada das medidas em 

seguida indicadas como hipóteses de minoração de efeitos do problema. Neste sentido, o 

anonimato completo defendido pela neutralidade absoluta da rede será combatido de modo a se 

sugerir um meio termo, ou seja, concessões desta capazes de instrumentalizar a busca pela 

identificação deste tipo de criminoso e a repressão, evidentemente, da conduta, destacando o 

aspecto social e econômico que são prejudicados em seu enredo. 

Muito embora também a neutralidade da rede seja por si só tema merecedor de estudo 

específico, questões de segurança na internet poderiam, prima facie, talhar exceções ao tão 

veementemente confrontado controle estatal da rede. 

Pois bem. Após a identificação, apresentação e justificação do problema, os dois últimos 

pontos destinam-se a, humildemente, apresentar algumas hipóteses de solução. Primeiramente, 

Outra hipótese de solução está no ambiente externo do Estado. Ao final é sugerida a adoção de 

medidas de padronização, cooperação e repreensão internacional alternativa como mecanismos 



13 
 

de combate ao ransomware. Isso porque meios tradicionais de repressão se verificam ineficazes 

para o combate a este tipo de ilícito cometido em ambiente virtual. 

A prática abjeta é perpetrada sem limitações territoriais e, como será visto, a 

identificação resta prejudicada na grande maioria dos casos. Somente uma colaboração mútua 

entre os estados pode se revelar eficaz no combate à prática do ransomware. Prejudicial a isto, 

está também a forma de fazer com que todos os estados contribuam, elegendo-se, para tanto, 

formas alternativas de compelir o cumprimento de medidas internacionais pré-estabelecidas, 

em especial as questões denominadas pela doutrina internacional como “soft law”. 



2. OS DIREITOS DA PERSONALIDADE NA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO 

 

Missão atribuída ao Direito é, dentre outras, a de garantir a validade da norma, seja ela 

positivada ou baseada nos costumes e na jurisprudência (consuetudinário). Paradoxo surge na 

relação havida entre ele – o Direito – e o aspecto comportamental da sociedade para qual está 

mirado, no sentido de que se questiona se ele quem dita o regramento social ou se apenas reflete 

o anseio da maioria. 

Desde logo se abstém de aprofundamento desta questão teórica, pois dada a importância 

e complexidade necessitar-se-ia de desenvolvimento de estudo específico e apurado sobre as 

diversas vozes que buscaram responde-la e ainda assim o fazem. 

Com muita humildade aqui nos importa, por ora, elucidar quanto à inegável influência 

que o contexto social tem sobre a norma. Ainda que este último não seja ditador máximo dos 

dogmas do ordenamento jurídico de determinada nação, é impossível não se vislumbrar que o 

extremo oposto também não o fundamenta, vez que a validade, como dito, é critério sine qua 

non para existência da norma. 

Portanto, as alterações sociais – as quais serão vistas a seguir – têm papel fundamental 

na elaboração e principalmente na aplicação da norma. Neste contexto é que os direitos da 

personalidade serão contrapostos ao contexto social da chamada sociedade da informação. 

Na evolução histórica dos direitos da personalidade se observa características que os 

corroboravam (irrenunciabilidade, por exemplo) e que em razão do comportamento social 

transformado do contexto da sociedade da informação, não mais podem ser vistos e aplicados 

da forma com que concebidos historicamente. 

A passagem do fundamento de poder político e econômico da produção industrial para 

a detenção de informação significou, como será visto a seguir, alteração de paradigmas sociais 

e, consequentemente, de dogmas jurídicos – o direito à intimidade pode ser elencado como 

exemplo, já que as pessoas por livre e espontânea vontade têm lançado mão dela em razão do 

compartilhamento de praticamente todos os atos da vida nas redes sociais. 

Merece análise, assim, a sociedade para qual os direitos da personalidade estão mirados, 

com as características próprias que a definem, sua instabilidade e avidez à mutação, 

compartilhamento de emoções e sentimentos, engajamento e movimentação social global, sua 

autodeterminação perante acontecimentos históricos internacionais, a quebra de barreiras 

nacionais e a desterritorialização. Enfim, antes de se apontar falhas e tecer críticas ao Direito 

posto, importa estudar o destinatário da norma com suas peculiaridades para então perquirir 

possíveis soluções ao problema posto: a segurança do usuário na internet. 
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Feitas estas considerações iniciais, passemos a fazer pontuações quanto às 

características mais relevantes da sociedade na qual estamos inseridos, a fim de, então, 

podermos contextualizar os direitos da personalidade nos dias de hoje. 

 

2.1.A SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO 

 

Já não mais vivemos as mesmas condições, tanto sociais quanto econômicas e culturais, 

de nossos pais. Até então sem qualquer problema, eis que desde muito (talvez sempre) assim o 

fora. Contudo, algo torna nossa vivência nestes dias muito especial, para se dizer o mínimo. E 

o grande motim dessa diferenciação para as sociedades anteriores está na velocidade da 

mutação social. 

Os paradigmas levavam décadas a serem quebrados e assim então constituídas novas 

ideias e novos pensamentos, o que ocorre atualmente em tempo demasiadamente curto (até 

mesmo em dias). 

Como todos escrevem e já é praticamente de conhecimento popular, o que caracteriza a 

convencionalmente denominada sociedade da informação é a assunção desta (informação) 

como obra-prima da obtenção (ou manutenção) de poder, ou seja, é ela caracterizada pelo 

poderio econômico, social e principalmente político que possui aquele capaz de dominá-la, 

criando ou fazendo circular conteúdo. 

Mas, para além desta simplista constatação, importa ambientar, neste momento, o 

cenário em que a pesquisa é realizada, de modo a viabilizar as conclusões que, conforme será 

visto, não são (como não poderiam ser) absolutas, devido às variáveis e condicionantes que 

diagnosticam tamanha complexidade social, a qual, por sua vez, exige (inalcançável) 

acompanhamento do Direito e seus pesquisadores, numa ideia de que este é, por um caminho 

ou outro, mais reflexo (jamais imediato, aliás, sempre atrasado) do que determinador do 

contexto no qual está inserida a sociedade. 

Portanto, muito embora introdutoriamente já se tenha advertido quanto às limitações da 

presente pesquisa, aqui se justifica, pormenorizadamente, o contexto em que a fotografia é 

registrada, e a principal característica é a transitoriedade e a velocidade – jamais alcançada antes 

na história – da mutação social. 

O que nos resta, assim, é conjecturar o cenário que estamos inseridos (enquanto assim 

permanecer) conjuntamente com as soluções ora plausíveis, mas sem perder de vista que um 

novo determinante (tecnologia ainda desconhecida ou sequer existente) pode, para desespero 
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ou incentivo (por que não?) dos envolvidos resolver a questão em dias, sendo esta a principal 

característica da dita sociedade da informação. 

Sua conceituação, nada obstante, merece ser feita. Sociedade da Informação (ou 

Sociedade do Conhecimento ou Nova Economia) é um termo que surgiu no fim do século XX 

em decorrência da globalização, determinando-a como um modelo novo de organização social 

no qual a informação, como principal fonte de conhecimento, acaba por determinar a produção 

e distribuição (acumulação) de riqueza, influindo também nas condições de bem-estar social, 

vez que o acesso a tais passa a ser preponderante para o desenvolvimento da pessoa, já que 

todas as suas atividades (laborais, sociais e de lazer) estão inseridas no contexto do fluxo 

informacional e dependente de dispositivos tecnológicos.1 

Por sua vez, Paulo Hamilton Siqueira Junior assim define a chamada sociedade da 

informação: 

A sociedade da informação é constituída em tecnologias de informação e 

comunicação que envolve a aquisição, o armazenamento, o processamento e 

a distribuição da informação por meios eletrônicos, como rádio, televisão, 
telefone e computadores, entre outros. Essas tecnologias não transformam a 

sociedade por si só, mas são utilizadas pelas pessoas em seus contextos 

sociais, econômicos e políticos, criando uma nova estrutura social, que tem 

reflexos na sociedade local e global, surgindo assim a sociedade da 
informação.2 

 

Vê-se, já em sua conceituação, que as tecnologias não representam fator de alteração 

social por si só. Em verdade são inseridas na vida das pessoas à medida que estas assim a 

consideram como potencializador de alguma atividade humana, como estudo, atividade física, 

lazer, etc. Em outros termos, não é a tecnologia em si que muda o comportamento social, mas 

sim a adoção dela pela sociedade como ferramenta de desenvolvimento humano. 

O paradigma social que se vive hoje decorre da implementação de novas tecnologias de 

informação desenvolvidas nas últimas décadas, que estão a mudar a forma com que se dão os 

relacionamentos. O resultado final dessas transformações não é apenas uma consequência do 

surgimento da tecnologia, mas sim a interdependência destas e os modelos econômico e social. 

Assim “as tecnologias não são em si mesmas um elemento determinante. Mas abrem um leque 

de possibilidades de apropriação, tanto ao nível individual como ao nível social, que 

condicionam a utilização das tecnologias ao mesmo tempo que são condicionadas por elas 

(Benkler, 2006:17)”3 

                                                             
1 PEZZELLA, Maria Cristina Cereser. BUBLITZ, Michelle Dias. Pessoa como sujeito de direitos na Sociedade 

da Informação: um olhar sob a perspectiva do trabalho e do empreendedorismo. Revista Seqüência. p. 22.  
2 SIQUEIRA JUNIOR, Paulo Hamilton. Teoria do Direito. p. 236. 
3 MORENO, José. O valor económico da informação na sociedade em rede. Observatório OBS Journal. p. 4 

javascript:__doLinkPostBack('','mdb~~foh%7C%7Cjdb~~fohjnh%7C%7Css~~JN%20%22Revista%20Seqüência%22%7C%7Csl~~jh','');
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De observar-se, neste sentido, o grande número de empresas chamadas startups4 e seu 

destaque mundial, como o reconhecidamente polo localizado no Vale do Silício (San Francisco, 

Califórnia). Por elas são desenvolvidas um número inimaginável de novas tecnologias e 

aplicativos, porém, somente àqueles dispositivos ou programas que ajudam no 

desenvolvimento de alguma atividade humana (laboral, de lazer, familiar) é que têm o projeto 

continuado, com investimento de capital e colocação no mercado consumidor. 

A partir de então, ou seja, a partir do momento em que determinada tecnologia passa a 

ser adotada pela pessoa como potencializador de alguma atividade humana, é que podemos 

verificar a influência existente no comportamento humano, não sendo apenas a criação da 

tecnologia fator de desenvolvimento ou interferência comportamental. 

Desse fato, muitos apontamentos são merecedores de serem feitos, especialmente no 

campo da antropologia. 

Manuel Castells é, sem dúvida, a referência que analisou esta sociedade com maior 

profundidade, e, no que chamou de Paradigma da Tecnologia da Informação, apresenta cinco 

características preponderantes para o reconhecimento e emancipação de uma dita Sociedade da 

Informação. 

Primeiramente, destaca a posição da informação como matéria-prima de modo que “são 

tecnologias para agir sobre a informação, não apenas informação para agir sobre a tecnologia, 

como foi o caso das revoluções tecnológicas anteriores”5. Aqui há de se destacar que o autor 

enumera esta como a principal razão pela qual se justifica a nomeação de verdadeira sociedade 

da informação e não ser possível vê-la apenas como mais uma fase da revolução industrial. 

Em segundo lugar, o que caracteriza a sociedade da informação é a penetrabilidade dos 

efeitos das novas tecnologias na vida individual e coletiva, de modo que há grande inferência 

no modo de vida a cada criação tecnológica. Em terceiro, destaca a lógica de redes, pela qual a 

informação pode chegar a todos, de forma distribuída. A quarta característica apontada pelo 

                                                             
4 Do inglês, em tradução literal startup significa “iniciantes”. É o conceito que determina aquelas pequenas 

empresas que buscam desenvolver uma ideia de produto ou serviço inovadora. Destacaram-se recentemente pela 
indústria de aplicativos para smartphones, mas não se limitam a isto. Estão em destaque no campo da robótica, 

medicamentos, equipamentos médicos e indústria em geral. Para Andreia Cristina Dullius e Paola Rucker 

Schaeffer “Startups são consideradas empresas nascentes de base tecnológica, que possuem na inovação 

tecnológica disruptiva os fundamentos de sua estratégia competitiva. Entre as principais características de tais 

negócios estão o caráter de organização temporária com potencial de rápido crescimento, os quais atuam em um 

ambiente de extrema incerteza, em busca de um modelo de negócios que possa tornar-se repetível e escalável”. 

(DULLIUS, Andreia Cristina. SCHAEFFER, Paola Rucker. As capacidades de inovação em startups: 

contribuições para uma trajetória de crescimento. Revista Alcance. p. 36.). 
5 CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. p. 78. 
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autor é a flexibilidade inerente a este sistema de redes, pela qual é possível a alteração de 

conteúdo e também da estrutura da tecnologia, ou seja, sua mutabilidade perene.6 

Por fim, outra característica da sociedade da informação influenciada pela revolução 

tecnológica seria a integralidade das novas tecnologias, ou seja, a possibilidade de comunicação 

e ligação entre os vários dispositivos, de modo que cada vez mais os dispositivos físicos são 

melhorados e em complemento melhorados também os programas e meios de comunicação.7 

Verifica-se, portanto, características muito peculiares e determinantes para o 

reconhecimento de uma verdadeira sociedade tecnológica diferente da anteriormente posta, 

caracterizada pela industrialização. O desenvolvimento destas características faz surgir um 

comportamento social que sem sombra de dúvida rompe com o panorama pretérito. 

A divisão do dia em oito horas de trabalho, oito de lazer e oito de descanso 

implementada a partir da otimização da produção industrial – evidentemente após as lutas e 

conquistas sociais que assim delimitaram o tempo de trabalho, a existência de finais de semana 

e outros benefícios – sofre atualmente uma quebra de paradigma. Isso porque a massa mais 

nova de trabalho, já nascida dentro da popularização da internet tem suas próprias 

características e uma delas é mescla de atividades e interconectividade perene, de modo que ao 

mesmo tempo em que trabalham, também veem um vídeo ou uma foto nas redes sociais e 

resolvem coisas do trabalho em casa e vice-versa, também se divertindo, como escrevem John 

e Nana Nasbitt e Douglas Philips.8 

Isto é apenas um exemplo de mutabilidade social que justifica a ruptura da sociedade 

atual, dita da informação, com o modelo implementado pela produção industrial. 

Importante retrato do contexto em que se pode verificar a mudança de paradigma social 

a possibilitar a constatação desta nova sociedade da informação é traçado por Paulo Hamilton 

Siqueira Junior, no sentido de que: 

De uma perspectiva mais concreta, a sociedade da informação é posterior ao 

pós-modernismo, e passou a se desenvolver a partir da década de 80, gerando 

um ambiente marcado pela globalização, neoliberalismo, desregulamentação, 

Estado mínimo, privatizações, delegação de funções estatais a agências 

reguladoras e outras instituições estruturadas no modelo empresarial, poder 

difuso compartilhado por poderes locais, regionais e estruturas continentais 

em rede, dentre outros pontos importantes. 

A expressão sociedade da informação é entendida no contexto dessa sociedade 

pós-industrial, no que ela representa de qualitativamente relacionado à 

                                                             
6 CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. p. 78. 
7 Idem. p. 79. 
8 NASBITT, John. NASBIT, Nana. PHILIPS, Douglas. High touch: a tecnologia e a busca por um significado. 

p. 51-54. 
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informação. Isso significa que não engloba toda a sociedade contemporânea, 

na medida em que muitas regiões e populações estão hoje excluídas do 

ambiente informacional, mas sim aquele setor dominante do mundo 

globalizado, o qual se caracteriza pela informação, comunicação e pelo 

domínio da tecnologia de ponta.9 

 

Como se viu, a internet é, portanto, peça fundamental para o desenvolvimento da dita 

sociedade da informação. 

Ao que nomina de Geração da Internet (os nascidos já após a popularização da internet 

nos anos 90), Don Tapscott em seu livro A Hora da Geração Digital aponta oito características 

inerentes aos pertencentes desta geração: i) liberdade (de consumo, de trabalho, de 

relacionamento); ii) customização de bens e serviços para adequação à realidade social inserida; 

iii) escrutínio (sabem diferenciar, mediante investigação particular na própria rede, notícias e 

fatos verídicos de inverídicos); iv) integridade (estão engajadas com problemas sociais e 

buscam associação, ainda que online, para resolução de questões humanitárias); v) colaboração 

(pensam em soluções que são compartilhadas a todos, em escala global); vi) entretenimento (a 

produção laboral é influenciada pela criação de ambientes atrativos, com jogos e intervalos 

recreativos, inexistindo a divisão clássica de tempo do dia para trabalhar e tempo do dia para 

descansar e se divertir, ambos ocorrem simultaneamente); vii) velocidade (em razão da 

velocidade existente na internet, de respostas e comunicação, esta geração exige também 

velocidade das demais pessoas, sendo critério fundamental para manutenção da sua atenção a 

rapidez nos envolvimentos sociais); viii) inovação (demonstram um anseio em se manterem 

atualizados mediante o domínio do que há de mais novo e útil com relação à tecnologia).10 

Ainda que a ela (internet) não esteja suscetível ao acesso de todos – no Brasil, por 

exemplo, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE aponta que 116 (cento e 

dezesseis) milhões de brasileiros têm acesso à internet, o que denota aproximadamente 65% da 

população11 –, fato é que a internet influencia direta ou indiretamente na vida de todos os 

cidadãos do globo terrestre. 

Os atos da vida civil ou migraram para o ambiente virtual ou então são diretamente 

determinados por este. Por exemplo, a parcela de brasileiros que não tem acesso à internet 

depende dela para consecução de qualquer benefício previdenciário ou outro fornecido pelo 

Estado, vez que este armazena e utiliza da internet para manejo e verificação de todas as 

                                                             
9 SIQUEIRA JUNIOR, Paulo Hamilton. Teoria do direito. p. 238. 
10 TAPSCOTT, Don. A hora da geração digital: como jovens que cresceram usando a internet estão mudando 

tudo, das empresas aos governos. p. 91-119. 
11 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE. Acesso à internet e à televisão e posse de telefone móvel 

celular para uso pessoal. Análise dos resultados. Pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua. 
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informações dos cidadãos brasileiros. Para além do ambiente público, também no privado se 

verifica tal influencia, na medida em que quase todos os produtos consumidos também por esta 

parcela da população são produzidos mediante o emprego de tecnologia e inerente utilização 

da internet para sua realização, como o veículo automotor, os alimentos industrializados, a 

energia elétrica, enfim, é difícil encontrar, nos dias de hoje, algo que não utilize da internet para 

ser feito. 

Neste sentido, em comentário à obra de Castells aponta-se que de fato vivemos em uma 

sociedade em rede, localizada numa chamada “Galáxia da Internet”, na qual a influência do 

fluxo de informações na Internet não se restringe ao número de usuários, pois ainda que 

indiretamente, a internet afeta a vida de todos pelo fato de que todas as atividades humanas 

estão de certa forma refletindo a estrutura da rede. Assim, “Dentro dessa realidade, é evidente 

que a sociedade informacional compartilha tudo o que sabe, o que vê, o que ouve e o que sente, 

muito diferente de outras épocas, quando todo o conhecimento era, de certa forma, centralizado. 

Essas facilidades e possibilidades transformaram o mundo, consolidando o “virtual” e a “cultura 

digital”.12 

Possível a partir da constatação de um novo paradigma social, esta cultura digital 

permite a realização de ações dantes não acessíveis ao cidadão comum, não detentor de algum 

poderio político. Por tal procedimento, o produto e serviço produzido deixa de ser considerado 

apenas em si mesmo e passa a se pulverizar a atenção dando-se voz e participação mais 

individualizada e ativa dos indivíduos na sociedade. Isso se verifica, principalmente, em 

questões eleitorais, nas quais se verifica cada vez mais a utilização de redes sociais para defesa 

de ideais e posições ideológicas. 

Já anunciava Pierre Lévy, a seu tempo, como efeito do avanço tecnológico e a 

universalização do acesso à informação e às novas tecnologias, que possibilitam a criação de 

uma cibercultura, o que denominou de inteligência coletiva decorrente do fluxo de informações 

inerente ao ciberespaço, ponderando quanto a esta que: 

(...) nos casos em que processos de inteligência coletiva desenvolvem-se de 
forma eficaz graças ao ciberespaço, um de seus principais efeitos é o de 

acelerar cada vez mais o ritmo da alteração tecnossocial, o que torna ainda 

mais necessária a participação ativa na cibercultura, se não quisermos ficar 

para trás, e tende a excluir de maneira mais radical ainda aqueles que não 
entraram no ciclo positivo da alteração, de sua compreensão e apropriação. 

Devido a seus aspecto participativo, socializante, descompartibilizante, 

emancipador, a inteligência coletiva proposta pela cibercultura constitui um 
dos melhores remédios para o ritmo desestabilizante, por vezes excludente, da 

                                                             
12 TADEU NASCIMENTO, Marcelo. DE MACEDO, Caio Sperandeo. O direito na sociedade da informação: a 

proteção aos direitos autorais e direitos conexos frente às novas tecnologias. Revista Universitas Jus. p. 11. 
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mutação técnica. Mas, neste mesmo movimento, a inteligência coletiva 

trabalha ativamente para a aceleração dessa mutação. Em grego arcaico, a 

palavra “pharmakon” (que originou “pharmacie”, em francês) significa ao 
mesmo tempo veneno e remédio. Novo pharmakon, a inteligência coletiva que 

favorece a cibercultura é ao mesmo tempo veneno  para aqueles que dela não 

participam (e ninguém pode participar completamente dela, de tão vasta e 

multiforme que é) e um remédio para aqueles que mergulham em seus 
turbilhões e conseguem controlar a própria deriva no meio de suas correntes.13 

 

A internet figura, assim, como centro de aceleração de todo o movimento em rumo à 

sociedade da informação. Sem ela, seria impossível o desenvolvimento tecnológico e a mutação 

social que hoje nos deixam à vontade para analisar um novo paradigma social. 

Nesse sentido, corroborando esta ideia de que as tecnologias agregam valor ao 

desenvolvimento humano e suas potencialidades, é possível afirmar que na sociedade da 

informação, as diariamente lançadas novas tecnologias da informação se apresentam como 

ferramentas de auxílio na realização das potencialidades humanas, tanto para o bem quanto para 

o mal, sendo relevante, por sua vez, na emancipação do povo e consequente limitação do poder 

do Estado.14 

A informação é, pois, importante não apenas para segmento empresarial privado, mas 

em verdade para todos os outros ramos, vez que, muito embora a atividade empresarial hoje 

tenha por valor máximo os dados informacionais, a esfera jurídica reforça esta importância ao 

se ter inúmeros direitos que estão atrelados à informação.15 

Outra característica importante que decorre da popularização da internet é a 

praticamente inexistência de barreiras internacionais, ao menos no que tange ao ambiente 

virtual. Houve um tempo (não muito distante em termos históricos) em que a realidade social 

limitava-se ao que se compreendia dentro do país. Informações e notícias internacionais 

chegavam com atraso ao aproveitamento ou mesmo sequer se tomava conhecimento. 

Com a internet e o fluxo de informações, bem como a velocidade com que as 

comunicações são feitas atualmente, os problemas e desídias sociais deixaram de ser um 

problema apenas interno de cada país e passaram a existir demandas mundiais, na busca 

principalmente da dignidade de todo e qualquer ser humano. Os Direitos Humanos se impõem 

e passam a ser exigidos por todos em âmbito internacional. 

                                                             
13 LÉVY, Pierre. Cibercultura. p. 30. 
14 SERRAGLIO, Priscila Zilli. ZAMBAM, Neuro José. Democracia e Internet: Pensando a Limitação do Poder 

na Sociedade da Informação. Revista Direito, Estado e Sociedade. p. 28. 
15 MACHADO, Ronny Max. FILHO, Adalberto Simão. A nova empresarialidade e o desenvolvimento social no 

ambiente informacional. Revista Jurídica Cesumar. p. 529. 
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Se verifica, em verdade, uma possibilidade (veja-se, possibilidade e não realidade) de 

sociedade global, pela qual as barreiras territoriais não mais se sustentariam. 

O assunto é muito amplo e há quem defenda tanto a manutenção como a extinção das 

divisões em territórios e outros, mais futuristas e visionários, constituição de um estado único, 

global. Contudo, as dificuldades e o cenário atual acabam por derrocar, a nosso ver, o 

encaminhamento à uma sociedade unificada em termos de soberania. 

Em contraponto, muito embora se vislumbre o encaminhamento a uma sociedade única 

em termos comunicacionais, a constatação desta sociedade globalizada e interligada (ou seja, 

da informação), não significa o fim dos territórios nacionais, pois “não é de fim do território 

que se trata, para desarmar as soberanias e abrir as fronteiras (arrombá-las mesmo), o que pode 

ser ambivalente, como é óbvio. Na sociedade da informação o território e a territorialidade não 

somem, pelo contrário, acrescentam-se”.16 

Vale dizer, pois, que o fluxo e a velocidade de troca de informações e interconectividade 

que caracterizam a Sociedade da Informação não significam a desestruturação dos estados. Ao 

contrário, a instantânea comunicação e ciência pulverizada à população de fatos globais acaba 

por ressaltar as fronteiras internacionais e colocam os Direitos Humanos como minimum a ser 

alcançado e passível de exigência pela comunidade internacional: 

En las sociedades modernas las relaciones sociales son desplazadas de sus 

contextos territoriales de interacción y se reestructuran por medio de 

relaciones indefinidas de tiempo-espacio. Los hombres se desterritorializan, 

favoreciendo una organización racional de sus vidas. Un cambio tan relevante 

precisa servirse de un sistema técnico que permita el control del espacio y del 

tiempo. Por eso, el paradigma de la “modernidadnación” no debe 

contemplarse como algo opuesto a la mundialización, puesto que ésta va 

implícita en la propia modernidad. Nación y mundialización no son 

antagónicas, sino que ambas deben ser contempladas como dos momentos del 

desarrollo histórico de la modernidad. La modernidad-nación conduce 

lógicamente a la “modernidad-mundo”: “contrariamente a lo que muchas 

veces se supone, la nación es una primera afirmación de la mundialidad. Ella 

porta en su seno una modernidadmundo... la modernidad encierra una 

vocación mundial, y no puede ser contenida en el interior de las fronteras 

nacionales” (Ortiz, 1998, p. 50).17 

 

Ressalva feita ao entusiasmo que leva à ideia de uma sociedade única, falando em 

termos de território, não se pode descartar a característica da dita Sociedade da Informação que 

                                                             
16 DA CUNHA, Paulo Ferreira. Território e Direito na sociedade da informação. Revista de Estudos 

Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do Direito Unisinos. p. 8. 
17 JULIOS-CAMPUZANO, Alfonso de. La ética global de los derechos humanos: Una aproximación prospectiva 

al impacto de las nuevas tecnologias. Revista de Estudos Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do Direito 

da Unisinos. p. 129. 
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é a unificação global das pessoas mediante o fluxo informacional robusto e instantâneo que 

hoje se executa diariamente, levando-a a determinar a informação como principal produto, bem 

como a utilização das tecnologias como principal ingrediente de alteração na forma de 

relacionar-se humanamente e de comportamento social em geral. 

 

2.2. CONCEITUANDO OS DIREITOS DA PERSONALIDADE 

 

Muito já se caminhou na consecução do conceito de direitos da personalidade, e isto 

com autores e teorias excepcionais. Necessariamente, é de rigor análise de ambas as teorias que 

de certa forma polarizam a busca pela qualificação e conceituação dos direitos da personalidade 

e, bem assim, como são admitidos cientificamente. 

Há, portanto, duas formas de serem vistos e considerados os direitos da personalidade. 

A primeira comumente denominada de jusnaturalista e a segunda chamada corrente 

juspositivista. 

Grosso modo, uma considera que tais direitos são inatos, inerentes ao ser humano e, em 

decorrência disto, precedem qualquer ordem positiva (lei, norma, princípio ou jurisprudência) 

e devem ser respeitados por todos, particulares e pelo Estado (o que será remontado adiante). 

A segunda, por sua vez, sub-roga a existência (ou a possibilidade de exigência) destes 

direitos à pré-existência de dispositivo normativo. Isso importa, pois, no condicionamento de 

direitos de personalidade ao reconhecimento dos mesmos pela norma vigente. 

De antemão, ponderamos que a adoção ipsis litteris de uma das duas extremidades não 

será o caminho adotado no presente trabalho. Isso por quê se julga que do embate das teorias é 

que se propõe maior razoabilidade e adequação ao quadro histórico atual, conforme aduzir-se-

á adiante. 

Ambas as correntes que buscam caracterizar os direitos da personalidade possuem seu 

valor e apresentam avanços conceituais e, mais importante, práticos para os sistemas jurídicos 

do mundo todo. De igual forma, sua aplicação desarrazoada também causou retrocessos, 

historicamente se tratando, de certa ordem. 

Por conta disto, a análise conceitual dos direitos da personalidade deve levar em conta, 

atualmente, o momento histórico em que se vive, qual seja, a era da informação, a era digital. 

Os avanços tecnológicos diariamente vivenciados por todos nós têm criado especificidades que 

exigem remontagem dos conceitos até então prático-funcionais, na medida em que alteram a 

forma de vida em e da sociedade. 
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Vale dizer, pois, que a exaltação extrema do ser humano em sua suposta plena 

capacidade de discernimento e emancipação enquanto gestor máximo de sua dignidade, com 

autossuficiência, já não mais comportam a abordagem exacerbadamente liberal trazida pela 

teoria clássica na qual são direitos intangíveis e inalienáveis que decorrem da própria condição 

de pessoa humana. O mundo, e consequentemente as pessoas, mudaram. A sociedade não é 

mais a mesma dantes do surgimento da internet e de sua popularização, havendo necessidade 

de intervenção, ainda que mínima (regulatória), do Estado em um novo papel. 

Todavia, irrefutável, primeiramente, a revisitação aos conceitos e doutrinas que 

primordialmente reconheceram e defenderam a plenitude dos direitos da personalidade, o que 

será suscintamente feito neste momento. 

Dentro da primeira controvérsia que se apresenta, qual seja, o fato de serem os direitos 

da personalidade naturais ou dependerem de positivação, cumpre reiterar que os naturalistas 

defendem a ideia de que os ditos direitos de personalidade subsistem anterior e 

independentemente do reconhecimento normativo, que se dá pelo Estado, enquanto que os 

positivistas, em síntese, reconheceriam tais direitos apenas quando estes fossem previstos em 

algum diploma legal ou reconhecidos doutrinariamente naquelas jurisdições donde vigente o 

common law. 

Nada obstante isto, não tão simplória a divisão a ser feita, pelo fato de que dentro de 

ambas as teorias que buscam conceituar os direitos da personalidade, há razões diversas pelas 

quais se defendem uma ou outra teoria. 

Sendo assim, tem-se que os jusnaturalistas, os quais admitem os direitos de 

personalidade como direitos naturais, assim o defendem porque estes foram estabelecidos em 

razão de uma ordem divina revelada aos homens, devendo estes respeitá-los por conta desta 

ordem natural, reconhecendo-os e submetendo-se a esta lei natural. Para outros, defensores 

também do jusnaturalismo, é necessário o respeito e reconhecimento dos direitos da 

personalidade pelo fato de que estes derivam da razão, que é algo inerente e natural ao homem, 

fazendo parte de sua essência.18 

Por sua vez, há positivistas, como Renan Lotufo, que reconhecem tais direitos porque 

inseridos em determinado momento histórico, vislumbrando os direitos de personalidade 

enquanto direitos outorgados pelo Estado, considerando, assim, apenas aqueles previstos em 

lei, o que constitui uma visão extremamente estatista de direito, reduzindo o direito de 

personalidade como direitos positivos. Outros positivistas, porém, como Carlos Alberto Bittar, 

                                                             
18 BORGES, Roxana Cardoso Brasileiro. Direitos de personalidade e autonomia privada. p. 22. 



25 
 

entendem que mesmo não havendo expressa previsão legal, os direitos de personalidade 

existem e são oriundos da conjuntura social, política, econômica e cultural, devendo ser 

protegidos, em especial no âmbito do Poder Judiciário, podendo os direitos de personalidade 

subsistir ainda que em confronto com dispositivo legal expresso em contrário, dada sua 

categoria de direitos especiais. Roxana Cardoso Brasileiro Borges relata que: 

Renan Lotufo entende que os direitos da personalidade têm natureza de direito 
positivo. Para Carlos Alberto Bittar os direitos da personalidade são direitos 

inatos, “cabendo ao Estado apenas reconhecê-los e sancioná-los”, o que não 

significa que os direitos de personalidade sejam apenas aqueles reconhecidos 
pelo ordenamento. Para Bittar, os direitos de personalidade antecedem o 

direito positivo e dele independem, embora sua positivação possibilite uma 

tutela mais específica e eficaz. Entende que não é o Estado que cria os direitos, 

mas que estes existem na consciência popular e no direito natural, devendo o 
Estado reconhecê-los.19 

 

De muita valia e merecedora de destaque, embora adiante seja trazida novamente ao 

debate, a questão apontada por Carlos Alberto Bittar no trecho afirmado, no sentido de que, 

muito embora se tratem de direitos naturais, a tutela de tais direitos seja muito mais eficiente 

(sendo em verdade o que se busca) quando há previsão na norma de instrumentos que 

promovam sua efetividade. 

Como delineado anteriormente, é justamente este o desafio atual, qual seja: transpor a 

fronteira do reconhecimento de direitos da personalidade, os quais de certa forma já não sofrem 

resistência quanto à existência, para então efetivá-los e garantir, no ímpeto de cada circunscrito, 

seu respeito, mediante mecanismos de proteção e coerção tanto contra o Estado quanto mais 

contra outros particulares, razão máxima, inclusive, da presente pesquisa. 

Doutro norte, importante e histórica diferenciação também se dá em determinarem-se 

quais as diferenças entre direitos pessoais e direitos de personalidade. 

Carlos Alberto Bittar, neste sentido, aponta que considerando a pessoa em si, diversos 

tratamentos se dão a ela pelo Direito, sendo que podem ser divididos estes tratamentos em 

direitos da personalidade e direitos pessoais. Os primeiros, tratam do ente em concreto e 

identificado, em si considerado, ou em seus desdobramentos na sociedade. Já os direitos 

pessoais abrangem a pessoa como indivíduo, em abstrato, ou como membro de um grupo 

(familiar, ético, social, dentre outros).20 

É importante esta ponderação para que a classificação dos direitos da personalidade seja 

bem determinada e fique clara a especialidade dos direitos da personalidade, no sentido de que 

                                                             
19 BORGES, Roxana Cardoso Brasileiro. Direitos de personalidade e autonomia privada. p. 23. 
20 BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. p. 30. 
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seu trato extrapola o âmbito físico e social do ser humano, indo para além, para aquilo que há 

de mais relevante e desnude sua essência, que o seu íntimo, seus sentimentos, sua concepção 

íntima e interna, com vista sempre à máxima e maior dignidade possível, o que passa pelo 

reconhecimento da existência destes (dignidade, intimidade, sigilo, dentre outros que serão 

adiante pormenorizadamente elencados e debatidos). 

Muito embora a relevância dos direitos da personalidade seja motriz de toda a discussão 

que cerne tal categoria de direitos, como dissemos anteriormente, o extremismo adotado em 

algum momento histórico trouxe retrocesso quanto ao desenvolvimento de sua teoria. 

Neste sentido, Rabindranath Valentino Aleixo Capelo de Sousa, comenta a crítica feita 

ao reconhecimento dos direitos da personalidade como direito em si mesmo, designando que o 

jusnaturalismo racionalista, muito mereça reverência por ter colocado o homem como centro e 

horizonte da ordenação social, excedeu-se ao absolutizar a razão individual, determinando uma 

autossuficiência exacerbada, razão pela qual, segundo o autor, entendeu-se o direito da 

personalidade como ius in se ispum, subjugando a vontade individual com supremacia sobre os 

demais e reivindicando-o mais face ao Estado do que contra outros particulares, a ponto de 

“converter tal direito numa inócua categoria lógico-formal de múltiplos sistemas de ideais, algo 

utópico e desligado do quotidiano dos homens reais”.21 

Aponta ainda o autor quanto às críticas à teoria de um direito de personalidade único: 

Assim, Savigny e a maior parte da escola histórica, contestando a pretensão 
de eficácia universal da razão individual na formulação jurídica e antepondo-

lhe o espírito de cada povo enquanto reflexo das respectivas necessidades, 

recusam a ideia de um genérico ius in se ipsum, argumentando 

fundamentalmente que nesse caso se legitimaria o suicídio. Nisso se opõem a 
Puchta, que defendeu com sucessivos retoques a existência de um genérico 

direito de personalidade adentro da categoria mais ampla de direito sobre a 

própria pessoa e que, no essencial, se traduzia no direito de a vontade humana 
ser respeitada em si mesma.22 

 

Como dito, porém, também o positivismo jurídico exagerou, com seu rigor sistemático ao 

supervalorizar o interesse do Estado, utilizando da máxima ius est quod iussum est, pela qual 

afirma a existência apenas alguns direitos especiais de personalidade como nome, integridade 

física e honra, negando que haja um direito geral de personalidade, justificando que apenas 

aqueles poderiam ser reconhecidos e validados pelo Estado, em detrimento de outros que 

possam surgir em razão da mutação social. Contudo, as críticas ao entendimento de que há um 

direito único e geral de personalidade trouxeram avanço. Mediante ela, estruturou-se os direitos 

                                                             
21 SOUSA, Rabindranath Valentino Aleixo Capelo de. O Direito Geral de Personalidade. p. 80. 
22 Idem. p. 81. 
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especiais de personalidade como categoria, bem como delimitou-se o alcance de cada um, o 

que trouxe robustez ao mesmo e maior facilidade em sua defesa, o que tornou “possível a sua 

extensão à área sócio-económica, pela progressiva reivindicação de um conjunto de direitos 

sociais e econômicos básicos de qualquer personalidade humana”, permitindo nova concepção 

do que vem a ser personalidade humana e o direito da personalidade, as quais já agora inseridas 

no processo econômico (prática) e não apenas como teoria.23 

Vê-se, nesse ínterim, que dentre outros feitos, a crítica feita à teoria que defende um direito 

natural e geral de personalidade pelos positivistas otimizou o processo de aplicação e efetivação 

em seus desdobramentos, resultando numa estipulação dos limites e delimitação da abrangência 

do direito de personalidade, já que a adoção inquestionada da existência e prevalência deste 

direito sobre os demais ocasionaria desequilíbrio social e econômico ao ser capaz de justificar 

toda reivindicação individual da pessoa, inclusive e principalmente em desaproveito da 

coletividade ou mesmo do Estado. 

Entrementes, o reconhecimento de uma cláusula geral de direito de personalidade pode se 

revelar funcional para seu assecuramento em sistemas jurídicos mais flexíveis (entendidos 

aqueles em que o direito parte do caso concreto – common law), vez que a aplicação da ordem 

jurídica decorre mais próxima e instantaneamente do anseio social, ao passo que, quando em 

sistemas jurídico-formais, dependentes da elaboração de leis, a inexistência de dispositivo 

específico poderia gerar o engessamento do direito de personalidade. 

Como bem assevera Rabindranath Valentino Aleixo Capelo de Sousa, do embate das 

teorias e podando-se os exageros, a construção do conceito persevera ao passo que: 

(...) a crítica do positivismo teve também o mérito de contribuir para que, 

reactivamente, se circunscrevesse o objeto do direito geral de personalidade. 

Assim, os continuadores desta ideia, particularmente os neo-kantianos, vão 

abandonando o entendimento puchtiano de o perspectivarem como o direito 
ao respeito da vontade humana individual, quase ilimitada e de projecção 

universalizante, e passam a reconhecer-lhe uma outra estrutura ôntica, 

confinando-o ao real de cada personalidade humana. A nível legislativo, a 
ideia do direito de personalidade foi-se mantendo no Código Civil austríaco e 

veio mesmo a encontrar eco na Suíça no art. 28º do Código Civil e no art. 49º 

do Código das Obrigações. Mas a maior parte das codificações europeias, 

mais marcadas pela escola histórica e pelo positivismo, mantiveram a 
preferência pela consagração de direitos especiais de personalidade. 

(...) Simplesmente, o objeto tutelado por tal direito envolve a compreensão de 

uma cláusula geral, a personalidade humana, juridicamente tutelada. O que, 
embora insira no direito geral de personalidade elementos de indefinição e de 

incerteza preliminares próprios das cláusulas gerais, que nos sistemas 

demasiado positivo-formais lhe cerceiam muita da sua eficácia prática, 
todavia permite, em sistemas jurisprudenciais valorativos, conferir ao direito 

                                                             
23 SOUSA, Rabindranath Valentino Aleixo Capelo de. O Direito Geral de Personalidade. p. 82. 
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geral de personalidade maleabilidade e versatilidade de aplicação a situações 

novas e complexas.24 

 

A questão ao final apontada pelo autor é de suma importância, haja vista que o objetivo 

é a aplicabilidade, ou seja, a efetividade dos direitos da personalidade. Nesse sentido, a análise 

tem valia. Pondera-se que a consideração de direitos da personalidade enquanto pulverizados 

no sistema jurídico e previstos expressamente, podem gerar, por via inversa, o não 

reconhecimento de outros direitos dela (personalidade) decorrentes. 

Como muito bem se pode ver no trabalho de Adriano de Cupis, a quem há de ser 

destacado o fato de escrever em tempo longínquo, e, portanto, vanguardista no posicionamento 

adotado posteriormente pela maioria dos juristas, reconhecendo a prevalência da necessidade 

de positivação dos direitos da personalidade, importa que: 

Todo meio social tem uma sensibilidade particular relativamente à 
essencialidade dos direitos. É assim que, mudando a consciência moral, 

modificando-se o modo de encarar a posição do indivíduo no seio da 

sociedade, muda correlativamente o âmbito dos direitos tidos como essenciais 
à personalidade. Ao repercutir-se esta concepção sobre o ordenamento 

jurídico, os direitos da personalidade adquirem uma figura positiva. É só então 

que o atributo da essencialidade adquire um valor jurídico positivo integral, 

isto é, quando os direitos se revestem de referida essencialidade, não só tomam 
o lugar próprio no sistema do ordenamento positivo, mas adquirem, além 

disso, uma disciplina adequada e apta a assegurar-lhes proeminência 

relativamente a todos os outros direitos da pessoa a que se referem. Por tal 
razão, os direitos da personalidade estão vinculados ao ordenamento jurídico 

positivo tanto como os outros direitos subjetivos, uma vez admitido que as 

ideias dominantes no meio social sejam revestidas de uma particular força de 

pressão sobre o próprio ordenamento. Por consequência, não é possível 
denominar os direitos da personalidade como “direitos inatos”, entendidos no 

sentido de direitos relativos, por natureza, à pessoa.25  

 

Muito embora seja justo o pensamento, a questão não pode cingir-se numa lógica 

matemática. Embora se defenda os direitos da personalidade enquanto positivados, em razão da 

maior efetividade e aplicabilidade, fato é que o agente do sistema jurídico (Poder Judiciário) 

não está adstrito à replicação irreflexiva do texto legal. É interessante ter os direitos da 

personalidade expressamente previstos no diploma normativo. Porém, o fato de não ter algum 

direito de personalidade expressamente previsto no ordenamento jurídico – mormente aquele 

emergido de alteração26 social, com destaque para o desenvolvimento tecnológico – não impede 

a garantia deste, uma vez que possível a aplicação em decorrência de outro mais abrangente. 

                                                             
24 SOUSA, Rabindranath Valentino Aleixo Capelo de. O Direito Geral de Personalidade. p. 81 e 93. 
25 CUPIS, Adriano de. Os direitos da personalidade. p. 25. 
26 Prefere-se o termo “alteração” a “evolução” por acreditarmos que nem toda mudança comportamental da 

sociedade apresenta comportamento melhor do que o anterior, sendo o que o segundo termo pressupõe. 
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Tem-se que a grande maioria dos direitos da personalidade, que serão mais adiante 

discriminados, decorrem de outro direito, por exemplo: a dignidade da pessoa humana. Ela 

justifica em larga escala a aplicação de outros direitos que possam surgir por conta da 

introdução de uma nova tecnologia ou nova categorização social. 

Evidente que a adoção do positivismo extremo traz injustiça social e violação a direitos 

fundamentais. Todavia, é inegável que há melhor aplicação do Direito quando constante na 

própria norma as garantias e, principalmente, os mecanismos para efetivação destas garantias, 

não se revelando, em contraponto, impossível a efetivação de direitos não expressamente 

previstos, pois, pode haver aplicação decorrente de um imperativo legal mais abrangente. 

Silvio Romero Beltrão escreve que os direitos da personalidade funcionam como limites 

impostos ao poder público e demais particulares, pelos quais deve ser garantido o 

desenvolvimento pessoal, mediante especial proteção do ordenamento, tratando-se de novos 

direitos privados fundamentais pelos quais se designam ordens a garantir um conteúdo mínimo 

necessário para a existência da pessoa humana, limitando o arbítrio estatal. Mas, para o autor 

“essa conceituação não é suficiente para determinar especificamente quais direitos são ou não 

são da personalidade, sem que exista uma tipificação, uma vez que a posição de Messineo é de 

que os direitos da personalidade só se operam por força de lei”.27 

Aponta ainda, em contraponto, a visão naturalista de Carlos Alberto Bittar, destacando 

que no entendimento deste, os direitos da personalidade constituir-se-iam em direitos inatos, 

limitando a atuação estatal apenas e tão somente ao reconhecimento destes, a fim de sancioná-

los em algum plano normativo e qualificando tais direitos para proteção contra intentos tanto 

do poder público como dos demais particulares.28 

As pertinentes ponderações feitas por Carlos Alberto Bittar não rechaçam, contudo, a 

ideia de que os direitos de personalidade, quando previstos expressamente em dispositivo 

normativo, garantem melhor acesso e aplicação ao caso concreto, sendo relevante para fins de 

efetivação de tais direitos especiais e não apenas o reconhecimento de sua existência. Merece 

destaque a ponderação feita pelo autor, ainda, quanto à dignidade da pessoa humana, pela qual, 

mesmo que não previstos expressamente, há direitos da personalidade que devem ser 

reconhecidos e aplicados no caso concreto, visto que 

A posição naturalista reconhece a existência de direitos da personalidade não 

tipificados pelo ordenamento jurídico, os quais devem ser tutelados, pois 

derivam do princípio geral da proteção da dignidade humana. 

(...)Assim, podem-se definir os direitos da personalidade como categoria 
especial de direitos subjetivos que, fundados na dignidade da pessoa humana, 

                                                             
27 BELTRÃO, Silvio Romero. Direitos da personalidade de acordo com o Novo Código Civil. p. 24. 
28 Idem. p. 24. 
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garantem o gozo e o respeito ao seu próprio ser, em todas as suas 

manifestações espirituais ou físicas.29 

 

E essa importância dada à dignidade da pessoa humana não é demasiada. Ora, trata-se 

de um fundamento da própria república (art. 1º, III da CF), pelo qual deve-se orientar todo o 

ordenamento jurídico. Ainda que não prevista expressamente, a legislação internacional 

também é robusta para garanti-la, num sentido mundial de que há circunstâncias nas quais 

nenhuma pessoa, pelo simples fato de ser pessoa, pode ser submetida. Tal entendimento ganha 

força após o terror da primeira guerra, e principalmente no período pós Alemanha nazista. 

Basta por ora apenas citar a dignidade da pessoa humana como vetor de reconhecimento 

de direitos da personalidade, a fim de ambientar o cenário em que mais adiante será 

pormenorizadamente abordado, destacando sua importância na conceituação de tal categoria de 

direitos. 

Se vê, pois, a relevância que estes direitos possuem no ordenamento, não só nacional, 

mas também sua abordagem em sede comunitária mundial, o que muito importa para o presente, 

vez que a análise sobre segurança digital perpassa por uma necessária mundialidade e 

transcende, por suposto, os limites nacionais. 

Uma coisa há, que une todos os indivíduos do globo: são pessoas. Essa condição 

pressupõe a qualidade de ser de direitos. Por mais que essa ideia tenha nascedouro com os 

jusnaturalistas, bem verdade é que sua efetivação depende (ou é muito facilitada) pela previsão 

no ordenamento jurídico positivo. Nada impede, doutro modo, que ainda que não 

expressamente previstos, novos direitos de personalidade sejam reconhecidos e efetivados, 

quando então por decorrência de outro, encontrando, a esmagadora maioria, guarida no 

princípio da dignidade da pessoa humana. 

Destacando essa importância dos direitos da personalidade, Roxana Cardoso destaca 

que: 

Os direitos de personalidade são próprios do ser humano, direitos que são 

próprios da pessoa. Não se trata de direito à personalidade, mas de direitos que 
decorrem da personalidade humana, da condição de ser humano. Com os 

direitos de personalidade, protege-se o que é próprio da pessoa, como o direito 

à vida, o direto à integridade física e psíquica, o direito à integridade 

intelectual, o direito ao próprio corpo, o direito à intimidade, o direito à 
privacidade, o direito à liberdade, o direito à honra, o direito à imagem, o 

direito ao nome, dentre outros. Todos esses direitos são expressões da pessoa 

humana considerada em si mesma. Os bens jurídicos mais fundamentais, 
primeiros, estão contidos nos direitos da personalidade.30 

 

                                                             
29 BELTRÃO, Silvio Romero. Direitos da personalidade de acordo com o Novo Código Civil. p. 25. 
30 BORGES, Roxana Cardoso Brasileiro. Direitos de personalidade e autonomia privada. p. 21. 
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Ainda que emprestando, de certa forma, a ideia mais naturalista da concepção de direitos 

da personalidade, é importantíssimo o seu reconhecimento e previsão no ordenamento, seja de 

que forma for (jurisprudência àqueles consuetudinários ou expressos em dispositivos para os 

formais) para que o mais importante seja alcançado: sua efetivação. Inegável que, portanto, os 

direitos da personalidade alcancem maior projeção e devam estar previstos no ordenamento. 

 

2.3. SINOPSE EVOLUTIVA DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE 

 

O desenvolvimento histórico dos direitos da personalidade se confunde com o próprio 

desenvolvimento humano. Rabindranth Valentino Aleixo Capelo de Sousa demonstra em sua 

obra Teoria Geral dos Direitos da Personalidade, pormenorizadamente, cada fase histórica em 

cada sociedade, destacando o funcionamento e a verificação ou não de reconhecimento de 

direitos da personalidade em cada período histórico-cultural relevante. Primeiramente, importa-

nos verificar, ainda que sem o aprofundamento dado pelo autor mencionado, qual era o 

mecanismo social existente antes da instituição do Estado como regulador e mediador das 

intempéries humanas. 

O homem pré-estadual, assim portanto denominado, preocupava-se 

preponderantemente com a produção de alimentos, sendo relevantíssima a divisão dos trabalhos 

entre os comuns. Verifica-se, aqui, que não havia castas sociais, sendo que referida divisão das 

atividades, por exemplo, se dava em razão do sexo do indivíduo. Trabalhos que exigiam mais 

força física eram destinados aos homens, enquanto que aqueles artesanais eram atribuídos às 

mulheres. Nesta primeira organização social, ainda, insta destacar que diante da existência de 

muito atrito com outras comunidades, os conflitos internos, por assim dizer, entre pessoas de 

um mesmo grupo organizado, eram diminutos. A necessidade de sobrevivência e luta contra as 

adversidades externas (contra outras aldeias), bem como o envolvimento assíduo de todos no 

garantimento de alimentos e condições de sobrevivência, minimizavam eventuais divergências 

e dissídios entre os participantes de um mesmo grupo.31 

Como muito bem assevera Rabindranth Valentino Aleixo Capelo de Sousa “Os 

atentados à paz social parecem vir sobretudo do exterior, particularmente de situações de guerra 

endémica, originadas pela existência contraditória de comunidades recolectoras que em certas 

épocas <<não têm>> e de comunidades agrícolas que <<tendem a ter sempre>>”. A 

preocupação com o ser em si, assim, é mínima senão inexistente. Dada a organização 

                                                             
31 SOUSA, Rabindranath Valentino Aleixo Capelo de. O Direito Geral de Personalidade. p 38. 
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predominantemente agrícola, bem como a busca a todo tempo do objetivo básico e primordial 

de ter o que comer, não havia tempo e anseio para sequer se pensar a individualidade das 

pessoas. Por tal razão, direitos da personalidade nesta organização social são de difícil 

constatação, havendo apenas e tão somente preocupação com alimentação e condições de 

sobrevivência no campo, preocupando-se com direito à vida e alimentação, basicamente. 32 

Como visto, também importa destacar que não havia estratificação social, dada a 

precariedade da organização. A diferenciação era rudimentar e feita apenas e tão somente em 

razão da melhor execução do trabalho a cada sexo predeterminado. Por sua vez, com a evolução 

e desenvolvimento de novas tecnologias, em especial a que possibilitou o manejamento do ferro 

e sua popularização, ocorreu uma complexização das relações intra-sociais. Em decorrência da 

produção de ferramentas, armas e mais diversos utensílios, inclusive e principalmente de âmbito 

militar, surge a necessidade de criação e emancipação de algo ou alguém com poder (outorgado 

pelos demais) com atribuição de proteger os circunscritos de ameaças exteriores e, 

posteriormente, também dirimir dissídios entre os componentes de um mesmo grupo. E esta 

função criada, de ordem pública, desenvolve-se ao longo do tempo e se torna cada vez mais 

complexa em razão das mutações comportamentais e do consequente surgimento de atritos e 

motivações de atritos cada vez mais peculiares dentro da sociedade organizada. Há, 

consequentemente, uma crescente supervalorização da função pública, já que as atribuições 

começam a ser paulatinamente mais difíceis e o conhecimento dos ocupantes destes cargos e 

funções é necessário e exigido cada vez mais e o surgimento de um modelo mais próximo do 

que o atual, pelo qual se outorga poderes de gerenciamento em troca de proteção contra fatos e 

entes exteriores e garantias protetivas, principalmente de propriedade, no âmbito interno. Nesse 

processo, que culmina com a criação do Estado, “O centro de gravidade do direito desloca-se 

do consenso dos membros das pequenas comunidades para a autoridade das cúpulas do novo 

poder económico-político centralizador, que, a partir de cima, passa a regular ou a interpretar a 

seu favor os dados mais significativos da organização social.”33 

Por ora, tendo em vista que o objeto do presente estudo cinge-se da análise do evento 

tecnológico da internet, síntese extremada do histórico dos direitos da personalidade será feita, 

apenas e tão somente para ambientar o presente estudo, de modo que uma infinidade de outros 

fatos merecem ser estudados para uma melhor cientificidade social. 

O que importa, pois, por ora, é que houve um tempo que o Estado não existia e que as 

relações sociais se davam em nível de igualdade, com divisão do trabalho pelo sexo, em razão 
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da vista única à sobrevivência. O avanço tecnológico, por sua vez, trouxe uma mutação 

comportamental que originou a necessidade de um ente regulador, a se desenvolver 

posteriormente na ideia de Estado. Nesse segundo momento da história humana, os conflitos 

internos entre indivíduos de um mesmo grupo afloraram e demandaram o dirimir e intervir do 

Estado sobre o indivíduo. As sociedades desenvolvidas a partir de então, passaram a, cada uma 

com sua especificidade, sistematizar a forma com que essa garantia de paz social dar-se-ia.34 

Como mencionado, é impossível nesta oportunidade exaurir quanto à sistemática de 

cada sociedade antiga, o que muito bem anotado na obra utilizada para a pesquisa, que 

pormenoriza o funcionamento das mais importantes e históricas sociedades estatizadas como 

Índia, Mesopotâmia e Egito, merecendo destaque o direito grego, romano e sistema feudal dos 

séculos XV e XVI. Neles, houve, a cada um em sua medida, uma estratificação da sociedade, 

com divisão de papéis e grau de importância segundo a atividade exercida por cada um de forma 

individualizada.35 

O que não pode deixar de ser mencionado é fato de que no decorrer da história as 

relações interpessoais vão ganhando complexidade e há uma valorização crescente da 

individualidade. É neste passo que o pensamento se desenvolve e culmina na adoção 

primeiramente da teoria naturalista e posteriormente relativizada com o positivismo, ambas 

tratadas no capítulo anterior. Quanto a estas, por sua vez, cumpre destacar a importância que 

tiveram no desenvolvimento histórico dos direitos da personalidade, visto que: 

A construção da teoria dos direitos da personalidade humana deve-se, 

principalmente: a) ao cristianismo, em que se assentou a ideia da dignidade do 
homem; b) à Escola de Direito Natural, que firmou a noção de direitos naturais 

ou inatos ao homem, correspondentes à natureza humana, a ela unidos 

indissoluvelmente e preexistentes ao reconhecimento do Estado; c) aos 

filósofos e pensadores do iluminismo, em que se passou a valorizar o ser, o 
indivíduo, frente ao Estado.36 

 

Em certa medida, houve uma supervalorização da função estatal, ao passo que, 

desarrazoadamente, com o positivismo emancipou-se ao máximo a organização social e a 

atividade pública, em detrimento da individualidade. Sendo necessário rompante com esta 

conjectura extremamente formal da sociedade, o que culmina com a limitação do poder público 

frente ao indivíduo, terreno em que os direitos fundamentais são erigidos. 

Com a continuação dessa evolução teórica, os direitos da personalidade surgem em 

resposta ao necessário resgate da individualidade do circunscrito. Começam a ser reconhecidos, 
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neste período, direitos do homem e do cidadão frente ao poder público até então indiscriminado, 

sob a forma de “Declaração de Direitos” e previsão constitucional como liberdades públicas, 

sendo, como visto, ora negados como direitos inatos, ora não. “Mas, no geral, são reconhecidos 

esses direitos, que se exercitam sobre a própria pessoa, assegurando o gozo de bens internos, 

nos dois campos (quanto às Declarações – séc. XVIII – sob inspiração direta do contrato social 

de Rousseau)”.37 

Os direitos da personalidade surgem, assim, com o ideal de impor limitações ao Estado, 

garantindo a liberdade do indivíduo. Um ajuste ao desequilíbrio gerado pela supervalorização 

da função pública. Num primeiro momento, portanto, o âmbito privado, ou seja, às relações 

horizontais entre indivíduos não houve aplicação de direitos da personalidade, sendo estes 

utilizados apenas em detrimento do Estado, numa relação jurídica vertical entre este e o 

indivíduo. “Não se voltou, pois, para os seus reflexos na esfera do direito privado. Em outras 

palavras, os direitos da personalidade ainda não se encontravam suficientemente estruturados, 

para que se interessasse o legislador em conferir proteção, no âmbito privado, aos atributos da 

pessoa”.38 

Inobstante, a demanda mais recente nos remete a garantia de proteção destes direitos 

também frente aos demais particulares. A liberdade trazida com relação ao Estado já não é mais 

suficiente dada a complexidade em que os relacionamentos interpessoais adquiriram, e isso 

muito por conta do desenvolvimento tecnológico. 

Como bem aponta Carlos Alberto Bittar, desde então os direitos da personalidade vêm 

sendo especificada e expressamente previstos em dispositivos legais codificados em vários 

países, desenvolvidos e emergentes. Isso por que “pela evolução da tecnologia e das 

comunicações, têm exigido o reconhecimento expresso desses direitos e sua regulamentação, 

para garantir-lhes proteção no âmbito privado”, de modo que “O sancionamento pelo Estado, 

nesse plano, vem conferindo nova dignidade a esses direitos. Indubitável o valor político dessa 

colocação, como resposta às teorias negativistas”.39 

E importa asseverar que este cenário mais atual, qual seja, de necessária garantia dos 

direitos de personalidade também perante violação de particulares, é ainda uma obra inacabada, 

na qual se buscam inúmeras soluções e são a razão de ser de pesquisas científicas como a 

presente. 

                                                             
37 BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. p. 19. 
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Neste contexto é que se verificam as hipóteses a serem levantadas durante este trabalho, 

no sentido de que as mutações sociais, atualmente, são motivadas pela evolução tecnológica, 

na qual figura a internet como grande motriz de repaginamento do mundo, sendo justíssima a 

qualificação como era da informação. Entusiasta mais eloquentes consagram a internet como 

novo petróleo, ou novo ferro, dando a importância histórica similar ou até mesmo superior a 

estes eventos citados anteriormente. 

Fato é que realmente a internet mudou a forma como a informação se propaga, 

emprestando-lhe velocidade inimaginável antes de seu advento, bem como que o bom manejar 

da informação, leia-se tê-la de forma mais precisa e mais rápida, possibilita a movimentação de 

dinheiro e a geração de riqueza, indiscutivelmente. 

As relações interpessoais e também com o Estado também não são mais idênticas e 

inseridas no mesmo contexto de quando emancipados os direitos de personalidade. O homem 

atual mudou, e o fez em razão da própria tecnologia. Dicotomicamente, houve uma espontânea 

sub-rogação de direitos da personalidade autorizada, ainda que inconscientemente, pelo próprio 

detentor emancipado destes direitos especiais. 

Analisando um dos direitos da personalidade, em clássica literatura tupiniquim sobre o 

tema, Paulo José da Costa Junior traça importante paralelo entre a intimidade e as novas 

tecnologias: 

O processo de corrosão das fronteiras da intimidade, o devassamento da vida 
privada, tornou-se mais agudo e inquietante com o advento da era tecnológica. 

As conquistas desta era destinar-se-iam em tese a enriquecer a personalidade, 

ampliando-lhe a capacidade de domínio sobre a natureza, aprofundando o 

conhecimento, multiplicando e disseminando a riqueza, revelando e 
promovendo novos rumos de acesso ao conforto. 

Concretamente, todavia, o que se verifica é que o propósito dos inventores, 

cientistas, pesquisadores sofre um desvirtuamento quando se converte de ideia 
beneficente em produto de consumo. A revolução tecnológica, sempre mais 

acentuadamente, ganha um dinamismo próprio, desprovido de diretrizes 

morais, conduzido por um “cientificismo” ao qual são estranhas e mesmo 
desprezíveis quaisquer preocupações éticas, metafísicas, humanísticas. Torna-

se cega e desordenada, subtraindo-se ao controle até mesmo dos sábios, que a 

desencadeiam.40 

 

A despeito, portanto, de lhe ser resguardada a intimidade, o individuo atual, sem 

proceder qualquer juízo valorativo e sem reflexão, espontaneamente compartilha de momentos 

de ultra intimidade com o público em geral, por meio das redes sociais. Isso se dá, sem ser 

possível aprofundamento nesta oportunidade, em razão de uma necessidade de se estar inserido 

dentro do grupo social que consome, de modo que o consumir é o bem viver da sociedade atual. 
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A reflexão é necessária. Ainda que não seja o objeto deste trabalho a abordagem mais 

social do tema era digital, tendo em vista que se busca objetivar a proteção dos direitos da 

personalidade com vistas à sua efetivação por intermédio de mecanismos jurídicos, importa, 

historicamente, ambientar o cenário que se apresenta com relação a estes direitos. Antes tão 

proclamados e defendidos para que se assegurasse dignidade ao homem, com lutas e 

desenvolvimento de teorias para justificá-los, hoje relativizados cada vez mais por própria 

vontade daqueles que o detém, em um processo social complexo que demanda estudo e análise 

pelos cientistas jurídico-sociais. 

O desenvolvimento tecnológico e o ingresso da sociedade no digital merecem reflexão 

social. A ciência não está apta a determinar um perfeito funcionamento da nova sistemática, 

sendo que “Os mais conceituados técnicos e cientistas têm sido os primeiros a lançar 

advertências, por vezes dramáticas, no sentido de que um progresso científico desordenado 

pode acarretar alterações psicobiológicas não necessariamente positivas e desejáveis”.41 

Pois bem. Como dito anteriormente, não é objeto do presente estudo a mutação social 

em si, mas sim o impacto jurídico que as novas tecnologias têm no mundo atual, que é 

digitalizado. As ponderações limitam-se, assim, a apenas ambientar o leitor quanto às nuances 

atuais que cernem os direitos da personalidade. 

No que tange ao Brasil, por sua vez, em âmbito histórico, importa por ora advertir que 

a concepção da existência de direitos da personalidade não é nascida somente quando da 

codificação civil de 2002, que dedicou capítulo específico para tal (art. 11 a art. 21). 

Silvio Romero Beltrão menciona que os direitos da personalidade já haviam sido 

estudados e concebidos por Teixeira de Freitas e Clóvis Bevilaqua, pelos quais se denota o 

conhecimento desta categoria especial de direitos antes mesmo da elaboração do Código Civil 

anterior, de 1916. Menciona o autor que “Na Consolidação das leis civis, Teixeira de Freitas já 

compreendia a existência dos direitos da personalidade; contudo, não aceitava que tais direitos 

fossem regulados pelo Código Civil, entendendo que os mesmos se harmonizavam com as 

exigências de bem social e não explicavam pelas regras do direito da propriedade, devendo ser 

regulado pelas leis administrativas.”42 

Evidentemente que a previsão legal expressa de direitos de personalidade, com 

dedicação de um capítulo do Código Civil assim denominado, evidencia, ao menos legislativo, 

avanço brasileiro quanto ao tema. Tanto é assim que a previsão feita surpreendeu a comunidade 

jurídica à época, como escrevem alguns (Roxana Borges e Silvio Beltrão). Todavia, os direitos 
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da personalidade ali agora expressos já eram, alguns, reconhecidos na jurisprudência e pelos 

doutrinadores, conforme visto. 

O histórico dos direitos da personalidade é infinitamente mais extenso e complexo do 

que o mencionado nesta oportunidade, sendo eficaz, por ora, os destaques feitos. Também, 

importa apresentar o cenário social atual em que os direitos da personalidade estão inseridos, 

com uma dicotomia social que leva à relativização de tais direitos por conta do comportamento 

dos indivíduos atuais, influenciado, principalmente, pelo surgimento e popularização da 

internet. 

 

2.4. NATUREZA JURÍDICA DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE 

 

Questão que merece ser abordada é quanto à qualificação dos direitos da personalidade 

como subjetivos ou não, de modo consagrá-los como propriedade (ter direitos) ou ligá-los à 

essência humana, designando-os como direitos inerentes e assim designando o próprio homem 

como ser de direitos. 

A abordagem é de difícil concepção, uma vez que juridicamente se está acostumado a 

qualificar direitos como objeto, num sentido de propriedade, muito mais do que pensá-los como 

qualidade do próprio ser. 

Silvio Romero Beltrão leciona que: 

Contudo, no direito da personalidade o bem jurídico a tutelar aparece na 

verdade disfarçado de maneira diversa da qual acontece no direito da 
propriedade. No direito da personalidade, o bem que o sujeito pretende 

defender ou adquirir não se acha fora do ser, ou situado na realidade do mundo 

estranho à natureza da pessoa. O direito da personalidade, pelo contrário, é 

inerente à própria pessoa, a sua individualidade física, a sua experiência de 
vida moral e social.43 

 

Não se pode diminuir os direitos da personalidade ao direito de propriedade. Tal 

categoria especial de direitos possui nuances que extrapolam os ditames ordinários de proteção 

de algo. Para muito além, os direitos da personalidade resguardam a pessoa em si, por sua 

simples condição de ser pessoa, não sendo coadjuvante como no tratamento dado à propriedade. 

Ainda que a teoria sobre a existência de direitos subjetivos da personalidade traga, a 

certa medida, incerteza e ambiguidade por conta de um conceito aberto, isso se deve em razão 

da utilização dos mesmos mecanismos conceituais aplicáveis à propriedade para os direitos da 

personalidade, o que maximiza desarrazoadamente o método de esquematização do Direito em 
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detrimento da especialidade dos direitos da personalidade enquanto direitos subjetivos, 

reduzindo-os privativamente à categoria do ter, ao passo que os direitos da personalidade se 

traduzem numa nova categoria de direitos, na qual se dá o tratamento pelo ser e não pelo ter, 

impondo especificidade do tratamento devido, bem como conclamando-os como direito 

subjetivo.44 

A forma com que o ordenamento trata os direitos da personalidade contribui para esta 

resistência em tê-los como direitos subjetivos. Adriano de Cupis é salutar neste sentido ao 

mencionar que “As dificuldades em reconhecer a natureza de direitos subjetivos aos direitos da 

personalidade decorrem ainda, da própria sede legislativa, à qual concorre para integrar a 

fisionomia geral dos direitos da personalidade, mas também induz grave dificuldade de ordem 

teórica em relação à existência, à enumeração dos direitos subjetivos da personalidade”.45 

Victor Drummond atemoriza neste sentido, destacando que: 

No que respeita aos direitos da personalidade e todo o vulto que eles acabam 

por tomar em nossa sociedade contemporânea, as definições acabam por ser 

também incontáveis, levando-se em conta a dificuldade em se determinar a 
natureza jurídica de determinados institutos que o Direito necessita traduzir 

para o seu universo, advindos de substratos diretamente relacionados à 

personalidade humana. 

Ora, se de antemão existe a dificuldade premente em definir a personalidade 
no universo das ciências jurídicas, que o diga no que respeita a definir os 

direitos a ela inerentes.46 

 

Também o fato de os direitos da personalidade serem uma agenda aberta, ao passo que 

novos direitos podem surgir de acordo com a mutação social, contribui para a complexidade 

em designar categoricamente tal tipo especial de direitos. A dignidade da pessoa humana 

(grande pivô dos direitos da personalidade), assim, não possui conteúdo absoluto, certo e 

determinado, sendo aplicável de forma perene e igualitária entre todas as pessoas, bem como 

não possui o mesmo significado para todas as pessoas (sentido que se dá quando minutada em 

lei, de efeito erga omnes), o que denota seu caráter subjetivo.47 

Contudo, isto não impossibilita ou diminui o valor da positivação dos direitos da 

personalidade. Ainda que tratados subjetivamente, a previsão no ordenamento jurídico 

possibilita mais completa efetivação destes direitos. O que se deve ponderar é quanto a 

preeminência dos direitos da personalidade para com os demais direitos, não reduzindo-os aos 

preceitos aplicáveis dos ideais de propriedade outrora preponderantes. 
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Adriano de Cupis analisa a questão do ser ou ter direitos de personalidade por uma 

lógica reversa que diagnostica a razão pela qual devem ser considerados direitos em si, mas 

sem óbice à positivação de alguns destes: 

Se a inadmissibilidade lógica não podia ser aduzida contra o jus in se ispum, 

menos ainda o pode ser contra os direitos da personalidade, entendidos estes 

como direitos tendo por objeto os modos de ser, físicos ou morais da pessoa. 
A vida, a integridade física, a liberdade, e outros, constituem aquilo que nós 

somos. Ora, não se vê porque razão o legislador deveria limitar-se a proteger 

a categoria do ter, deixando de fora a categoria do ser, tanto mais que esta 
última abraça, precisamente, como já se disse, os bens mais preciosos 

relacionados à pessoa.48 

 

Nesse sentido, “não há nenhuma incompatibilidade lógica para a existência e 

positivação dos direitos da personalidade, como direitos subjetivos, visto que a pessoa tem o 

poder de desenvolver livremente a sua vida, utilizando-se das garantias jurídicas conferidas 

pelos direitos da personalidade, para assegurar o exercício dos elementos que compõem os 

valores essenciais da pessoa humana”.49 

O que se apresenta, portanto, é a perfeitamente possível classificação dos direitos da 

personalidade como direito subjetivo, dada sua natureza intrínseca à condição de pessoa, por 

assim simplesmente ser. Doutro modo, conflito não deve prosperar no sentido de que limitar-

se-ia tal categoria de direitos ao dispô-los no ordenamento jurídica, já que o simples fato de 

estarem positivados não lhes retira a qualidade de subjetividade. 

Ao contrário, a previsão expressa no ordenamento garante, conforme já defendido, uma 

melhor aplicação destes direitos no caso concreto, não limitando, sobremaneira, seu 

reconhecimento ao que positivado, senão complementando-os enquanto possíveis novos 

direitos justificados por tal subjetividade. 

 

2.5. DIREITOS DA PERSONALIDADE EM DESTAQUE NO BRASIL 

 

Advertência é necessária quanto à apresentação, de certa forma, de um rol de direitos 

da personalidade reconhecidos no Brasil. Isso porque, como visto oportunamente, não se tratam 

de direitos cuja abrangência esteja plena e acabada. Pelo contrário. Destacam-se justamente 

pelo surgimento de novos direitos (ainda que decorrentes de outros já concebidos, 

principalmente a dignidade da pessoa humana) a cada dia, decorrentes das inusitadas e 
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imprevistas circunstâncias sócio-político-econômicas concebidas a partir, principalmente, da 

inovação tecnológica. 

A análise, dessa feita, perpassa, necessariamente, pela certeza de que os direitos da 

personalidade no Brasil não se limitam àqueles previstos na Constituição Federal e os descritos 

no Código Civil, sendo sua abrangência muito maior do que estas previsões expressas. 

Quanto a esta característica dos direitos da personalidade, Roxana Cardoso Brasileiro 

Borges traça importante paralelo com a “sociedade tecnológica”. Vejamos: 

Na sociedade tecnológica dos séculos XX e XXI, os objetos de investigação 

expandem-se por todos os espaços, inclusive na esfera da personalidade 
humana. Na esfera sociopolítica, as pessoas conscientizam-se mais de sua 

dignidade e, consequentemente, exigem o reconhecimento dos seus interesses 

mais recentes e o respeito à sua condição de pessoa. No mundo jurídico, 

atualmente, reconhecem-se cada vez mais direitos, sobretudo os de conteúdo 
não patrimonial. A evolução do sistema objetivo (direito positivo) e do sistema 

científico (evolução doutrinária) leva ao reconhecimento, a cada dia, de novos 

direitos da personalidade.50 
 

Conclui qualificando os direitos da personalidade como “direitos em expansão”, dada a 

proeminência da sua capacidade de convolar-se em novas designações e aplicabilidade mutável, 

independentemente de previsão normativa expressa, a qual, como sabido, não acompanha as 

mudanças sociais e, por consequência, exigem essa agenda aberta e a possibilidade de aplicação 

pelo Poder Judiciário com fundamento hermenêutico e principiológico da norma, devendo ser 

lembrado que a autorização para tanto é prevista na própria Constituição Federal, em seu art. 

5§, §2º, pelo qual não há exclusão de outros direitos que venham a ser reconhecidos 

posteriormente.51 

Outra questão a ser advertida é quanto a limitação feita no presente trabalho, pelo qual 

há apenas suscitação dos direitos de personalidade atualmente previstos no Brasil, sem qualquer 

pretensão de lhes exaurir o conteúdo, pois, para cada um deles há aprofundamento e aparato 

científico para infinitas dissertações. Tal qual quanto ao histórico dos direitos da personalidade, 

fazemo-nos com o objetivo único de ambientar o cenário pelo qual o trabalho se desenvolve e, 

suscintamente, quais as conclusões são consideradas para o desenvolvimento do trabalho. 

Primeiramente, há que se destacar a importância e fundamentalidade da inviolabilidade 

dos direitos subjetivos, em especial os designados à dignidade da pessoa humana, com a devida 

cautela e limitação imposta à atuação do Estado, numa revisitação à origem desta categoria de 

direitos que surgiu, como visto, com a finalidade de impor deveres de não fazer ao Estado. 
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De igual modo, ter sempre em mente a inquestionável possibilidade de 

responsabilização estatal pela ineficiência no dever de observar e fazer se observar os direitos 

da personalidade, comportando a cidadania uma sub-rogação na pessoa dos representantes que 

possuem obrigação de dupla vértice no exercício da liberdade sub-rogada, como agentes de 

transformações sociais, com preservação absoluta da dignidade da pessoa humana.52 

Esta preeminência está esculpida no disposto no caput do art. 5º da Constituição Federal, 

ao designar o Estado Democrático de Direito com respeito às garantias individuais arroladas 

(vida, liberdade, etc.), fundamentando toda a organização, dentre outros princípios, na 

dignidade da pessoa humana, sendo que a inviolabilidade se revela como regra de 

comportamento, ainda que ausente positivação imperativa de comportamento, ao passo que tem 

como “pressuposto o reconhecimento, precisamente, da violabilidade a que por debilidade 

genérica estão expostas as pessoas naturais em sua vida privada, com o sentido de coibir 

conduta contrária às referidas normas tutelares de direitos subjetivos fundamentais”.53 

Decorrentes da dignidade da pessoa humana são praticamente todos os demais direitos 

da personalidade, razão pela qual pode-se se assumir analogia ao sistema de guarda-chuvas, em 

que a dignidade funciona como grande arcabouço protetivo destes direitos dela decorrentes. 

Importantíssimo, não só para o tema direitos da personalidade, mas especialmente em 

razão do objeto da presente pesquisa, está o direito ao segredo, “que abarca a proteção a 

elementos guardados no recôndito da consciência, na defesa de interesses pessoais, 

documentais, profissionais ou comerciais”. A inviolabilidade do segredo advém do inegociável 

respeito às questões confidenciais da personalidade, que se apresentam tanto no plano pessoal 

quanto negocial, e, dotada de autonomia, decorre do direito geral à intimidade.54 

Fundamentado em Constituições de diversos países a partir da replicação de tratados e 

convenções internacionais, na brasileira é colocado como direito fundamental, com garantia ao 

segredo industrial e respeito ao direito à informação, bem como enquanto limitação, ou seja, 

novamente, obrigação negativa do Estado perante o cidadão. 

Enquanto garantias expressas, sua proteção está prevista em vários dispositivos do 

Código Penal, como bem trazido por Carlos Alberto Bittar: divulgação de segredo (art. 153), 

inclusive documental; violação do segredo profissional (art. 154), bem como ato de 

concorrência desleal (art. 196, com a figura da violação do segredo de fábrica ou negócio, inc. 
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XII) e atos contrários à administração pública (segredo funcional, art. 325, praticado por 

funcionário público e violação de sigilo de proposta de concorrência, art. 326). Em âmbito civil, 

se pode resumir sua tutela com a persecução da responsabilidade civil, pela qual se busca 

compensação pela violação do segredo, tanto em âmbito empresarial quanto pessoal.55 

Como advertido anteriormente, os direitos da personalidade não se apresentam enquanto 

rol fechado, obra acabada. São na verdade uma agenda na qual com o desenvolvimento humano 

e social são inseridos novos direitos, a ponto de serem tratados por alguns como uma própria 

geração de direitos aqueles havidos a partir da era tecnológica56. 

Ainda mais específicos, e com maior proximidade ao objetivo do presente trabalho, está 

a proteção de dados. Já anteriormente discutida, assume especial função e protagonismo diante 

da popularização da internet e, principalmente, do crescimento de crimes por meio dela 

praticados, ensejando debates e aprofundamento técnico-científico para garantia da 

inviolabilidade dos dados na rede mundial de computadores. 

Como bem assevera o pesquisador: 

Há, com o passar do tempo e surgimento de novas tecnologias, a criação de 
um direito à proteção de dados, que se dá como complemento ao direito à 

intimidade. Hoje em dia existe uma necessidade de guarda de volume muito 

grande de informações, bem como ininterrupta transferência destas 

informações mediante os sistemas de comunicação, em especial a internet. Por 
tudo isso, apenas a concepção de intimidade não se mostra mais suficiente a 

garantir a proteção da personalidade da pessoa, razão pela qual elaborou-se 

um novo direito, o direito à proteção de dados.57 
 

No Brasil, como se vê pelo disposto na legislação civil ordinária (art. 11 a art. 21), e 

principalmente pelo contido na Constituição Federal de 1988, é possível dizer que estão 

previstos os seguintes direitos da personalidade, além dos destacados anteriormente: a 

liberdade, à honra, o direito à imagem, à privacidade, à integridade física, à morte digna e o 

direito moral de autor. 

Salutar mencionar que outros direitos da personalidade, decorrentes destes, estão 

previstos até de forma expressa no ordenamento jurídico, mas por ora se revela satisfatório 

mencionar apenas tais, sem, novamente advirta-se, esgotá-los em razão da complexidade e 

amplitude do alcance destes na atualidade. 
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Pois bem. A liberdade é, dentre os vários direitos subjetivos, sem sombra de dúvidas 

imprescindível. Na privilegiada e pioneira visão de Adriano de Cupis “Embora sendo 

vinculados, como todos os direitos subjetivos, ao ordenamento jurídico positivo representam, 

no entanto, uma esfera de liberdade, a qual deve ser resguardada ao indivíduo sob pena de se 

despojar completamente de valor a sua personalidade”.58 

Praticamente todos os direitos de personalidade carregam consigo certa dose de origem 

na liberdade. A partir dela se justificam tantos outros direitos de personalidade, revelando-se 

fundamental para sustentação da teoria geral dos direitos da personalidade. 

A honra, por sua vez, assume aplicação em duas vertentes: uma que denota a 

consideração social, ou seja, a honra chamada objetiva, pela qual se considera aquilo que os 

outros pensam de determinada pessoa e a segunda, chamada honra subjetiva, relaciona o que a 

pessoa sente para consigo mesma, em um ambiente psicológico interno. 

A imagem, nada obstante, é qualquer representação física da pessoa, feita por qualquer 

meio (foto, vídeo, pintura, etc.) que reproduza algo capaz de identificá-la. Similar aos demais 

direitos de personalidade, o direito à imagem gera uma obrigação negativa ao Estado e ao 

particular, proibindo a utilização da imagem sem consentimento prévio. Algumas situações, 

excepcionais, justificam a utilização da imagem mesmo sem autorização, como no caso de 

pessoas públicas e para manutenção da ordem pública. Todavia, como sabido, não é proibida a 

comercialização da imagem, sendo comum a concessão de autorização do uso de imagem 

mediante pagamento, especialmente no caso de publicidade.59 

A privacidade decorre da própria ideia de sigilo, de segredo. Reflete o direito de estar 

só e manter no desconhecimento dos demais fatos a si pertinentes. Também serve para que, 

mesmo tendo sido permitido acesso anterior a informações privadas, seja proibida sua 

divulgação. Pode ser assim violado: “a) quando há intromissão não consentida em relação à 

vida privada de alguém; b) quando o acesso às informações da vida privada de uma pessoa for 

por esta autorizado, mas a divulgação dessas informações a terceiros não foi consentida; c) 

quando a intromissão não foi consentida e, além disso, houve divulgação das informações 

obtidas ilicitamente”.60 

Similar ao direito de imagem, a privacidade pode, por anuência do seu detentor, ser 

relativizada. É o que vemos com cada vez mais frequência em razão da exposição gratuita feita 
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pelos usuários nas redes sociais, além, claro, da exposição mediante comercialização, como em 

programas de televisão e afins (Big Brother Brasil e outros similares). 

Da privacidade decorre o direito à intimidade. A diferença é a abrangência. A intimidade 

é mais específica (menor) do que a privacidade, revelando-se uma, assim, gênero da qual a outra 

é espécie. 

Também se verifica a existência de um direito ao próprio corpo ou à integridade física, 

que encontram justificativa na garantia constitucional de garantia da segurança pelo Estado. 

Pode ser relativizado, como na disponibilização do corpo após a morte para estudos: “A 

respeito do tema geral “direito ao próprio corpo”, observa-se que várias de suas expressões são 

relativamente disponíveis e que a autonomia jurídica individual sobre esse direito se tem 

ampliado cada vez mais em nosso ordenamento e em nossa sociedade. Embora diversos autores 

considerem o direito ao corpo um direito indisponível, no que tange à doação de órgãos muitos 

admitem o pode de disposição sobre as partes do corpo, sobretudo se a disposição tem finalidade 

altruística ou científica.”61 

Quanto ao direito ao nome, importa transcrever a lição de Adriano de Cupis, que assim 

pondera quanto ao direito da personalidade em questão: 

O ordenamento jurídico toma em consideração a função identificadora do 

nome, e confere a este uma tutela particular; e tanto é assim que o direito à 

identidade pessoal se configura, essencialmente, como direito ao nome. 
Todavia, a função de identificação não é exercida somente pelo nome. A 

imagem exerce também tal função, o que determina que ela não deva apenas 

considerar-se sob o ângulo do resguardo pessoal. Não há dúvida, de fato, que 
a imagem erve para individualizar a pessoa e para a distinguir das outras.62 

 

A morte digna pode ser resumida no sentido de que o tratamento médico não pode se 

caracterizar em ofensa à dignidade da pessoa. A medicina avançou muito nos últimos anos e o 

desenvolvimento de novas tecnologias é salutar. Todavia, há casos em que existe apenas o 

mantimento da vida, sem qualquer desfrute de outra atribuição humana ou exercício de qualquer 

direito. 

Entende-se, pois, que há direito da pessoa negar tratamento para ter dignidade também 

na hora da morte. E obrigá-la ao tratamento se revela, portanto, um atentado a sua dignidade. 

Quanto a este direito da personalidade, inúmeros trabalhos científicos vêm sendo 

desenvolvidos em que se discute também a questão da eutanásia, ortoeutanásia, distanásia e 

outras, para as quais não é possível suscitar aqui a discussão, mas importante salientar a maneira 
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com são tratadas tais questões de bioética e sua fundamental importância para a ciência jurídica 

e social. 

Por fim, é possível também se verificar a existência de um direito moral sobre a autoria, 

na qual se tem uma ideia de paternidade intelectual. Para Adriano de Cupis “Esta paternidade 

intelectual representa um vínculo espiritual indissolúvel entre o autor e a sua obra, e constitui, 

como se disse, um modo de ser moral do mesmo autor.”63 

Em termos legislativos, quanto a este último direito da personalidade, insta mencionar 

a Lei de Propriedade Industrial (9.279/96) e a Lei de Proteção do Software (Lei 9.609/98), nas 

quais fica evidenciado o caráter de proteção também à personalidade do autor, além do âmbito 

material. 

Dada a limitação temática, como advertimos, bem como a complexidade de extensão 

das teorias e análises que podem ser feitas, sendo possível elaborar infindáveis trabalhos sobre 

cada um destes direitos da personalidade, não sendo esse o objetivo do presente, reserva-se ao 

direito de apenas pincela-los para, mais adiante, tratarmos da segurança na internet como 

emanação dos direitos da personalidade. 
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3. O ACESSO À INTERNET SEGURA COMO EMANAÇÃO DOS DIREITOS DA 

PERSONALIDADE 

 

O que a internet significa na sociedade e sua interferência na vida humana ainda são 

imensuráveis para nós que convivemos com o seu desenvolvimento, sendo somente o processo 

histórico determinante para, no futuro, podermos fazer uma plena avaliação do que significará 

a transformação tecnológica pela qual passamos. 

Principalmente por meio dela – internet – nosso cotidiano foi alterado pela 

popularização das tecnologias, especialmente smartphones e seus aplicativos de rede social. 

Nesse contexto, já não precisamos sair do conforto do lar para realização de inúmeras atividades 

que, há um tempo não muito distante, seriam inimagináveis de serem assim realizadas, pois 

prescindiam de presença física.  

Hoje em dia, compramos tudo online, não só eletrodomésticos, mas roupas, alimentos, 

etc. Estudamos online, por meio dos cursos à distância cada vez mais populares e trabalhamos 

também online por meio do homework e, principalmente, nos relacionamos cada vez mais por 

meio das redes sociais. Enfim, já podemos dizer que não é necessário sair de casa para realizar 

quase todos os atos da vida contemporânea. 

E o maior propulsor destas infinitas alterações comportamentais é um só: a internet. Para 

muitos, ela é a maior invenção do homem na dita pós-modernidade. Através dela distâncias 

foram diminuídas e barreiras internacionais derrubadas, tendo-se uma ideia cada vez mais real 

de sociedade mundial, interconectada. 

Nesse ínterim, como lecionado às primeiras cadeiras de qualquer curso jurídico, o 

Direito jamais acompanhará com a mesma velocidade as alterações sociais, porém, o desafio 

está lançado e, neste sentido, há que se adequá-lo, no que pertinente, às novas demandas sociais. 

É o que se esforça a buscar no presente estudo, pelo qual além do simplesmente 

dispensar a todos o acesso à internet, deve-se também se preocupar com a qualidade e segurança 

da rede mundial. 

Justamente com tal preocupação que Marcos Wachowicz escreve sobre o fenômeno da 

internet, apontando que ainda que a internet tenha reduzido barreiras de espaço e tempo, 

otimizando aos usuários informações de forma rápida e cada vez mais plena, tem-se, por outro 

viés, novos desafios a serem pensados pelo Direito, já que tal dinâmica não é acompanhada, no 

mesmo ritmo, pelo legislador.64 
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No mesmo sentido do paradoxo existente entre o aumento na criação de tecnologias que 

auxiliam na otimização de tempo, mas que em verdade parece-nos cada vez mais faltar tempo, 

em razão da dinâmica apressada que a rotina moderna impõe (ser produtivo o tempo inteiro, ser 

multifacetado, ter mais de uma atividade profissional etc.)65, a popularização da internet acaba 

por trazer novos tipos de problemas sociais, como o da exclusão. 

De se pontuar que sequer a concepção do acesso à internet como direito fundamental 

está plenamente adepta à ciência jurídica – dada a sua inerente incapacidade de acompanhar o 

desenvolvimento social e tecnológico anteriormente mencionado na introdução do trabalho –, 

partindo-nos, todavia, do preceito de que se trata de consequência inevitável do 

desenvolvimento humano próximo. Vale dizer, não se vislumbra em um futuro não distante a 

mundialidade distributiva do acesso à internet e a interação de todos os indivíduos por meio 

dela, sendo já hoje uma exigência à não segregação e exclusão social. 

Não que se pretenda suplantar fases da pesquisa ou mesmo fazer previsões futuristas. A 

demanda já existe. Ao conceber-se a primordial ideia de direitos da personalidade, como vimos, 

a exclusão social perpetrada pela não disponibilização de acesso à internet denota, por si só, 

violação à dignidade da pessoa humana. 

Assim sendo, com fundamento nesta já realidade, o debate deve evoluir para a 

identificação da necessidade não só de disponibilização de acesso à internet, mas deve prosperar 

a preocupação com a segurança digital a ser disponibilizada aos usuários – que serão toda a 

população mundial –, sob pena de violação dos direitos da personalidade da pessoa, conforme 

será visto a seguir. 

 

3.1. A FUNDAMENTALIDADE DO ACESSO À INTERNET NA SOCIEDADE DA 

INFORMAÇÃO 

 

Há, portanto, a necessidade de se avançar no que tange à relação entre novos direitos 

fundamentais e internet. É indispensável que se tenha garantido não apenas acesso à internet, 

mas também que tal se dê a uma internet segura. 

O acesso à internet, pode, assim, perfeitamente ser reconhecido como um direito 

fundamental em razão da sociedade digital que vivemos hoje. 

Merece apontamento, ainda que superficial, as diferentes denominações dos direitos 

nesta oportunidade retratados. Isso porque ora são conclamados como direitos humanos, ora 
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como direitos fundamentais e, por assim dizer, também os direitos da personalidade (que 

compõe parte dos direitos fundamentais) são retratados com nomenclaturas distintas. 

Grosso modo, a diferenciação se justifica pelo plano em que o direito (por exemplo, a 

privacidade) está legitimado: se internamente, por meio de uma Constituição expressamente 

garantido, dir-se-á fundamental; se não expresso e necessário for a utilização de diplomas 

internacionais que tratam do assunto, poder-se-á trata-lo e pô-lo à efetivação com base nos 

direitos humanos. 

Fábio Konder Comparato elucida quanto à diferenciação entre direitos humanos e 

direitos fundamentais, aduzindo que é na vigência efetiva dos direitos do homem que se dispõe 

sua separação: os direitos fundamentais são aqueles reconhecidos como direitos humanos pelas 

autoridades estatais competentes para elaborarem as normas (tanto dentro do Estado quanto em 

âmbito internacional).66 

Sendo assim, as diferenças residem no grau de capacidade de concretização em âmbito 

da norma que está sendo conclamada, de modo que os Direitos Fundamentais podem ser 

considerados duplamente positivados, atuando tanto interna quanto externamente, ao passo que 

os Direitos Humanos, apesar de positivos, concentram-se apenas em ordem internacional,  com 

uma abrangência mais generalizada e universal que tem por objetivo e fim último proporcionar 

a efetiva humanização dos direitos, condicionando a validade das normas expressas de 

determinado Estado ao bloco rígido destes direitos ditos humanos, que condicionam o 

tratamento ao individuo em qualquer lugar do mundo, seja no ocidente, seja no oriente. Os 

Direitos Fundamentais, por sua vez, possuem substrato na dignidade da pessoa humana e na 

limitação do poder estatal, sempre com previsão (expressa ou mediante interpretação 

expansiva) na Constituição. Isto, porém, não inibe a possível existência de valores jurídicos 

ainda não positivados e que ensejam, em decorrência da dignidade, limitação ao Poder Público 

e demais indivíduos.67 

Pois bem. Com aplicação da teoria dos direitos fundamentais e preceitos constitucionais 

ao objeto do presente estudo, podemos inferir a fundamentalidade do acesso à internet segura 

(além, evidentemente, da dignidade da pessoa humana) também do próprio princípio da 

segurança pública ou pessoal. 
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 Quanto a esta, nos dizeres de Rodrigo Ghiringhelli e Maura Basso pode-se concluir que 

se trata de direito fundamental, pois: 

A Constituição Federal do Brasil dispõe acerca de segurança pública no Título 

V – DA DEFESADO ESTADO E DAS INSTITUIÇÕES DEMOCRÁTICAS. 
Dispõe o caput do artigo 144 da CF: Art. 144. A segurança pública, dever do 

Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da 

ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. 
A abordagem proposta sobre direitos fundamentais acaba por remeter ao 

estudo acerca da cláusula de abertura propiciada pelo §2º do art. 5º da CF, que 

permite afirmar que, mesmo sem estar expressamente prevista, a segurança 
pública ou pessoal pode ser considerada direito fundamental.68 

 

Sob esse viés, passa a não ser difícil se conceber a segurança digital também como 

direito fundamental e, portanto, exigível perante o Estado. As garantias expressamente previstas 

na Constituição não excluem outros decorrentes dos princípios por si mesmo admitidos como 

norteadores da ordem jurídica, ou ainda de tratados internacionais ratificados pelo Estado. 

Assim, pois, trata-se de uma cláusula de abertura, pela qual não se é permitida 

elaboração de rol taxativo, havendo direitos e garantias constitucionais que surgem no decorrer 

do tempo e, por decorrência de outro princípio (substrato maior na dignidade da pessoa humana) 

gozam de mesmo prestígio constitucional e demandam imperativa efetivação, podendo-se 

vislumbrar uma concepção materialmente aberta dos direitos fundamentais. 

Como trazem os autores, o art. 5º da Constituição não pode, assim, ser considerado com 

viés taxativo, categorizando-os, portanto, como direitos fundamentais formais e materiais. Os 

primeiros denotam àqueles direitos e garantias fundamentais que por opção legislativa ficaram 

alocados no texto constitucional de forma expressa. Já os materiais, em que pese não estarem 

no catálogo apresentado pela Constituição, devem assim ser equiparados àqueles em razão de 

sua relevância.69 

Superada, neste sentido, a ideia de que podem ser tidos como fundamentais apenas 

aqueles direitos expressamente previstos na Constituição – ainda que realmente árdua  seja a 

tarefa de identificação de quais direitos não catalogados são consubstanciados de matéria 

constitucional – não prospera, vez que também há de se considerar a já consolidada dogmática 

da nova interpretação constitucional (por muitos denominado Neoconstitucionalismo), pela 

qual o procedimento não mais sub-roga-se em mera análise subsuntiva do binômio norma 

versus caso concreto. 
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O desenvolvimento técnico-jurídico para consagração da fundamentalidade de algum 

direito fora do rol expresso na Constituição perpassa por análise e justificação válida – vale 

dizer, fundamentada – das razões que levam ao reconhecimento desta. 

Direitos fundamentais existem, assim, em outras partes do texto constitucional ou 

mesmo em outros textos legais nacionais (leis ordinárias, complementares, resoluções, 

normativas, dentre outros) ou então de ordem internacional, não restando dúvida quanto à 

abertura material dos direitos individuais e coletivos fundamentais. 

Nesse sentido, a segurança pessoal e a segurança pública não estão expressamente 

garantidas como direitos fundamentais na Constituição Federal, mas facilmente se pode atribuir 

a elas tal status, conforme raciocínio desenvolvido.  

Por sua vez, o acesso à internet deve propiciar, além da universalização do 

conhecimento e inserção social, segurança para aqueles que a utilizam para realização das 

tarefas mais importantes de sua vida. O diagnóstico é fácil quando em exercício simples de 

raciocínio se vislumbra a atividade empresarial, por exemplo, toda dependente da utilização da 

internet. Os meios de produção da imensa maioria dos bens e serviços estão estruturados dentro 

da utilização da internet, de modo que a questão aqui abordada não trata somente de usuários 

individuais, mas em verdade o panorama é global e universal, ou seja, a demanda por uma 

internet segura é tanto de usuários quanto de fornecedores de produtos e serviços. 

Aliás, como já mencionado anteriormente, não se concebe a possibilidade de viver sem 

acesso à internet em um curtíssimo futuro próximo, pois, o panorama atual já evidencia a 

necessidade de utilização da internet para realização das mais diversas atividades civis e 

particulares, quanto mais para olhando-se as demandas e inovações que se aproximam. Filmes 

de ficção científica são cada vez mais reais, mas não nos baseamos nestes para poder afirmar 

que muito em breve a comunicação demandará a utilização da internet, ao menos nas relações 

entre Estado e cidadão, e também entre fornecedores e consumidores. 

Pode-se afirmar, portanto, já hoje que “O acesso à internet tornou-se um direito básico, 

de que também depende desenvolvimento humano e, em última instância, a realização de 

Direitos Humanos e liberdades fundamentais”.70 O não garantimento de acesso à internet acaba 

por gerar uma casta de excluídos sociais, sendo ele – o acesso à internet – já passível de 

reconhecimento como fundamental ao desenvolvimento da pessoa em sua plenitude. 

                                                             
70 BACCIOTTI, Karina Joelma. Direitos humanos e novas tecnologias da informação e comunicação: o acesso 

à internet como direito humano. Dissertação (Mestrado em Direito) – Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo. p. 111. 
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Esta fundamentalidade do acesso à internet está evidenciada pela exclusão social gerada 

pelo não fornecimento de internet à parcela da sociedade, o que é denominado por Karina 

Joelma Bacciotti como “brecha digital” e se dá em cinco níveis, quais sejam: i) a diferença de 

condições de acesso entre países desenvolvidos e países subdesenvolvidos; ii) dentro do país, 

entre os indivíduos que moram nas cidades e àqueles que residem na zona rural; iii) o terceiro 

tipo de exclusão digital se refere à diferença entre gêneros e gerações, carregando cunho social 

mais aguçado, evidenciando mundialmente uma qualificação e acesso à educação menor às 

mulheres; iv) quanto aos deficientes, especialmente os visuais, que não têm acesso à máquinas 

e terminais adaptados, ficando sem acesso ou com acesso comprometido à internet; e v) 

limitações de conteúdos por parte do governo.71 

Outras limitações podem ser imaginadas, servindo os exemplos apenas para elucidação 

e atentando-se com maior veemência à questão da educação digital, que será analisada adiante. 

Basta, por ora, a constatação de que nos dias de hoje a pessoa necessita da internet para 

viver e desenvolver plenamente suas atribuições como pessoa, evitando-se, assim a violação 

dos direitos da personalidade (especialmente no que tange às liberdades), sendo este um dos 

objetivos expressamente previstos pelo Marco Civil da Internet72. 

Todavia, o simples fornecimento de acesso à internet já se revela insuficiente para tal 

consagração. Isso porque a qualidade e segurança da internet oferecida também são elementos 

preponderantes à consecução do objetivo que se propõe com a ela (especificamente de 

interconectividade). 

Caso contrário, o acesso à internet pode se revelar, em verdade, um meio de ofensa aos 

direitos da personalidade, como já se vê constantemente nos noticiários com a prática de crimes 

em ambiente virtual. 

Destaca-se, neste sentido, evidentemente a prática do ransonware, o qual será mais 

adiante abordado de forma pormenorizada. Contudo, há de se salientar que fraudes bancárias, 

estelionatos de diversas formas, furtos e violações à imagem, honra e privacidade têm sido 

diariamente perpetradas por meio da internet. 

A obrigação estatal, assim, está para além do simples fornecimento de acesso universal 

à internet. É necessário àquele que se propõe ser o garantidor da paz social garantir também 

que a internet seja um ambiente minimamente seguro ao usuário. Isso perpassa pelo 

                                                             
71 BACCIOTTI, Karina Joelma. Direitos humanos e novas tecnologias da informação e comunicação: o acesso 

à internet como direito humano. Dissertação (Mestrado em Direito) – Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo. p. 113. 
72 Art. 4º. LEI 12.965/2014. A disciplina do uso da internet no Brasil tem por objetivo a promoção: I - do direito 

de acesso à internet a todos […]. 
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desenvolvimento, claro, de ferramentas que garantam identificação de infratores e mecanismos 

de reparação, bem como de prevenção de ilícitos, mas também da promoção de uma educação 

digital, capaz de proporcionar ao usuário noções mínimas de desenvolvimento de tecnologias e 

programação, a fim de incutir também na pessoa do usuário uma habilidade para discernimento 

e utilização segura da internet e suas inúmeras ferramentas e aplicativos. 

A Rede deve ser considerada não apenas um meio de comunicação ou de transmissão 

de dados, vez que vivemos já a sociedade da informação, na qual tais objetos (dados e 

informação) consubstanciam-se em valores principais e merecedores de especial atenção e 

proteção. Mediante adequada análise e consideração do que é a internet nos dias de hoje, não 

concebível mais a ideia de que o acesso a esta se dá simplesmente pela conexão, mas sim no 

acesso à infraestrutura adequada que seja capaz de permitir a conexão, a disponibilidade 

(inexistência de restrições) do conteúdo e a educação digital, revelando-se, qualquer privação 

destes, violação ao direito de acesso à internet, o qual se revela fundamental. 

 

3.2.  O PROJETO DE INTERNET SEGURA 

 

A justificativa da presente proposta passa, além da fundamentação teórica ora aduzida 

com base na teoria dos direitos da personalidade, também pela necessidade social que se 

vislumbra, razão pela qual fora feita a ambientação preliminarmente quanto ao que se 

denominou Sociedade da Informação. 

Nesse sentido, há que demonstrar as razões pelas quais a busca de uma maior segurança 

para os internautas deve ser inserida ou tratada com maior prioridade pelos governos. 

Não é difícil o exercício, vez que o próprio noticiário está cada vez mais entremeado de 

notícias que relatam fatos e números alarmantes que atentam para a não desprezável falta de 

segurança dos usuários na internet. Não resta dúvida quanto à relevância que a segurança na 

internet (ou a falta dela) adquiriu nos últimos anos em decorrência dos ataques cibernéticos 

ocorridos em escala mundial, destacando-se o impacto social que os mesmos causaram, bem 

como de ordem econômica e jurídica, conforme veremos adiante. 

Alguns casos merecem destaque, seja por terem sido os primeiros de ordem mundial, 

seja por revelarem instabilidade e gerarem desconfiança de instituições e sistemas para os quais 

jamais se imaginou pudessem ser vítimas deste tipo de ilícito. 
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Emblemático é, portanto, o caso do Wikileaks73, em que operações, planos estratégicos 

e informação da mais alta confidencialidade do exército americano foram vazadas e 

disponibilizadas em larga escala pela rede mundial de computadores, fato este que tomou os 

noticiários de todo o planeta dada a gravidade e teor dos atos então publicados e que gerou, 

inclusive, determinação de prisão do seu fundador, Sr. Julian Assange. 

Até hoje, o criador do Wikileaks é refugiado na embaixada do Equador em Londres, 

tendo ordem de prisão decretada e mantida pelo governo inglês. Sua história já foi relatada em 

bibliografia “Julian Assange – O guerreiro da Verdade” e também virou filme, intitulado 

Underground – A história de Julian Assange. 

Grande debate surgiu quanto ao sigilo deste tipo de dados institucionais em contraponto 

ao direito de informação das pessoas, ou seja, de saber o que está acontecendo e como é o 

proceder destas instituições públicas. Por fim, o fundador do Wikileaks foi acusado de abuso 

sexual e preso, sendo condenada a ação oficialmente pela maioria dos estados nacionais. 

Todavia, a organização continuou em funcionamento e outros casos envolvendo sigilo 

governamental foram divulgados, havendo, inclusive, grande contribuição monetária para à 

instituição. 

Muito embora não se trate de um caso específico de ransomware, vez que muitas das 

informações e vídeos foram obtidos por meio de denúncia e entrega de documentos por pessoas 

integrantes de órgãos estatais e do exército, o relato deste fato é importante pelo fato de que, 

em que pese o ocorrido seja merecedor de pesquisa própria em razão das inúmeras implicações 

de si advindas, para nós significa marco histórico no qual se atentou de forma mais contundente 

para à questão da segurança na internet, em especial segredos governamentais, dada a tendência 

mundial e irreversível de digitalização de toda a atividade estatal, muito embora à esta esfera 

não se limite, já que os dados e informações são, como visto, o verdadeiro ouro da atual 

sociedade digital e tenha esse tipo de ocorrido implicação também em órbita privada. 

Outros casos merecem relato, como o da candidata à presidência dos EUA, Hilary 

Clinton74, que teve e-mails de campanha divulgados na própria plataforma Wikileaks mediante 

a invasão de conta de e-mail pessoal pela qual a candidata tratava questões de governo e de 

campanha. No mesmo sentido, o vazamento de contatos e troca de informações do filho do 

                                                             
73 WIKILEAKS. What is WikiLeaks. 
74 CHOZICK, Amy. CONFESSORE, Nicholas. EDER, Steve. ALCINDOR, Yamiche. STOCKMAN, Farah.  

Highlights From the Clinton Campaign Emails: How to Deal With Sanders and Biden. The New York Times. 
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candidato americano Donald Trump e o serviço secreto russo que também envolveu de 

polêmica as eleições americanas75. 

Ainda, e com talvez maior destaque, o sequestro de dados realizado contra diversas 

entidades em um ataque de proporções globais, pelo qual um vírus denominado WannaCry 

invadiu e congelou o acesso a dados de empresas públicas e privadas, exigindo o pagamento de 

resgates em criptomoedas76 fazendo, aqui sim, com que o procedimento do ransomware 

tomasse conhecimento ao menos de todos que utilizam e desenvolvem alguma atividade por 

meio da internet. 

Outros ataques a instituições específicas também merecem destaque, como o realizado 

contra a Walt Disney Picture, em que invasores ameaçaram divulgar filme ainda não lançado 

do estúdio77 e também contra o Netflix, ameaçando, no mesmo sentido, disponibilizar produto 

audiovisual ainda não lançado pela ferramenta de streaming78. 

Muito embora existam, infelizmente, muitos outros exemplos de crimes cibernéticos 

que colocaram em cheque a segurança da internet, finalizamo-los com o caso da plataforma 

Ashley Madison, pela qual se proporcionava aos usuários conhecerem pessoas que procuravam 

ter relacionamentos extraconjugais e que foi vítima de hackers, com a divulgação do nome e 

alguns dados pessoais dos usuários para acesso livre por qualquer pessoa na internet.79 

Isso sem contar o recentíssimo episódio envolvendo a venda de informações e dados 

pessoais dos usuários do Facebook para Cambrige Analytica, que teria ajudado na campanha 

presidencial de Donald Trump nos Estados Unidos da América.80 

Outros casos merecem menção em razão de que a invasão e furto de dados tinha como 

escopo o recebimento de um resgate, mas a ameaça (em certa escala realizada) era a divulgação 

de dados de clientes, como nos casos do Banco Inter81, da Netshoes82 e do aplicativo Uber83. 

E por se tratar de fenômeno contemporâneo e cada vez mais comum, antes do término 

da presente pesquisa certo é que outros fatos correlacionados irão ocorrer, mas o que se 

                                                             
75 SCHIMIDT, Michael S. FANDOS, Nicholas. Donald Trump Jr. Communicated With WikiLeaks During 

Campaign. The New York Times. 
76 BERCITO, Diogo. Onda de ciberataques atinge órgãos e empresas em ao menos 74 países. Folha de São Paulo. 
77 EDITORIAL. Hackers demand ransom from Disney over 'Pirates of the Caribbean 5'. The Telegraph. p. 1. 
78 ALLEN, Nick. Broadcasters fear release of more hit shows after Dark Overlord claims leak of Orange Is The 

New Black. The Telegraph. 
79 EDITORIAL. International report into Ashley Madison hack 'highly critical' of site's privacy. The Guardian. 
80 ROSENBERG, Matthew. CONFESSORE, Nicholas. CADAWALLADR, Carole. How Trump Consultants 

Exploited the Facebook Data of Millions. The New York Times. 
81 AGRELA, Lucas. Banco Inter diz ter sido vítima de “ação criminosa”. Exame. 
82 FRAISSAT, Zanone. Netshoes vai contatar 2 milhões de clientes após vazamento de dados. Folha de São Paulo. 
83 MCDERMIND, Brendan. Vazamento da Uber expôs nome, telefone e email de 156 mil usuários brasileiros. 

Folha de São Paulo. 
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pretendeu foi apenas ilustrar como a problemática é cotidiana e repleta de diversificações, sendo 

a segurança na internet tema que urge reflexão e tomada de medidas jurídicas urgentes para 

melhoria de seu trato. 

Enfim, o que se propõe demonstrar é o fato de que a segurança na internet demanda 

acalorado e extenso debate em razão da dimensão e capacidade destrutiva que possui, já que 

praticamente todo cidadão do planeta é afetado, direta ou indiretamente, como vimos 

anteriormente. 

A construção dos exemplos possui uma gradação, ao passo que se busca conscientização 

de que não só governos e grandes corporações estão em perigo. Os últimos casos citados são 

relevantíssimos e se destacam porque denunciam prejuízo a usuários comuns, anônimos, que 

não dispõem, em sua imensa maioria, de condições técnicas para sequer saber dimensionar os 

riscos assumidos quando da utilização de um aplicativo ou qualquer dispositivo na internet. 

Contextualizando ao tema proposto, a segurança e proteção de dados pessoais na 

internet é, por excelência, também uma obrigação estatal. 

É o que conclui Ronaldo Lemos ao mencionar que “Como a nossa vida torna-se cada 

vez mais digital, temas como a privacidade, a liberdade de expressão, a inovação, o 

empreendedorismo, a própria ideia de desenvolvimento, passarão cada vez mais pela internet. 

Por essa razão, a proteção de princípios como a neutralidade da rede, bem como a tradução dos 

princípios da Constituição Federal para a realidade da rede, faz-se cada vez mais essencial.”84 

A relevância é grande por que questões de cunho patrimonial e político envolvem o 

comércio de dados e sua utilização para obtenção dos mais diversos interesses. As empresas, 

por sua vez, se veem acuadas e reféns deste tipo de ilícito. 

Inclusive, já existem seguros para resguardo de empresas que possuem banco de dados, 

a fim de suprir prejuízos financeiros decorrentes do vazamento de informações sigilosas de seus 

consumidores e usuários, servindo para a cobertura de indenizações e processos judiciais, bem 

como para financiar investigações e manutenção da honra da marca comercial. 

Como visto, o armazenamento de informações em dispositivos eletrônicos ou mesmo 

na própria rede (nuvem) tem sido o grande alvo de criminosos digitais. Bancos de dados 

públicos, neste sentido, também estão sujeitos a serem vítimas deste tipo de ilícito. 

A circunstância é grave, ainda, quando nos deparamos com o intento de criação, por 

exemplo, no Brasil, que acompanha a tendência mundial, de um registro único do cidadão. 

                                                             
84 LEMOS, Ronaldo. O Marco Civil como símbolo do desejo por inovação no Brasil. In: LEITE, George Salomão 

e LEMOS, Ronaldo (coord.). Marco Civil da Internet. p. 11. 
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O risco é inimaginável. Não podemos mensurar como seria o “sumiço” de dados 

armazenados em determinada repartição pública ou, pior, o prejuízo que pode ser causado aos 

circunscritos que têm todos os seus dados vazados na rede mundial de computadores, como 

clonagem de cartões, invasão de contas bancárias, transferência de propriedade (que será em 

breve possível por conta de assinaturas digitais cada vez mais populares), aquisição de bens e 

serviços não pretendidos, dentre outros ilícitos que podem ser cometidos com posse de dados 

pessoais, destacando a tendência cada vez maior de dispensa da presença física para realização 

de atos jurídicos da vida civil. 

A demanda resta, assim, evidenciada: mecanismos de armazenamento de dados digitais 

carecem de maior proteção, quanto mais em se tratando de informações de órgãos públicos. 

Em contraponto, internet segura significaria a disponibilização de ambiente virtual pelo 

qual ter-se-ia facilitada a identificação de infratores e prevenidas ocasiões de invasão de 

sistemas. Evidente que tal ambiente demanda para sua realização o constante desenvolvimento 

de tecnologia para combate aos mecanismos de invasão (hackers), que por sua vez também se 

desenvolvem e inovam diariamente, mas, a missão não pode ser abandonada e, conforme 

veremos, principalmente com relação à identificação e punição de infratores existem 

mecanismos e soluções que podem ser implementadas já hoje, a fim de inibir o cometimento 

de tais condutas, amenizando, ao menos, a insegurança na internet. 

Assim, vale a análise, ainda que de maneira perfunctória (uma vez que o estudo é apenas 

de diplomas legais e não do cenário de aplicação/efetivação das normas), qual tratamento legal 

tem sido dispensado a questões como a proteção de dados no cenário europeu e contrapô-los 

com a realidade brasileira, destacando-se, evidentemente, os novéis GDPR (General Data 

Protection Regulation) da Europa e a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) do Brasil. 

 

3.1.1 O projeto europeu  

 

De impossível dissociação ao tema da presente é a questão da proteção de dados. E, 

felizmente, momento mais oportuno para analisá-lo não existe. Pano de fundo à toda proteção 

agora formalmente constituída para os dados pessoais está a própria segurança na internet. 

Exercício de raciocínio lógico, podemos justificar tranquilamente a preocupação com a 

proteção de dados em razão de viver-se na sociedade em que estes são a obra-prima da 

economia e da política, como visto anteriormente, propriamente quando da análise da assim 

reconhecida Sociedade da Informação. 
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Portanto, ao escopo da preocupação com o tratamento de dados e demais diplomas 

normativos que tratam da segurança na internet, ponderar-se-á quanto ao cenário atual europeu 

e o brasileiro. 

Recentemente, para consagração de inúmeros projetos e pesquisadores, houve a entrada 

em vigor do GDPR (General Data Protection Regulation), regulamentação internacional que 

possui aplicação em todo o globo (conforme veremos adiante), em uma evidência da 

preocupação gerada pelo tema internacionalmente, que influenciou e acelerou o projeto de 

regulamentação do Brasil, como também será visto. 

De se destacar que o referido regulamento é hoje o que se tem de mais importante no 

que tange à proteção de dados e segurança na internet, com espectro principal no resguardo de 

direitos dos usuários dos mais diversos serviços prestados não só por meio da internet, mas que 

tenham esta como auxiliadora na produção, sendo muito difícil hoje a produção de um bem ou 

prestação de serviço que não utilize dados de seus consumidores. 

O Regulamento, entretanto, não é primogênito quanto ao tratamento de dados, eis que 

já no ano de 1995 fora emitida uma diretiva pela União Europeia no sentido de dar direções 

quanto ao tratamento e a proteção de dados, destacando-se já em suas justificativas a de número 

dois: “Considerando que os sistemas de tratamento de dados estão ao serviço do Homem; que 

devem respeitar as liberdades e os direitos fundamentais das pessoas singulares 

independentemente da sua nacionalidade ou da sua residência, especialmente a vida privada, e 

contribuir para o progresso económico e social, o desenvolvimento do comércio e o bem-estar 

dos indivíduos”85 pela qual se alinha a proteção ao próprio desenvolvimento humano. 

De se destacar que a referida diretiva data do início da popularização da internet e 

implementação de sistemas informatizados na produção de bens e serviços, revelando o caráter 

vanguardista das autoridades europeias no trato de questões de segurança na internet. 

Há de fato, nada obstante, muita influência desta diretiva na própria regulamentação 

trazida pelo GDPR. No estabelecimento de seus objetivos, a diretiva traz como fundamento a 

proteção das liberdades e direitos fundamentais, dando especial ênfase à privacidade, prevendo 

em seu art. 1º que: 

Artigo 1º 

Objecto da directiva 

1. Os Estados-membros assegurarão, em conformidade com a presente 

directiva, a protecção das liberdades e dos direitos fundamentais das pessoas 

singulares, nomeadamente do direito à vida privada, no que diz respeito ao 

tratamento de dados pessoais. 

                                                             
85 UNIÃO EUROPEIA. Parlamento Europeu e do Conselho. Diretiva 95/46/CE. 
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2. Os Estados-membros não podem restringir ou proibir a livre circulação de 

dados pessoais entre Estados-membros por razões relativas à protecção 

assegurada por força do nº 1.86 

 

Outro fato que evidencia a influência da diretiva no GDPR é a conceituação de termos 

feitas no art. 2º que constam também no regulamento europeu. Os conceitos dados para o que 

é dado pessoal, tratamento de dados, ficheiro, contratante, destinatário são praticamente os 

mesmos. Todavia, sem qualquer resquício de dúvida o Regulamento é muito mais específico, 

trazendo conceito de muitas outras funcionalidades, como por exemplo, limitação de 

tratamento, definição de perfis, pseudominimização, dados genéricos, dados biométricos. 

Enfim, se trata verdadeiramente do diploma mais completo. 

Nada obstante, desde a diretiva já se pode vislumbrar a ideia de proteção e, 

principalmente, de efetivação de medidas no combate à insegurança na internet. 

O documento, por perfunctória análise de seu conteúdo, é tido como norteador das 

medidas tomadas posteriormente, culminando com o GDPR de 2016 que entrou em vigor em 

maio deste ano. Neste norte, a orientação era no sentido de que cada estado membro da União 

Europeia tivesse legislada a questão de proteção aos dados, conforme se vê no disposto no art. 

5º: “Os Estados-membros especificarão, dentro dos limites do disposto no presente capítulo, as 

condições em que é lícito o tratamento de dados pessoais”. 

Contudo, o documento determina, como o próprio nome já indica, as diretivas em que 

o tratamento e a proteção de dados deverá ser realizado. É o que se vê nos dispositivos seguintes 

da resolução diretiva, como por exemplo no art. 7º87. 

No mesmo sentido o art. 8º trata das categorias dos dados pessoais, prevendo a vedação, 

por exemplo, de tratamento de dados que identifiquem a pessoa em razão de questões de origem 

racial e étnica, políticas, filosóficas e religiosas, filiação sindical, de saúde e da vida sexual, 

salvaguardadas hipóteses previstas no parágrafo segundo, como consentimento, cumprimento 

                                                             
86 UNIÃO EUROPEIA. Parlamento Europeu e do Conselho. Diretiva 95/46/CE. 
87 Art. 7º. Diretiva 95/46/CE. Os Estados-membros estabelecerão que o tratamento de dados pessoais só poderá 

ser efectuado se: a) A pessoa em causa tiver dado de forma inequívoca o seu consentimento; ou b) O tratamento 
for necessário para a execução de um contrato no qual a pessoa em causa é parte ou de diligências prévias à 

formação do contrato decididas a pedido da pessoa em causa; ou c) O tratamento for necessário para cumprir uma 

obrigação legal à qual o responsável pelo tratamento esteja sujeito; ou d) O tratamento for necessário para a 

protecção de interesses vitais da pessoa em causa; ou e) O tratamento for necessário para a execução de uma missão 

de interesse público ou o exercício da autoridade pública de que é investido o responsável pelo tratamento ou um 

terceiro a quem os dados sejam comunicados; ou f) O tratamento for necessário para prosseguir interesses legítimos 

do responsável pelo tratamento ou do terceiro ou terceiros a quem os dados sejam comunicados, desde que não 

prevaleçam os interesses ou os direitos e liberdades fundamentais da pessoa em causa, protegidos ao abrigo do nº 

1 do artigo 1º. 
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de obrigação legal, para alcançar interesses vitais, para pesquisa científica, sem identificação 

ou dados que caíram manifestamente em domínio público. 

Enfim, o que se vislumbra é que o documento dirige aos estados-membros da União 

Europeia uma série de preceitos fundamentais relativos aos tratamento de dados e sua proteção 

no ambiente digital, ou seja, na internet, tratando expressamente de questões de segurança 

digital, mas derrogando aos entes a promulgação das leis em âmbito interno para efetivação das 

medidas, o que veio a ser conglobado atualmente pelo GDPR. 

Nesse sentido, o diploma (agora histórico) era insuficiente a regulamentar de maneira 

concreta a questão do tratamento e segurança de dados na internet, servindo como proposição 

de preceitos básicos e princípios a serem seguidos na regulamentação interna, sendo necessária 

a formalização de uma regulação geral, como já se apontava antes da aprovação do texto final 

do GDPR.88 

Resume bem os feitos proporcionados pela Diretiva de 1995, o comentarista W. Gregory 

Voss, ponderando que é ela uma aplicação geral e arcabouço de princípios relacionados a dados, 

incluindo a defesa de direitos individuais no processamento destes, uma verdadeira coleção de 

especificações e legítimos propósitos para legitimar e adequar a coleta de dados, a fim de 

promover-se ideais de proporcionalidade, relevância, veracidade, correção e esquecimento para 

cada cidadão no processamento de dados, de modo que o procedimento somente estará 

legitimado em havendo consentimento do individuo, acesso à informação e legalidade no 

processamento de dados.89 

Salvaguardado o aspecto histórico e importância da Diretiva de 1995, tanto havia 

necessidade de promulgação de verdadeiro diploma legal, com atualização e temáticas surgidas 

posteriormente (dada a alteração social, econômica e política advinda da adoção de novas 

tecnologias à realização de atividades humanas, como visto no primeiro capítulo), que a 

Resolução Geral foi pensada e já vigora atualmente, vinculando não só empresas europeias mas 

todas as que tratem dados de cidadãos residentes na Europa, conforme veremos adiante. 

Em nada obstante, antes, porém, de fazermos um apanhado das principais vinculações 

e determinantes jurídicos contidos no GDPR, importa destacar outras influências que foram 

importantes na construção deste, sem deixar de consignar ser a Diretiva de 1995 a mais 

importante delas. 

                                                             
88 PURTOVA, Nadezhda. The illusion of personal data as no one's property. Law, Innovation & Technology. p. 

11. 
89 VOSS, W. Gregory. Looking at european union data protection law reform through a different prism: the 

proposed EU general data protection regulation two years later. Journal of Internet Law. p. 12. 
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Com ponto de convergência ao problema que se apresenta, está também a Diretiva 66 

de 1997, também do Parlamento Europeu, pela qual se fixaram diretrizes para a preservação da 

privacidade nas telecomunicações. 

Merece destaque o fato de que o desenvolvimento tecnológico, já àquela época, é 

preponderante e constitui uma das justificativas para a elaboração da referida diretiva, no 

sentido de que: 

(3) Considerando que estão actualmente a ser introduzidas nas redes públicas 

de telecomunicações da Comunidade Europeia novas tecnologias digitais 

avançadas, que suscitam requisitos específicos de protecção de dados pessoais 

e da privacidade do utilizador; que o desenvolvimento da sociedade da 

informação se caracteriza pela introdução de novos serviços de 

telecomunicações; que o desenvolvimento transfronteiras bem sucedido 

desses serviços, como o vídeo a pedido e a televisão interactiva, depende em 

parte da confiança dos utilizadores na garantia da sua privacidade; 

(4) Considerando que esse é o caso, nomeadamente, da introdução da Rede 

Digital com Integração de Serviços (RDIS) e de redes móveis digitais; (...)90 

 

Referido diploma objetivava, em suma, promover uma compatibilidade entre os 

estados-membros quanto à proteção de dados pessoais, com vistas à garantia de direitos 

fundamentais e de liberdade, especialmente a privacidade, como consta de seu art. 1º. Há ainda 

que se verificar que o teor da Diretiva expressamente a coloca como complemento à sua anterior 

(Diretiva 46 de 1995). 

Tal menção expressa demonstra a convergência do tema com os direitos de 

personalidade, em específico quanto à privacidade, que justifica, por sua vez, toda a remontada 

teórica ora procedida, a fim de dar vasão e maior densidade à medidas protetivas neste sentido 

referentes à segurança na internet. 

O tema não é, por assim dizer, inédito, de modo que a preocupação com a privacidade 

é, desde os primórdios da popularização da internet, objeto de proteção dos cientistas, 

especialmente na Europa, como por ocasião da referida diretiva. 

Em complemento às definições trazidas pela diretiva anterior, a Resolução de 1997 traz 

o conceito de assinante (“qualquer pessoa singular ou colectiva que seja parte num contrato 

com o fornecedor de serviços de telecomunicações acessíveis ao público para o fornecimento 

de tais serviços”), de utilizador (“qualquer pessoa singular que utilize um serviço de 

telecomunicações acessível ao público para fins privados ou comerciais, sem ser 

necessariamente assinante desse serviço”), de rede pública de telecomunicações (“os sistemas 
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de transmissão e, sempre que aplicável, o equipamento de comutação e outros recursos que 

permitam a passagem de sinais entre pontos terminais definidos da rede através de fios, rádio, 

meios ópticos ou outros meios electromagnéticos, utilizados, total ou parcialmente, para o 

fornecimento de serviços de telecomunicações acessíveis ao público”) e de serviço de 

telecomunicação serviços cujo fornecimento consiste total ou parcialmente na transmissão e no 

encaminhamento de sinais através de redes de telecomunicações, com excepção da radiodifusão 

sonora e da televisão”).91 

Vê-se a importância de tais conceituações, pois, resultaram estas em fundamentações e 

também disposições praticamente reproduzidas no regulamento consolidado. 

Ratifica esta ideia o fato de que o art. 4º, por sua vez, prevê a responsabilização dos 

fornecedores pela salvaguarda de informações e tratamento de dados de consumidores, 

inclusive no que cerne à prevenção.92 

Observe-se que a Diretiva expressa como obrigação do fornecedor a garantia de um 

nível de segurança adequado para o usuário da rede pública de comunicação. Isso, por si só, já 

justificaria a responsabilização tanto de entes privados quanto públicos. 

Por fim, em razão da limitação adotada para apenas delinear os mais importantes 

aspectos da proteção no cenário europeu, muito embora esta diretiva trate de outras questões 

importantes e que foram implementadas também pelo GDPR, como direito de ter apagadas 

informações indesejadas (direito ao esquecimento, com ponderações a serem feitas 

oportunamente), confidencialidade das informações, explicação e fornecimento de documentos 

e informações em caso de vazamento de dados e transferência de banco de dados. 

Por sua vez, a Diretiva 58 de 2002, também do Parlamento Europeu e do Conselho, 

tratou de atualizar, por assim dizer, as normas trazidas pelas resoluções anteriores, dispondo 

também sobre a proteção da privacidade no setor das telecomunicações eletrônicas. Suas 

justificativas baseiam-se justamente no conteúdo e princípios trazidos pelas suas antecessoras. 

Importa destacar com relação à esta, primeiramente, que foi justificada por conta do 

trazido no âmbito da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia de 200093, 

                                                             
91 UNIÃO EUROPEIA. Parlamento Europeu e do Conselho. Diretiva 97/66/CE. 
92 Artigo 4º Segurança, Diretiva 97/66/CE. 1. O fornecedor de um serviço de telecomunicações acessível ao 

público deve adoptar as medidas técnicas e organizacionais adequadas para garantir a segurança dos seus serviços, 

se necessário conjuntamente com o fornecedor da rede pública de telecomunicações no que respeita à segurança 

da rede. Tendo em conta o estado da técnica e os custos da sua aplicação, essas medidas devem assegurar um nível 

de segurança adequado aos riscos existentes. 2. Em caso de risco especial de violação da segurança da rede, o 

fornecedor de um serviço de telecomunicações acessível ao público deve informar os assinantes acerca desse risco 

e das soluções possíveis, incluindo os respectivos custos. 
93 Carta dos Direitos Fundamentais da Europa. Jornal Oficial das Comunidades Europeias. 
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especialmente à proteção da vida privada e familiar (art. 7º) e especificamente à proteção de 

dados pessoais (art. 7º). 

Por mais uma vez, a nova diretiva não tem o escopo de substituir totalmente as anteriores 

(sendo expressamente revogadas as disposições do art. 1º ao 17º da Diretiva 66 de 1997), mas 

sim ampliar sua incidência, conforme expresso em seu art. 1º, §2º, mediante o aparecimento de 

implicações jurídicas novas decorrente da utilização de novos mecanismos tecnológicos e 

aplicativos. 

A mencionada Carta de Direitos trouxe a previsão, pela primeira vez, de uma autoridade 

independente (art. 7º) para fiscalização da proteção aos dados pessoais. Como será visto, a 

autoridade (que deve ser independente, ou seja, não pode ser o próprio Estado, por mais que 

vinculada a este) é peça fundamental na regulamentação da proteção aos dados na internet, 

sendo expressamente prevista e regulamentada pelo GDPR, tornando-se paradigma para todos 

as regulamentações que sucederam, inclusive a brasileira, conforme será visto adiante, com 

análise do cenário legislativo atual. 

A Diretiva de 2002 trouxe em seu art. 2º atualizadas e importantes definições para 

“utilizador”, “dados de tráfego”, “dados de localização”, “comunicação”, “chamada”, 

“consentimento” e “correio eletrônico”, de modo a compatibilizá-los com os sistemas de 

comunicação (especialmente rede social) popularizados à época. Quanto à segurança, 

novamente delegou a responsabilidade, agora não mais para os Estados, mas em razão da sua 

especificação, aos próprios prestadores de serviços, já aqui indicando tendência de governança 

privada mais tarde adotado em explícito pelo GDPR. 

A confidencialidade das informações e da comunicação é tida como preceito 

fundamental, pelo disposto no art. 5º da Diretiva, agora sim determinando aos Estados-

membros o garantimento da mesma, mediante implementação de mecanismos e técnicas para 

identificação e prevenção de ocorrências. 

Enfim, trata-se de mais um importante documento a ambientar o cenário europeu de 

proteção de dados. 

No mesmo sentido, outra Diretiva merece destaque, a número 24 de 2006, já não mais 

em vigor. Nela, que tratou novamente da proteção de dados nos serviços de comunicação 

eletrônica, importa destacar a definição de novos conceitos como “Código Identificador de 

utilizador (User ID)” e “Identificador de célula (cell ID)”, além de atualização no conceito de 

dados no contexto da diretiva (“os dados de tráfego e os dados de localização, bem como os 



63 
 

dados conexos necessários para identificar o assinante ou o utilizador”), utilizador, dentre 

outros, tudo conforme previsto no art. 2º.94 

Quanto às diretivas, podemos concluir que a mais importante e que realmente foi 

paradigma para a consagração da proteção de dados na União Europeia foi a primeira aqui 

mencionada, datada de 1995. 

Como vimos, em todas as resoluções e diretivas era atribuído ao Estado proceder a 

regulamentação de acordo com as premissas convencionadas em âmbito de Conselho Europeu. 

Finalmente, o advento do General Data Protection Regulation (Regulamento 679/2016 

do Parlamento Europeu e Conselho), já em 2016 (muito embora a repercussão do mesmo tenha 

se dado em maio de 2018 com o fim do período de vacância), revoga tudo o que se tinha 

anteriormente estipulado em regramentos europeus anteriores, fazendo expressamente menção 

à substituição da Diretiva de 1995 em seu preâmbulo, e se torna o diploma legislativo imperante 

a partir de então. 

Verdadeiramente, prolata novo paradigma no que diz respeito à proteção e ao tratamento 

de dados, tendo alguns pontos relevância fundamental para a segurança na internet para com os 

usuários. Daí por que a dedicação da presente à análise da referida norma. 

Todos que utilizam aplicativos e serviços foram alvejados com mensagens e 

notificações para aceitação de atualizações nas políticas de privacidade e de regulamento de 

uso, seja de redes sociais, de serviços de e-mail, provedor, conta bancária, anúncios, enfim, 

todo serviço prestado mediante a utilização da internet foi impactado pelo referido regulamento. 

Para Daphne Keller, o GDPR se revela verdadeira mudança no tratamento dado à 

proteção de dados em todo o globo até então, impactando os mais diversos setores produtivos. 

Destaca que as alterações agora não mais se dirigem à conceituações de termos, mas sim a ações 

e medidas preventivas a serem adotadas por todo e qualquer entidade que processe dados, seja 

de clientes ou funcionários, alterando o comportamento anterior. A contratação de engenharia 

em TI para armazenamento, segurança, design da interface adequada, criação de um 

regulamento interno para procedimentos relativos à proteção de dados, adequação de contratos 

de prestação de serviços firmados com provedores, contratação e processadores e controladores 

de dados, dentre outras medidas implicam numa remodelagem da produção de bens e prestação 

de serviços em toda a União Europeia. Um grande grupo industrial prevê que serão criados 

aproximadamente setenta e cinco mil postos de trabalho destinados a encarregados de proteção 

de dados, os chamados Data Protection Officers (DPO). Para advogados deste grupo, a lei 
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significará importante ferramenta antitruste em termos de concretização de medidas de 

conformidade, alterando a atividade de praticamente todas as empresas.  Uma pesquisa 

financiada pelo Google apurou que pequenas e médias empresas terão de dispensar de 16% a 

40% do seu faturamento para adequarem-se ao novo Regulamento. O GDPR ainda se destaca 

em razão da extraterritorialidade e das multas pesadas que são previstas (ambos fatores que 

serão adiante delineados). O diploma legal ainda define a instauração de uma Autoridade 

Europeia de Proteção de Dados, sucessora daquela prevista no art. 29 da Diretiva de 1995, com 

poderes de direção e responsabilidade na fiscalização da atuação dos estados. Questões 

importantes continuam com relação a termos e intenções trazidas pela lei, de modo que algumas 

disposições ocasionam interpretação ambígua, dando margem a posicionamentos contrários, 

sendo necessária também uniformização na interpretação. Por fim, ressalta novamente a 

importância e extensão da aplicação do GDPR.95 

Dentre as várias disposições trazidas pelo ordenamento europeu, destacamos desde logo 

a sua extraterritorialidade. Muito embora esteja designada ao continente europeu, pelos países 

que compõem a União Europeia, o Regulamento pode ser aplicado à qualquer empresa do 

mundo, em razão do disposto no art. 3º: “O presente regulamento aplica-se ao tratamento de 

dados pessoais efetuado no contexto das atividades de um estabelecimento de um responsável 

pelo tratamento ou de um subcontratante situado no território da União, independentemente de 

o tratamento ocorrer dentro ou fora da União”96. Ou seja, ainda que não estabelecida na Europa, 

qualquer empresa do globo terrestre pode ser afetada, desde que processe dados de pessoa 

residente na Europa (merece destaque também o fato de que não é tratado como cidadão 

europeu, mas sim residente na Europa), o que atenta para abrangência do Regulamento e sua 

capacidade impositiva. Neste ponto, também merece destaque o fato de que na própria norma 

é revelada uma intenção de globalidade do assunto, no sentido de que a internacionalidade é 

preceito fundamental para regulamentação de questões tecnológicas, especialmente àquelas 

relativas à segurança, o que será mais adiante apontado como possível solução ao problema da 

falta de segurança na internet. 

O GDPR inaugura novo paradigma quanto à proteção de dados, trazendo princípios 

básicos que devem nortear o tratamento de dados pessoais na internet, destacando-se, 

principalmente, a transparência do todo processamento de dados e a governança atribuída aos 

                                                             
95 KELLER, Daphne. The right tools: Europe's intermediary liability laws and the EU 2016 General Data 

Protection Regulation. Berkeley Technology Law Journal. p. 329-330. 
96 UNIÃO EUROPEIA. Parlamento Europeu e Conselho. General Data Protection Resolution (GDPR), 

Regulamento UE 2016/679. 
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gestores de dados, no sentido de que o resguardo e utilização correta passa a ser objetivamente 

fiscalizada pelos próprios gestores e não somente pela autoridade estatal competente. É o que 

se verifica, resumidamente, do art. 5º ao 15º do Regulamento, onde são determinados conceitos 

importantes (por exemplo, de dados sensíveis e gerais, do consentimento, da exigência de 

imperativo legal que autorize o tratamento de dados, etc.) que denotam o contexto a ser adotado 

para interpretação e aplicação do GDPR. 

Muito embora as pessoas jurídicas estejam expressamente fora da proteção do 

Regulamento, conforme justificativa número 1497, isso não quer dizer que o ransomware, ou 

melhor, seu combate, não esteja relacionado ao teor do GDPR, pois, em fim último, é 

justamente o banco de dados de pessoas jurídicas (empresas e entes públicos) que contém os 

dados de pessoas físicas, justificando-se tranquilamente a relevância e aplicação do GDPR no 

sequestro de dados. O que o Regulamento propõe é que os dados da própria pessoa jurídica, 

como nome, número de cadastro (CNPJ), endereço, enquadramento fiscal e outras informações, 

não gozam da mesma proteção dada aos dados das pessoas físicas, afastando as implicações 

legais para o caso de vazamento deste tipo de dado. Contudo, a segurança na internet não deixa 

de ser imperativo também às pessoas jurídicas, vez que o garantimento de instrumentos de 

prevenção e de combate à esta prática criminosa resultam em proteção, em fim último, às 

pessoas naturais. 

Outro ponto importante trazido pelo Regulamento é o denominado direito ao 

esquecimento (Right to be forgotten) do art. 17º98. Em que pese o nome que tenha sido adotado 

pelo Regulamento europeu, em análise ao contexto brasileiro, não se pode entender esta 

previsão como o direito ao esquecimento enfrentado em nossos tribunais. Em verdade, o que se 

verifica é a possibilidade de ter seu nome e demais dados excluídos de determinado banco de 

dados quando do findar do interesse do titular em assim permanecer, em uma condição muito 

                                                             
97 (14), GDPR, Regulamento UE 2016/679. A proteção conferida pelo presente regulamento deverá aplicar-se às 

pessoas singulares, independentemente da sua nacionalidade ou do seu local de residência, relativamente ao 

tratamento dos seus dados pessoais. O presente regulamento não abrange o tratamento de dados pessoais relativos 

a pessoas coletivas, em especial a empresas estabelecidas enquanto pessoas coletivas, incluindo a denominação, a 

forma jurídica e os contactos da pessoa coletiva. 
98 Art. 7º, GDPR, Regulamento UE 2016/679. O titular tem o direito de obter do responsável pelo tratamento o 

apagamento dos seus dados pessoais, sem demora injustificada, e este tem a obrigação de apagar os dados pessoais, 
sem demora injustificada, quando se aplique um dos seguintes motivos: a) Os dados pessoais deixaram de ser 

necessários para a finalidade que motivou a sua recolha ou tratamento; b) O titular retira o consentimento em que 

se baseia o tratamento dos dados nos termos do artigo 6.o, n.o 1, alínea a), ou do artigo 9.o, n.o 2, alínea a) e se 

não existir outro fundamento jurídico para o referido tratamento; c) O titular opõe-se ao tratamento nos termos do 

artigo 21.o, n.o 1, e não existem interesses legítimos prevalecentes que justifiquem o tratamento, ou o titular opõe-

se ao tratamento nos termos do artigo 21.o, n.o 2; d) Os dados pessoais foram tratados ilicitamente; e) Os dados 

pessoais têm de ser apagados para o cumprimento de uma obrigação jurídica decorrente do direito da União ou de 

um Estado-Membro a que o responsável pelo tratamento esteja sujeito; f) Os dados pessoais foram recolhidos no 

contexto da oferta de serviços da sociedade da informação referida no artigo 8.o, n.o 1. 
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mais simplista do que a limitação à liberdade de expressão que é objeto dos casos de direito ao 

esquecimento no Brasil. Assim, em que pese o nome dado, não se é possível vislumbrar estar-

se diante do mesmo direito assim nominado pela doutrina e jurisprudência pátria. Mas o 

preceito deste “Right to be forgotten” é importante instrumento para limitação de poder do 

processador de dados e emancipador da autonomia do consumidor do serviço, devendo assim 

ser tido pela comunidade científica e jurídica. 

O art. 23º também merece anotação, em razão das limitações que impõe por conta da 

segurança pública, especialmente quanto “d) A prevenção, investigação, detecção ou repressão 

de infrações penais, ou a execução de sanções penais, incluindo a salvaguarda e a prevenção de 

ameaças à segurança pública”, sendo ressaltada, novamente, a preocupação com a segurança 

na internet e servindo tal disposição também para justificar a instauração de uma política 

pública de combate à prática de sequestro de dados. 

No Capítulo IV da GDPR, estão previstas medidas a serem adotadas pelo tratador de 

dados pessoais para amenização da responsabilidade civil no caso de vazamento, seja por falha 

ou em decorrência de prática criminosa perpetrada por terceiros. Dentre outras boas práticas 

estão: a existência de um DPO (Data Protection Officer), que seria um profissional responsável 

pela orientação prévia e comunicação permanente com a autoridade para evitar ilegalidades 

durante todo o processo de tratamento de dados, inclusive com análise prévia perante a 

autoridade responsável; atividades de fiscalização regulares durante o tratamento de dados; 

obrigação de notificar os titulares e as autoridades quando da ocorrência do vazamento de 

dados; e certificações mediante instituições autorizadas assim reconhecidas pela União 

Europeia; dentre outras, sendo necessária a instauração de setor de compliance99. 

A este ponto, cumpre destacar que o GDPR é o diploma normativo que influenciou, 

sobremaneira, a legislação brasileira. O Regulamento Europeu traz em seu escopo a criação de 

uma autoridade independente (art. 51º), pela qual fiscalizar-se-á o cumprimento das disposições 

regulamentares, inclusive com instauração de procedimentos de investigação, bem como na 

orientação dos que processam dados pessoais (funções descritas no art. 57º). No Brasil, como 

será visto, a criação desta autoridade sofreu veto presidencial, por razões a serem 

oportunamente expostas. Contudo, já de plano se pode afirmar que a existência desta autoridade 

independente é fundamental para o pleno desenvolvimento e aplicação do GDPR ou qualquer 

outra lei de proteção de dados. 
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E por que esta nova legislação trouxe tanta preocupação e é motriz de tanta alteração 

comportamental por parte daqueles que processam dados? A resposta é simples e está esculpida 

no art. 83 do GDPR. São previstas multas que vão de 2% a 4% do faturamento anual das 

empresas que descumprirem as disposições do regulamento, independentemente da existência 

de culpa, ou seja, mesmo que a empresa tenha sido vítima de um ataque criminoso perpetrado 

por meio da internet, está sujeita às sanções previstas neste artigo, que podem ser também 

advertências, bloqueio de atividades e de dados. 

Como dito anteriormente, o regramento novo atribui um conceito de governança aos 

particulares que processam dados, numa ideia de distribuição de responsabilidades. 

Evidentemente que ao processador de dados é oferecida uma gama de medidas que podem a 

isentar de responsabilidade, mas justamente neste ponto é que a legislação internacional é 

inovadora, de modo que submete ao seu crivo todo e qualquer um que se disponha a processar 

dados, atribuindo-lhe obrigações de resguardo e segurança digital no trato de informações e 

dados de terceiros. 

A existência de um DPO (Data Protection Officer), a fiscalização das atividades de 

funcionários responsáveis pelo tratamento de dados, instauração de plano de procedimentos 

para ocorrências, dentre outros, são medidas a serem adotadas que podem afastar ou ao menos 

minimizar os efeitos destas sanções mencionadas. Todavia, o que se infere por análise do 

referido dispositivo é que a gravidade do trato de informações e dados na internet tomou 

proporção de prioridade, não sendo mais admitido amadorismo em seu pleito. 

Por fim, o GDPR traz questões de organização administrativa que são importantes, mas 

não tanto para o objetivo da presente pesquisa. As ponderações até aqui feitas são bastantes 

para entendermos o cenário atual da proteção de dados na Europa, objetivo, pois, desta parte do 

trabalho, que, ao final, será elemento de justificação às possíveis soluções propostas para o 

problema decorrente do sequestro de dados. 

Ainda que o foco seja o cenário europeu, como se vê, apenas para dimensionar pequena 

análise comparativa, bem superficial, com o âmbito americano, dada a relevância internacional 

dos Estados Unidos da América, importa-nos trazer a lição de Vitor Drummond, que pondera 

no sentido de que 

Nos EUA, o rightofprivacy parece imperar sobre quaisquer outros direitos. Na 

Europa há um maior equilíbrio entre os chamados direitos de personalidade. 

Nos EUA existe uma política de liberdade e desresponsabilização de 

provedores de serviços para a Internet. Na Europa, em geral, a tendência é 
contrária. 

A rigor, com exceção do Reino Unido, o sistema europeu é romanístico. O 

sistema norte-americano é o da commomlaw. 
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Além disso atente-se ao fato de que a UE exigir a transposição do teor de cada 

uma das diretivas que aprova para o direito interno de cada um dos seus 

Estados-membros. 
Deve-se atentar também, que para além de todas as divergências cabe buscar 

compreender que além dos sistemas jurídicos, as políticas são diferentes, bem 

como todo o espectro social. 

Ainda assim, parece que tanto EUA quanto UE parecem ter interesse em 
preservar a privacidade de seus cidadãos, ainda que direcionem seus esforços 

em sentido eventualmente contrários.100 

 

Permite-nos concluir, portanto, que há maior liberdade no tratamento de dados e 

responsabilização de processadores de dados nos EUA. Todavia, como vimos anteriormente, o 

GDPR veio para ser novo paradigma no tema, de modo que a tendência é que também em solo 

americano mecanismos de prevenção e repressão à violação de dados sejam asseverados, com 

enrijecimento das normativas. 

Enfim, feita singela ambientação do contexto normativo internacional, avancemos para 

análise do cenário brasileiro, que recentemente teve promulgada sua regulamentação sobre o 

tema proteção de dados na internet e, como será visto, seguindo uma tradição histórica, em 

muito se inspirou na legislatura europeia, com algumas pontuais diferenciações que serão 

expostas. 

 

3.1.2 O projeto brasileiro 

 

Indissociável o fato de que a legislação brasileira, recentíssima, aprovada em julho e 

sancionada pelo Presidente Michel Temer em 14 de agosto de 2018, fundamentalmente se 

baseia no Regulamento Europeu, com efetivação do efeito cascata deste mencionado no tópico 

anterior, em razão de ser o paradigma mundial para elaboração de políticas públicas e 

instrumentos de efetivação da proteção de dados e segurança na internet. 

Entretanto, dois pontos devem ser destacados: o debate acerca da referida legislação no 

Brasil já vinha sendo feito no Congresso e no Senado há pelo menos oito anos, não se tratando 

de simples cópia da legislação europeia, com importantes apontamentos realizados nestas 

ocasiões e a lei brasileira possui algumas diferenças com relação ao GDPR, que influenciam no 

modo de operacionalização da proteção de dados no país, os quais serão aqui apontados. 

Além disso, outros diplomas normativos possuem relevância e inferência no que tange 

à segurança da internet, dentre eles o Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014) e a Lei Carolina 

Dieckmann (Lei n. 12.737/2012), que serão também analisados com a importância que lhes é 

                                                             
100 DRUMMOND, Victor. Internet, privacidade e dados pessoais. p. 65-66. 
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devida. Todavia, não se pode perder de vista que a novel legislação acaba por alterar o 

paradigma da questão no país, sendo sem sombra de dúvida o instrumento mais importante para 

efetivação dos direitos fundamentais no âmbito da internet. 

Pois bem. No Brasil, como dito, o debate tem início no de 2010, quando sequer ainda 

haviam sido formalizados os projetos de lei que tratavam do tema e audiências públicas já eram 

realizadas no Congresso Nacional. Enfim, as discussões culminam com a apresentação do 

Projeto de Lei 4.060 de 2012, pelo qual se propunha a regulamentação do tratamento de dados 

e alteração do Marco Civil da Internet, de autoria do Deputado Federal Milton Monti do Partido 

Republicano. 

Na outra casa legislativa, foi apresentado o Projeto de Lei 330 de 2013, de autoria do 

senador Antonio Carlos Valadares, pelo qual também se projetava a regulamentação da 

proteção de dados pessoais, mais especificamente quanto ao uso destes pelas empresas e 

também definições quanto aos conceitos de processamento, de dados propriamente ditos, de 

gestão de dados, de segurança, dentre outros. 

Em 2016 é proposto outro Projeto de Lei no Congresso Nacional, o de número 

5.276/2016, de autoria do próprio Poder Executivo, que de maneira mais expansiva buscava 

dispor sobre o processamento de dados, dando ênfase maior ao objetivo a ser alcançado com a 

regulamentação, que é o desenvolvimento humano. Evidentemente que a conceituação trazida 

por este projeto era mais específica e atual do que a dos projetos anteriores. 

Contudo, em razão da entrada em vigor do GDPR na Europa, o que, como visto, 

impactou o mundo inteiro dada a extraterritorialidade do regulamento, em 2018 é apresentado 

um anteprojeto àquele primeiro apresentado (número 4.060/2012 na Câmara dos Deputados), 

o qual é numerado no Senado Federal como PLC 53/2018, sendo então a este projeto apensados 

os demais que tratavam de certa forma do tema, culminando com a aprovação da Lei Geral de 

Proteção de Dados (n. 13.709/2018). 

Como dito, o espectro pretendido ao destacar o histórico de aprovação da legislação em 

comento é o de ponderar que, muito embora guarde muita semelhança com o regramento do 

continente europeu, o debate acerca da proteção de dados e da segurança na internet não é tão 

recente quanto se pensa (não foi apenas após a aprovação do GDPR que se pensou isso no 

Brasil, muito embora este tenha muita influência na lei brasileira). 
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As ponderações acerca da conceituação, por exemplo do que é dado sensível, dado 

comum e dado anonimizado (art. 5º, inc. I, II e III da LGDP)101 foram travadas em audiências 

públicas e sessões em plenário, com participação de especialistas em tecnologia e do Direito. 

Pois bem. Feitas tais considerações quanto à forma como foi concebida nossa legislação 

de proteção de dados, nos importa destacar as suas principais características, sempre com o fito 

de contextualizar com o problema aqui enfrentado, que se refere à segurança na internet, bem 

como quanto às principais diferenças entre o regramento europeu e a lei tupiniquim. 

A LGPD traz, a exemplo do GDPR, conceituações quanto aos termos utilizados pela lei 

e que integram os mais diversos sistemas de processamento de dados. Além de definir o que é 

dado pessoal, dado sensível e dado anonimizado, como visto anteriormente, também determina 

o que é considerado banco de dados, quem são os titulares, o que representa a figura do 

controlador, do operador e do encarregado de dados, o que é considerado tratamento de dados, 

dentre outros conceitos importantes, tudo descriminado pormenorizadamente no art. 5º da Lei. 

Em razão do objetivo aqui proposto, importa-nos pincelar as diferenças principais da lei 

brasileira frente à europeia. 

Primeiramente, destaca-se o fato de que o texto originalmente aprovado na Câmara e no 

Senado sofreu veto presidencial (veto 33/2018)102, o qual principalmente retirou a criação e 

estruturação da chamada autoridade nacional, mencionada 49 (quarenta e nove) vezes durante 

o texto legal e fundamental para a aplicação plena da LGPD. A justificativa foi orçamentária 

(exigiria a contratação de profissionais e estrutura física para atuação) e em razão da urgência 

requerida na fase final da tramitação do projeto de lei, muito por conta da intenção do atual 

governo de ingresso do Brasil na OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico) e também do temor causado pelo escândalo envolvendo a Cambridge Analytica e 

o Facebook, mencionado anteriormente. 

A autoridade nacional, todavia, deverá ser regulamentada e estruturada para viabilizar a 

aplicação da novel legislação. Durante todo o texto ela é citada como órgão competente à 

resolução de conflitos de interpretação e aplicação dos dispositivos legais, como órgão 

consultivo aos particulares na tomada de decisões relativas à proteção e ao tratamento de dados, 

                                                             
101 Art. 5º. Lei 13.709/2018.  Para os fins desta Lei, considera-se: I - dado pessoal: informação relacionada a pessoa 

natural identificada ou identificável; II - dado pessoal sensível: dado pessoal sobre origem racial ou étnica, 

convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou 

político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa 

natural; III - dado anonimizado: dado relativo a titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de 

meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento; [...]. 
102 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Veto presidencial n. 33/2018. 
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bem como árbitro em situações fáticas que se apresente um conflito de interesses com 

pretensões resistidas. 

Muito embora esteja vinculada ao Estado, de modo que seu financiamento será por este 

suportado, fica evidente no diploma legal que a Autoridade Nacional atuará com status de 

independência técnica total, resolvendo conflitos e dirimindo as normas de acordo com o que é 

melhor para a segurança na internet, sem pender para o particular ou para o ente estatal, estando 

previsto no texto original (art. 55, §3º): “A natureza de autarquia especial conferida à ANPD é 

caracterizada por independência administrativa, ausência de subordinação hierárquica, mandato 

fixo e estabilidade de seus dirigentes e autonomia financeira.”103 

Nesse ponto, cumpre-nos já mencionar que apesar dos rumores e temores pré veto 

presidencial, a Administração Pública permaneceu submetida à nova legislação. Isso por que 

havia forte movimento interno, manifestado por componentes do atual governo brasileiro, que 

colocava a aplicação como temerária ao interesse público, por conta das responsabilidades e 

principalmente sanções previstas na LGPD, com capítulo específico para tratamento das 

questões atinentes ao Poder Público enquanto processador de dados (Capítulo IV – Do 

tratamento de dados pessoais pelo Poder Público).  

Vê-se, portanto, que a Autoridade Nacional a ser constituída gozará de um status de 

autarquia, mas de forma não tradicional como as demais. Possuirá pode fiscalizatório, 

educacional e interpretativo, num sentido que, apesar das semelhanças, tratar-se-á de nova 

figura jurídica, para qual deverá ser dispensada especial atenção, dada a importância e 

fundamentalidade de suas atribuições, ressaltando-se, novamente, que não é possível trazer a 

cabo o cumprimento da LGPD sem a existência da referida Autoridade, de modo que o veto 

presidencial deve perder efeitos e ser assim implementada tal autoridade. 

Outro ponto que merece destaque é a necessidade imposta pela LGPD de que o 

tratamento de dados precede uma justificativa, um fundamento legal para assim fazê-lo, os 

quais estão previstos no art. 7 da Lei104 e são muito semelhantes àqueles trazidos pelo 

                                                             
103 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Veto presidencial n. 33/2018. 
104 Art. 7º. Lei Federal n. 13.709/2018. O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes 

hipóteses: I - mediante o fornecimento de consentimento pelo titular; II - para o cumprimento de obrigação legal 
ou regulatória pelo controlador; III - pela administração pública, para o tratamento e uso compartilhado de dados 

necessários à execução de políticas públicas previstas em leis e regulamentos ou respaldadas em contratos, 

convênios ou instrumentos congêneres, observadas as disposições do Capítulo IV desta Lei; IV - para a realização 

de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais; V - quando 

necessário para a execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato do qual seja 

parte o titular, a pedido do titular dos dados; VI - para o exercício regular de direitos em processo judicial, 

administrativo ou arbitral, esse último nos termos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996 (Lei de Arbitragem); 

VII - para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro; VIII - para a tutela da saúde, em 

procedimento realizado por profissionais da área da saúde ou por entidades sanitárias; IX - quando necessário para 
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regulamento europeu. Contudo, diferencia-se a lei brasileira ao permitir o tratamento de dados 

também para implementação de políticas públicas (inc. III), para pesquisa (inc. IV) e também 

para a proteção ao crédito (inc. X). 

Nada obstante as permissivas legais para o tratamento de dados, não se pode deixar de 

mencionar que o mais importante deles é o consentimento, que deve ser, ao contrário do LGDP 

(que exige consentimento expresso) inequívoco. Assim sendo, o processador de dados deve 

criar ferramentas e mecanismos que tornem o consentimento auditável, ou seja, que possa ser 

comprovado em eventual demanda administrativa ou mesmo judicial. 

Ainda quanto as hipóteses legais que justificam o tratamento de dados, parece ser devido 

a conclusão de que se trata de rol taxativo ou meramente exemplificativo. Pelo ânimo e espírito 

da lei, o rol parece ser taxativo, muito embora traga em seu bojo conceitos que são 

completamente abertos e que estariam à mercê de interpretação, como por exemplo o “legítimo 

interesse”, previsto no inc. IX do art. 7 da LGPD. O que significa legítimo interesse? É uma 

aplicação suscetível de interpretação, que deverá ser feita pela Autoridade Nacional a ser 

implementada, sendo essa justamente uma das funções a si atribuídas. 

Outro rol que deve ser mencionado, posto que ilustra bem o porquê da LGPD ser tão 

importante e guardar pertinência com o tema da segurança digital (proteção aos direitos 

fundamentais expressamente prevista no art. 18105), é o de direitos do titular exigíveis perante 

o processador de dados a partir da entrada em vigor da lei. O art. 19 garante, pois, o direito de 

ser informado, o direito de retificação de informações, a portabilidade de dados, o acesso (a 

qualquer tempo) aos dados propriamente dito, bem como a revogação do consentimento, com 

imediata suspensão da sua gerência. 

Similarmente às penas previstas pelo Regulamento Europeu, a LGPD prevê para o 

descumprimento das medidas por si impostas, dentre outras sanções (advertência, suspensão 

das atividades, publicização do fato, bloqueio de dados e multa diária) a aplicação de multas 

que podem chegar a 2% (dois por cento) do faturamento anual da pessoa jurídica de direito 

privado (art. 52, inc. II), limitada a R$ 50 milhões. 

Muito por conta das severas penalidades é que referida lei tomou tamanha importância. 

Isto também acaba por demonstrar a preocupação que se tem com o tema, e o fato de que esta 

                                                             
atender aos interesses legítimos do controlador ou de terceiro, exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades 

fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais; ou X - para a proteção do crédito, inclusive 

quanto ao disposto na legislação pertinente. 
105 Art. 17. Lei Federal n. 13.709/2018. Toda pessoa natural tem assegurada a titularidade de seus dados pessoais 

e garantidos os direitos fundamentais de liberdade, de intimidade e de privacidade, nos termos desta Lei. 
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preocupação é geral, de modo que o Brasil é um dos últimos países da América do Sul a contar 

com diploma legal de proteção de dados. 

Entretanto, como adiantado anteriormente, outras leis nacionais tratavam, de certa 

forma, da segurança na internet no Brasil. 

Não se pode deixar de mencionar o Marco Civil da Internet, Lei 12.965/2014 trouxe 

dispositivos que emanciparam a segurança digital como atributo a ser alcançado no território 

nacional. Sem esgotá-lo, até porque não é objetivo, no mesmo sentido do que feito com relação 

à LGPD, ponderar-se-á quanto à aplicação de seus termos à problemática apresentada. 

Em seu primeiro artigo, o Marco Civil da Internet se coloca como carta de 

recomendação de conduta, consubstanciando os princípios, as garantias, os direitos e os deveres 

para o uso da internet no Brasil. 

A internet é colocada expressamente como ferramenta de desenvolvimento da 

personalidade e dos direitos humanos (art. 2º, inc. II), e como princípios orientadores da 

disciplina do uso, dentre outros, a proteção da privacidade (art. 3º, inc. II), dos dados pessoais 

(art. 3º, inc. III), a segurança da rede (art. 3º, inc. V). 

Ao usuário da internet no Brasil, são assegurados expressamente: a inviolabilidade da 

intimidade e da vida privada; do sigilo do fluxo de comunicações e do armazenamento de 

informações; não suspensão do serviço de internet; qualidade de conexão, concretude das 

informações; não transferência de informações a terceiros; exclusão dos dados; publicidade e 

acessibilidade, conforme art. 7 do Marco Civil. 

Especificadamente, quanto à proteção de dados tratada no Marco Civil da Internet, tais 

disposições serão alteradas quando da entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados, 

importando-nos mencionar a questão principiológica do Marco, a fim de adiante justificar a 

elaboração de políticas públicas e desenvolvimento de mecanismos de combate ao sequestro de 

dados, necessários à consecução da segurança na internet, não diminuindo-se, portanto, a 

relevância desta lei. 

Resume bem as importantes implicações trazidas pelo Marco Civil da Internet as 

conclusões de Willis Santiago Guerra Filho e Henrique Garbellini Carnio no sentido de que de 

sua leitura denota-se tratar da lei que estabelece princípios, direitos e deveres dos usuários da 

internet, não sendo exagero mencioná-lo como certo tipo de “Constituição da Internet”, muito 

embora a legislação replique princípios e fundamentos da Constituição de 1988. Por assim 

dizer, refere documento legislativo de importância sublime no resguardo de direitos dos 

usuários da internet que, como visto, são praticamente todos os cidadãos do globo. Destacam, 

ainda, a necessidade de desenvolvimento da metodologia para aplicação das normas em si 
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trazidas, de modo que  “Essa metodologia indicada é o substrato para conformar as indicações 

da Lei do Marco Civil à Constituição Federal, evitando o risco de excessos contra os direitos e 

garantias dos usuários e provedores de internet”106. 

Outra lei que merece destaque é a popularmente batizada Lei Carolina Dieckmann (Lei 

n. 12. 737/2012). Assim nominada em razão do vazamento de conteúdo íntimo da atriz 

brasileira, perpetrado por meio de invasão de dispositivo eletrônico da mesma, que trouxe 

grande repercussão. Por meio dela, foi inserido ao Código Penal Brasileiro (Decreto Lei n. 

2.848/40) o art. 154-A107 que tipifica a invasão de dispositivo mediante quebra de mecanismo 

de segurança. 

Aqui merece reflexão no sentido de que, aparentemente, a conduta consubstancia na 

prática de ransomware (que será adiante pormenorizadamente explicitada) estaria tipificada no 

Brasil. Contudo, já adiantamos que a complexidade se revela na persecução do infrator e não 

na tipificação. Além disso, de muita ingenuidade crer que a simples existência de um dispositivo 

legal aparentemente aplicável torna resoluto o problema que se apresenta, qual seja a segurança 

na internet. Assim sendo, não por conta da tipificação da invasão de dispositivo eletrônico é 

que está resolvida a problemática. A questão se estende à efetividade dos mecanismos de 

combate, identificação e persecução dos infratores, sendo a resolução (ou mesmo amenização) 

desta, o objetivo do presente estudo. 

Nesse sentido, Cristina Rezende Eliezer e Tonyel de Pádua Garcia concluem que se trata 

de inovação legislativa a ser bem vista, assim recepcionada como importante documento de 

proteção à privacidade na internet. No entanto, além de sua aplicação estar condicionada à 

conceituação de imperativos indeterminados, como por exemplo o que se entenderia por 

“dispositivo informático”, qual o conceito de “invasão”, e o que significaria “vulnerabilidades 

técnicas”, dentre outras, também é indispensável que haja estrutura técnica tanto da polícia 

quanto do Judiciário para efetivo combate a este tipo de ilícito penal, finalizando com uma 

missão de “transpor o mero juridicismo, aplicando-se os dispositivos legais de maneira 

efetiva”.108 

                                                             
106 GUERRA FILHO, Willis Santiago. CARNIO, Henrique Garbellini. Metodologia jurídica político-

constitucional e o Marco Civil da Internet: contribuição ao Direito Digital. In: DEL MASSO, Fabiano. ABRUSIO, 

Juliana. FLORÊNCIO FILHO, Marco Aurélio. (coord). Marco Civil da Internet Lei 12.965/2014. p. 22-23. 
107 Art. 154-A. Código Penal. Invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de computadores, 

mediante violação indevida de mecanismo de segurança e com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou 

informações sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo ou instalar vulnerabilidades para obter 

vantagem ilícita:  Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa.   
108 ELIEZER, Cristina Rezende. GARCIA, Tonyel, de Pádua. O novo crime de invasão de dispositivo informático. 

Revista do Curso de Direito da UNIFOR. p. 5-8.  
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Caminhando, outro diploma normativo que merece ser mencionado aqui é o Decreto 

8.771 de 2016, pelo qual se propõe regulamentar parte do disposto no Marco Civil da Internet, 

em específico o que trata às limitações de pacotes de dados de internet e, mais importante, 

também se propôs a regulamentar questões atinentes à proteção de dados pessoais, trazendo 

algumas conceituações como por exemplo no art. 11109. Todavia, é possível já se concluir que 

tais disposições serão derrogadas pelo disposto na novel legislação geral. Assim, a LGPD 

deverá ser, ao fim do período de vacância, o diploma a ser invocado para questões de dados, 

como nesta parte do decreto, sendo este tornado sem efeito nesta parte. Mas a importância 

histórica valida a menção ao mesmo, dada a intenção de demonstrar qual o estado da arte do 

projeto de segurança digital no Brasil. 

Por fim, superando o âmbito legislativo, há que se pontuar a existência de instituições 

administrativas vinculadas ao governo que se prezam a elaborar estudos e assim emitir notas 

técnicas de aplicação à internet. Sem dúvida, dentre os principais está o Comitê Gestor da 

Internet, que recentemente publicou documento consultivo de Diretrizes, recomendações e 

especificações técnicas para a aplicação da lei sobre Internet no Brasil110, e também criou um 

Portal de boas práticas para a internet no Brasil111 pelo qual são realizados cursos e 

disponibilizado conteúdo de cunho educacional e orientação para os agentes da internet. 

Estas parecem ser, assim, as pontuações mais importantes sobre a segurança na internet 

no Brasil, levando em consideração o que se tem posto, principalmente com relação à 

legislação. Vê-se que agora, muito por conta da aprovação da Lei Geral de Proteção de Dados, 

o Brasil apresenta ao menos neste sentido (legislativo) avançado tratamento às questões de 

segurança na internet, sendo, todavia, necessária a efetivação das medidas pensadas, conforme 

será visto adiante. 

 

 

 

 

                                                             
109 Art. 11. Marco Civil da Internet.  As autoridades administrativas a que se refere o art. 10, § 3º da Lei nº 12.965, 
de 2014, indicarão o fundamento legal de competência expressa para o acesso e a motivação para o pedido de 

acesso aos dados cadastrais. § 1º.  O provedor que não coletar dados cadastrais deverá informar tal fato à autoridade 

solicitante, ficando desobrigado de fornecer tais dados. § 2º.  São considerados dados cadastrais: I - a filiação; II 

– o endereço; e III - a qualificação pessoal, entendida como nome, prenome, estado civil e profissão do usuário. § 

3º.  Os pedidos de que trata o caput devem especificar os indivíduos cujos dados estão sendo requeridos e as 

informações desejadas, sendo vedados pedidos coletivos que sejam genéricos ou inespecíficos.  
110 CGI – Comitê Gestor da Internet. Diretrizes, recomendações e especificações técnicas para a aplicação da 

lei sobre Internet no Brasil. 
111 BCP – Portal de boas práticas para a internet no Brasil. 
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3.3.  OS DIREITOS DA PERSONALIDADE COMO IMPERATIVO À PERSECUÇÃO DA 

SEGURANÇA NA INTERNET 

 

Diante da exposição feita até aqui, não subsistem muitos obstáculos para o 

reconhecimento da segurança em ambiente virtual como um direito da personalidade por 

excelência. Como visto, não só há necessidade de distribuição do acesso, mas também se exige 

qualidade deste e, principalmente, confiabilidade. O usuário deve estar, assim, protegido 

minimamente de ilícitos perpetrados por meio da internet. 

Ademais, também fica clara a ideia de que o simples existir de previsão penal ou 

cláusulas gerais de responsabilidade não significa, por si só, efetiva proteção e segurança no 

âmbito virtual. 

Desta feita, a amenização dos problemas de segurança digital perpassa pela idealização 

de políticas públicas de combate e disponibilização de mecanismos eficientes de identificação 

e colaboração internacional necessários à identificação e repressão desta prática, uma vez que 

a autoria raramente está no país donde a ofensa ocorre. 

A principal razão pela qual tamanha atenção deve ser dada ao problema é o fato de que 

a evolução tecnológica elevou a internet à ferramenta não mais facultativa para realização dos 

atos da vida civil, bem como para desenvolvimento pleno da personalidade. Ao mesmo tempo 

em que a popularização do acesso à internet emancipou o indivíduo ao lhe permitir acesso 

irrestrito a todo e qualquer tipo de informação, com instantaneidade, também o condicionou no 

seu uso o desenvolvimento pessoal, ficando verdadeiramente “refém” dela para execução de 

suas atividades, ao passo que, a vulnerabilidade da internet infere violação aos direitos da 

personalidade do usuário. 

A prática do ransomware ofende, em última instância, o direito à proteção de dados dos 

usuários da internet, daí por que o presente exercício, no sentido que, para além da simples 

responsabilização dos processadores de dados (que é fundamental), esteja também a instauração 

de procedimentos de prevenção e identificação de criminosos virtuais. 

Como será visto, o sequestro feito, via de regra, é de dados de consumidores, sendo a 

ameaça principal a divulgação (vazamento) destes, o que implica em violação à privacidade 

dos usuários da internet. 

A privacidade é, por sua vez, o bem, valor, direito fundamental a ser preservado. Muito 

embora a prática de ransomware seja perpetrada em face de pessoas jurídicas (empresas e entes 

públicos), o conteúdo da prática criminosa são os dados pessoais de seus consumidores, 
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fornecedores, funcionários, enfim, de pessoas que mesmo sem utilizar a internet podem ser 

afetadas pela falta de segurança oriunda desta prática. 

Após percorrermos análise dos institutos, podemos afirmar: o sequestro de dados 

pessoais (seja de usuários da internet ou de clientes e funcionários ou mesmo de circunscritos 

no caso de violação de banco de dados públicos) significa violação à privacidade dos 

indivíduos, seja em via direta ou indiretamente. 

Por privacidade, pode ser entendido o valor residual de difícil definição e proteção em 

sentido abstrato, vez que, em que pese defendido pela Constituição Federal, não está lá de forma 

expressa. Tampouco na legislação que a refere. Se aplica em dois âmbitos: enquanto um direito 

político e enquanto direito à intimidade, sendo a primeira a possibilidade de levar à público 

aspirações pessoais não lesivas à liberdade de outrem, e a segunda a capacidade de ocultar do 

outro estas mesmas aspirações, tendo sido admitida pelo Direito mais como no segundo sentido, 

qual seja, de garantia à intimidade.112 

Ela (privacidade) é um dos objetivos trazidos pela Constituição Federal, conforme 

expressamente disposto no art. 5º, inc. X113, figurando como objetivo a ser alcançado pelo 

Estado brasileiro. Daí por que o combate ao ransomware se justifica, dado o tamanho da ameaça 

ao direito constitucionalmente assegurado que é feita quando da sua prática. Ou seja, não se 

pode permitir posição omissa quanto à efetividade da repressão ao mesmo, não tendo valia uma 

lei e uma previsão constitucional que assegurem proteção e, na prática, fiquem os usuários 

vítimas dos malfeitores114. 

Faca de dois gumes, a privacidade pode significar justificativa também para a não 

regulamentação da internet, no ponto em que não pode significar, em último caso, fiscalização 

extrema da atividade dos usuários, o que revelar-se-ia violação à privacidade. Nesse sentido, 

nos dizeres de comentaristas, uma das razões pelas quais a privacidade é garantida seria 

justamente a dificuldade de identificação do usuário (o que não concordamos, pois a 

identificação somente poderia ser feita por autoridade competente), mas por outro lado a falta 

de identificação total implica em cláusula de impossibilidade de responsabilização de invasores, 

nesse sentido, o desafio da regulamentação da internet seria grande, de modo que “Se por um 

lado se quer identificar os usuários para que respondam por seus atos na rede, por outro se perde 

                                                             
112 SILVA NETO, Amaro Moraes e. Privacidade na internet: um enfoque jurídico. p. 16. 
113 Art. 5º, X, CF/88. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o 

direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; [...]. 
114 Só a Kaspersky Lab, empresa desenvolvedora de programas de segurança digital, confirmou ter bloqueado mais 

de 372.602 (trezentos e setenta e dois mil, seiscentos e dois) ataques de ransomware em 2016 (LISKA, Allan. 

GALLO, Timothy. Ransomware: defendendo-se da extorsão digital. p. 55). 
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liberdade não apenas no sentido de não mais se agir fora do alcance dos olhos do Estado, mas 

de lhe deixar à mostra sua atividade, isto é, sua privacidade”115. 

A este ponto, muito embora já introduzida a ideia e como o próprio título do presente 

estudo supõe, não há empecilho suficientemente robusto para impedir uma regulamentação do 

uso da internet, na medida necessária à consecução e garantia de direitos, em especial a 

privacidade (quando ameaçada pela conduta criminosa de invasão e sequestro de dados). 

Nada obstante, quando da ocorrência de um sequestro de dados, a ameaça é a 

publicização (vazamento) destes. Isso implica não somente na violação da privacidade dos 

titulares destes dados, mormente consumidores. O nome da empresa e sua imagem perante à 

sociedade também sofrem degradação. 

Neste sentido, também a honra é vilipendiada, vislumbrando-se a abrangência das 

denominações atribuídas aos direitos da personalidade. Verifica-se, no caso de ofensas a bens 

jurídicos perpetradas por meio da internet, violação não apenas à imagem ou privacidade das 

pessoas naturais. Também as pessoas jurídicas são prejudicadas com a prática com ofensa à 

honra, muito embora a possuam apenas em sua modalidade objetiva (não é capaz de sentir 

subjetivamente dano, mas pode ser ofendida quanto ao que é exposto à coletividade). Importa, 

neste sentido, que no sequestro de dados – que se pretende análise nesta oportunidade – também 

as empresas podem ter seus direitos de personalidade ofendidos e importa, pois, que a aparente 

dificuldade de verificação – ainda mais em se tratando de apuração de responsabilidade de 

criminosos internacionais – não é passível de, absolutamente, se declarar a sua inexistência. 

Na legislação, a honra está expressamente protegida pelo disposto no art. 20 do Código 

Civil de 2002116, pelo qual é possível exigir a retirada de circulação ou não divulgação de 

escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de 

uma pessoa, nada obstante a aplicação efetiva deste dispositivo deva, necessariamente, 

contrapor-se aos princípios constitucionais explícitos e implícitos que podem se confrontar com 

tal mecanismo de proteção, devendo a solução ser atingida mediante análise do caso concreto 

que se apresenta. 

Dentro destas ponderações, apenas para possibilitar visualização e assim proporcionar 

o debate da colisão de direitos fundamentais que se põe à discussão, bastante a ideia trazida por 

                                                             
115 FRANCISCO BARRETO JUNIOR, Irineu. RIBEIRO SAMPAIO, Vinícius Garcia. GALLINARO, Fábio. 

Marco civil da internet e o direito à privacidade na sociedade da informação. Direito, Estado e Sociedade. p. 123. 
116 Art. 20. Código Civil. Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da 

ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização da 

imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se 

lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se se destinarem a fins comerciais. 
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Elimar Szaniawski, que pondera no sentido de que a personalidade é o conjunto de caracteres 

do próprio indivíduo, intrínsecos a estes. Isso quer dizer: a vida, a liberdade e a honra, dentre 

outros, sendo a proteção dada a estes bens jurídicos o que se denomina de direitos de 

personalidade.117 

Tratam-se, portanto, de direitos cuja proteção pode ser invocada apenas e tão somente 

pelo fato de ser pessoa. Nada obstante, evidentemente que a existência de ordem jurídica 

positivada (previsão legal) dá melhor aplicação a tais direitos e possibilita, indubitavelmente, 

melhor efetivação dos mesmos, nada obstante ainda que inexista material legislativo expresso, 

sua garantia pode ser feita mediante a consagração do princípio da dignidade da pessoa humana, 

que pode ser invocado para tanto, já que deste decorrem os demais direitos de personalidade. 

Percebe-se a justificação da proteção de dados e segurança digital em toda 

regulamentação legislativa (vide os projetos de internet segura europeu e brasileiro) 

expressamente fundamentada na proteção aos direitos fundamentais e, especificamente, aos 

direitos da personalidade (privacidade e imagem). 

Uma vez aclamada a imperatividade da busca à consagração e efetividade destes direitos 

como inerentes ao pleno gozo da personalidade humana, nos importa estudar o fenômeno do 

ransomware em específico, com abordagem mais técnica (sem entrar em questões de 

programação), a fim de se estabelecer, ato contínuo, medidas e ferramentas que podem auxiliar 

no combate a este tipo de ilícito, o que será realizado a seguir. 

                                                             
117 SZANIAWSKI, Elimar. Direitos de personalidade e sua tutela. p. 70. 



4. DO RANSOMWARE AOS SEUS INSTRUMENTOS DE COMBATE 

 

Não raro a reação das pessoas (inclusive no ambiente acadêmico) ainda é de espanto e 

total desconhecimento do que viria a ser ransomware, em que pese sua vida esteja 

constantemente ameaçada pelo mesmo. O trabalho científico, por exemplo, pode ser sacrificado 

em um ataque cibernético deste tipo. 

Muito embora já se tenha mencionado por diversas vezes o termo, a opção por sua 

análise e conceituação mais técnica a ser feita por último, se dá de maneira proposital. Isto 

porque o anseio por entender a conexão entre os direitos da personalidade e o ilícito poderia se 

perder acaso já estudando anteriormente. Ademais, fato é que a ordem de importância (histórica 

e temática) também parece ser esta, ou seja, os direitos da personalidade é que dão vazão aos 

esforços perpetrados no sentido de combater ilícitos como o ransomware, e não estes últimos 

justificam a existência dos primeiros. Enfim, parte-se de uma premissa maior para uma 

premissa menor, com a compreensão do contexto em que inserido o debate (sociedade da 

informação). 

Pois bem. Feitas tais considerações, cumpre-nos, agora, estudar a prática mundialmente 

denominado ransomware. Allan Liska e Timothy Gallo são autores que se dedicaram a traduzir 

da linguagem de programação o funcionamento e as consequências imediatas a que são 

submetidas as vítimas desta prática recentíssima que vem assustando pessoas e empresas nos 

últimos anos – como vimos, ondas de ataques em escala global geraram pânico com a violação 

e divulgação de dados sensíveis de consumidores de grandes prestadores de serviços, gerando 

dano aos usuários e responsabilidade aos gestores. 

A prática pode assim ser determinada como “um termo abrangente usado para descrever 

uma classe de malwares que serve para extorquir digitalmente as vítimas, fazendo-as pagar um 

preço específico”118. Por malware, entenda-se programa de computador malicioso. 

Para Lawrence Miller ransomware é um software malicioso (malware) usado em 

ataques cibernéticos para criptografar dados da vítima utilizando chaves de encriptação 

conhecidas unicamente pelo invasor, que tornam as informações inacessíveis até o pagamento 

de um resgate (normalmente por meio de uma criptomoeda, como a Bitcoin) a ser feito pela 

vítima. Destaca que só nos EUA foram registrados 4 (quatro) mil ataques diários no mês de 

janeiro de 2016, quando podemos dizer a prática tomou conhecimento global.119 

                                                             
118 LISKA, Allan. GALLO, Timothy. Ransomware: defendendo-se da extorsão digital. p. 16. 
119 MILLER, Lawrence. Ransomware defense form dummies a while brand. New Jersey: John Wiley & Sons, 

Inc. p. 3. 
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Segundo relatório de ocorrências da Norton Security, empresa mundial fabricante de 

antivírus, no Brasil 42,4 (quarenta e dois vírgula quatro) milhões de usuários foram vítimas de 

cibercrime, com um prejuízo total de aproximadamente U$ 10,3 bilhões somente no ano de 

2016.120 

Liska e Gallo destacam quanto ao crescimento exponencial da prática no mundo que, 

em que pese ela exista desde 2000, alguns fatores contribuíram para sua popularização (de 

modo que não mais apenas grandes corporações são afetadas, mas também usuários individuais 

e empresas de pequeno porte têm sido vítimas deste tipo de ilícito), dentre eles: a 

disponibilidade de vários métodos para criptografia de sistemas; a facilidade de ocultação dos 

pagamentos realizados por meio de moedas digitais; a necessidade que as empresas vítimas têm 

de acesso por questões legais (destaque-se aqui em especial os dois diplomas estudados: Lei 

Geral de Proteção de Dados e o General Data Protection Regulation) ou até mesmo proteção da 

vida (como ocorre em ambientes médicos); dentre outras.121 

Para pessoas naturais, o ilícito é cometido para obtenção ou bloqueio de informações 

pessoais, de crédito, dentre outras. Em pesquisa realizada nos EUA, a principal razão pela qual 

as pessoas físicas faziam o pagamento do resgate era a recuperação de documentos pessoais 

(18%) e de fotos pessoais (17%), bem como de documentos de trabalho, como pesquisas e 

manuscritos (10%).122 

No que tange ao procedimento, os autores enumeram as seguintes etapas: i) 

implantação; ii) instalação; iii) comando e controle; iv) destruição; e v) extorsão. Sem adentrar 

em questões muito técnicas, dado o objetivo da presente (análise jurídica), podemos entender a 

primeira fase como invasão por meio da instalação de programa malicioso, que se dá por meio 

de download drive-by123, comprometimento web estratégico124, e-mails para phishing125, 

exploração de vulnerabilidades em sistemas acessíveis pela internet126. A segunda fase seria a 

da instauração da infecção, sua expansão. Nesta, o código malicioso é entregue e distribuído 

por toda a estrutura do dispositivo invadido, sem conhecimento do proprietário, iniciando 

                                                             
120 NORTON SECURITY. Norton Cyber Security Insights Report 2016. 
121 LISKA, Allan. GALLO, Timothy. Ransomware: defendendo-se da extorsão digital. p. 34. 
122 EDITORIAL. Ransomware expands, attacks hospitals and local authorities, and moves to new platforms. 
Network Security Journal. p. 1. 
123 Ocorre quando um sistema faz download automaticamente de um malware ou de um spyware sem o 

conhecimento do usuário final. 
124 É um subconjunto do download drive-by, apenas sendo destinado a um alvo em particular. Por exemplo, clientes 

de determinado banco, em que é preparado um download de atualização fictício específico para este tipo de usuário 

com simulação de serviços que aparentem ser legítimos. 
125 Podem ser spams amplamente difundidos, sem um alvo específico, ou criados especialmente para um 

determinado usuário, com links e anexos maliciosos. 
126 Realizado por meio de escaneamento completo do sistema a ser invadido, sem iniciação do usuário. 
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concomitantemente com o sistema e aplicativos normalmente instalados. A terceira fase é a de 

comando e controle, pela qual é estabelecido forçosamente um canal de conversa (telas que 

aparecem involuntariamente ao proprietário, programas de conversação indesejados, etc.), além 

de iniciar-se o acesso indiscriminado aos arquivos armazenados e recolhimento de todo tipo de 

informação, inclusive sobre o sistema, como número de IP127, senhas, programas instalados e 

versões, inclusive de antivírus. Na quarta fase, há o efetivo corrompimento de arquivos, que se 

dá por meio de bloqueio de acesso ou criptografia (nos dizeres de Hugh J. McCarthy, 

criptografia nada mais é do que o processo pelo qual se converte uma informação para uma 

forma ininteligível, que só pode ser acessada com o uso de uma chave secreta de 

descriptografia128). Por fim, a medida tomada pelos invasores é a extorsão. Normalmente, 

explicam como ocorreu o comprometimento de dados e recuperam uma pequena parte dos 

dados para demonstrar que é possível à vítima ter recuperado seu banco de dados, com a 

exigência do pagamento de um resgate.129 

Quanto ao resgate, como dito anteriormente, o surgimento de moedas digitais que 

proporcionam maior dificuldade no rastreamento das operações (muito embora não seja 

impossível a identificação), contribuiu, sem sombra de dúvidas, para a popularização da prática 

de ransomware. Em outra oportunidade130, analisando os aspectos jurídicos da mais popular 

das moedas digitais, o Bitcoin, identificou-se pormenorizadamente o seu funcionamento, 

bastando para este momento apenas mencionar que por meio delas (moedas digitais) é que são 

feitos os pagamentos de resgates no caso de ransomware, sendo o anonimato proporcionado 

por esta ferramenta uma das principais razões que facilitou a sua prática. 

Em apertada síntese, a ferramenta funciona mediante a existência de um livro público 

(blockchain) que registra todas as operações, as quais são realizadas com pequenas taxas – uma 

vez que não há intermediários –, de forma imediata (online), e com um sistema de segurança 

                                                             
127 Internet Protocol é o número atribuído a cada dispositivo conectado à internet pelo qual se pode identificar a 

origem do acesso. 
128 McCARTHY, Hugh J. Decoding the encryption debate: why legislating to restrict strong encryption will not 

resolve the "going dark" problem. (cover story). Journal of Internet Law. p. 18. 
129 LISKA, Allan. GALLO, Timothy. Ransomware: defendendo-se da extorsão digital. p. 18-27. 
130 TEIXEIRA, Rodrigo Valente Giublin; DA SILVA, Felipe Rangel. Bitcoin e a (Im)possibilidade de sua 

proibição: Uma violação à soberania do Estado?. Revista Brasileira de Políticas Públicas. 
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avançado de criptografia, pela qual é garantida a efetiva transferência de valores e evitado o 

pagamento duplo131, além de ser uma moeda eletrônica descentralizada não emitida.132 

Quanto a este livro de registro descentralizado denominado blockchain133, importa 

destacar que se trata de tecnologia pela qual todas as transações são permanentemente 

registradas, não podendo ser reformadas uma vez concretizada a operação, o que parece ser 

simples, mas possibilita novas formas de se pensar em questões de ordem econômica. Peer-to-

peer134, por conseguinte, funciona como uma rede virtual em que cada computador de acesso é 

um nó, pelo qual se mantêm todos conectados e, ao mesmo tempo, armazenando 

involuntariamente dados e informações do sistema, tal qual um banco de dados, característica 

que praticamente reduz a zero a possibilidade de desligamento do sistema, pois seria necessário 

que todos os “servidores” (usuários) fossem desligados ao mesmo tempo.135 

Por isso se propaga a ideia de que o Bitcoin é um sistema seguro. É impossível uma 

invasão (hack) integral do banco de dados, uma vez que este banco de dados é todo distribuído 

entre os usuários. Não há um computador ou sistema localizado em determinado território que 

contenha as informações e mantenha o sistema em funcionamento, ao conectar-se todo usuário 

passa a involuntariamente armazenar informação das transações ocorridas no software, sendo 

que para alteração fraudulenta dos dados seria necessário invadir todos os computadores ao 

mesmo tempo, o que é impossível. 

A ferramenta funciona, assim, mediante a distribuição do armazenamento das 

informações do sistema entre os próprios usuários, sem intermediação ou figura de um agente 

centralizador e controlador do trânsito destas informações. 

As conexões são feitas diretamente entre os usuários e para tanto há sigilo e proteção da 

identidade e localidade de cada um, o que garante segurança aos mesmos (nada obstante a 

questão do anonimato traga preocupações aos governos, conforme veremos adiante). 

                                                             
131 Cada usuário possui duas chaves de acesso, uma pública que funcionaria como um endereço de e-mail e outra 

privada, que seria a senha. Assim, todas as operações realizadas são registradas com a chave pública e constante a 

assinatura dos usuários, sendo de conhecimento geral (uma vez que registrado no livro público blockchain) a 

operação realizada em tempo real e, assim, evitado que a mesma importância seja transferida duas vezes, pois a 

informação de transação é imediatamente disponibilizada a todos os usuários. 
132 BOLLEN, Rhys. The Legal Status of Online Currencies: Are Bitcoins the Future?. Journal of Banking and 

Finance Law and Practice. p. 4. 
133 Em razão das informações das transações no sistema estarem todas criptografadas, as mesmas são armazenadas 

em forma de blocos. Blockchain, assim, significa o registro agrupado de movimentação de informações de forma 

geral. No Bitcoin, é a forma com que as transações são registradas, de forma agrupada, por isso a ideia de um 

bloco de informações. 
134 Em tradução literal do inglês, significa ponto a ponto. Expressa muito bem a ideia da tecnologia em questão 

pelo fato de que a conexão se dá diretamente entre os dispositivos eletrônicos dos usuários, sem intervenção de 

um terceiro gestor como nos sistemas anteriores em que há a figura de um administrador das informações. 
135 MOUGAYAR, Willian. Blockchain para negócios: promessa, prática e aplicação da nova tecnologia da 

internet. p. 137. 
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Além disso, as informações e eventos ocorridos dentro do sistema Bitcoin não podem 

ser posteriormente alteradas, em razão da inviolabilidade do livro de registros, o que garante à 

moeda digital credibilidade do ponto de vista de segurança do sistema. Há que se salientar, 

neste ponto, que os episódios atualmente vistos nos noticiários com o “sumiço” de Bitcoins não 

trata, sobremaneira, do Bitcoin em si, mas sim dos sistemas de empresas e agências de câmbio 

que têm sido atacados. 

Nada obstante seja a principal moeda digital, o Bitcoin não é a única. São comumente 

utilizadas nos pedidos de resgate também a Litecoin, Bitcoin Cash, IOTA, Monero, Ripple, 

Zcash, Dash, NEO, dentre outras, destacando-se, todavia, que praticamente todas elas têm como 

fundamento e referência a própria Bitcoin. 

Muito embora já pareça ter ficado claro que o principal intento buscado na prática do 

ransomware é o caráter financeiro, nem sempre assim o fora. De início, o desafio daqueles 

hackers primitivos estava no simplesmente invadir sistemas, com vistas a, principalmente, 

descredibilizar grandes organizações, inclusive governos com o vazamento ou mero bloqueio 

de banco de dados e informações. No entanto, não é a situação atual, tendo logo sido percebida 

a prática de crimes virtuais como potencial expressivo para acumulação de riqueza. 

A evolução da internet nos leva a encarar questões que, por exemplo, não foram 

abarcadas por pesquisadores da tecnologia, como Victor Drummond, para quem, àquele tempo 

e naquele contexto, os ataques cibernéticos justificavam-se apenas em vandalismo. Hoje a 

questão é de ordem financeira e de política governamental.136 

E a questão econômica está tão desenvolvida, que já existe o RaaS (Ransomware as a 

Service), pelo qual se vende a “aspirantes a hackers” programas de invasão e criptografia de 

dados a pessoas e empresas que não têm capacidade de desenvolver programa próprio, mas que 

possuam lista de contato de potenciais vítimas, sendo até mesmo organizado o pagamento de 

comissão por indicação, tal qual num comércio legítimo, sendo comuns ofertas deste tipo em 

sites e lojas virtuais da deep web137. Por exemplo, a família do ransomware ORX-Locker 

                                                             
136 DRUMMOND, Victor. Internet, privacidade e dados pessoais. p. 121. 
137 Ao disponibilizar conteúdo na internet, é possível ao criador classificar a página como não pública, o que não 

permite a indexação e, portanto, a impossibilidade de tal endereço eletrônico ser encontrado pelos mecanismos de 
busca comuns, como Google por exemplo. Há ferramentas, como o Tor (The Onion Router), a mais comum delas, 

que especificadamente disponibiliza como resultado de busca essas páginas não indexadas. É um mundo digital 

em que um anonimato (aparente, uma vez que não é impossível o rastreio do usuário) permite maior liberdade de 

expressão e compartilhamento de material sigiloso, legal ou ilegal. Poder-se-ia, neste ínterim, possibilitar o acesso 

ao Bitcoin em uma plataforma não indexada, o que dificultaria, sobremaneira, a intervenção de qualquer ente 

público ou mesmo impossibilitaria a proibição do acesso a tais ferramentas. Mormente, a deep web tem sido 

utilizada para o cometimento de crimes como estelionato e pornografia infantil. Contudo, não somente a isto se 

presta, sendo proporcionador de desenvolvimento cultural e principalmente de liberdade de expressão, muito 

embora tenha tomado a pecha de ferramenta para o cometimento de crimes. 
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oferecia 3% de taxa para resgates obtidos por meio de indicações de usuários dos seus serviços 

(programas de ransomware por si desenvolvidos), juntamente com uma assistência técnica em 

tempo integral para atendimento, vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana, com retirada 

de dúvida e correções de eventuais falhas nos sistemas de hackeamento.138 

Outra ferramenta que colabora para a popularização do ransomware e este caráter 

comercial que adquiriu, é o TOR (The Onion Router), ferramenta utilizada para acesso à 

mencionada deep web pela qual se permite ao usuário ocultar dados de acesso e localização, 

praticamente garantindo o anonimato. Sobre o TOR, já em 2015 se anunciava seu potencial 

ofensivo, chamando a atenção para a necessidade de regulamentação e tomada de providências 

pelas autoridades, a fim de se evitar que ocorresse o mesmo que com o Silk Road (site 

estabelecido neste tipo de navegador oculto pelo qual era feito o comércio de produtos ilícitos, 

como drogas das mais variadas até mesmo tanques de guerra).139 

Como advertido anteriormente, a questão técnica aqui aduzida é limitada à elucidação 

de como funciona o assim denominado ransomware, sendo suficiente para o entendimento os 

pontos mencionados, sem perder de vista a questão jurídica a ser tratada mediante sua prática, 

passando a se analisar em específico o aspecto penal. 

 

4.1.  BREVE INTROITO AO ASPECTO PENAL DO RANSONWARE NO BRASIL 

 

Como mencionado anteriormente, no Brasil a Lei 12.737/2012 veio a tipificar a conduta 

de invasão de dispositivo informático, inserindo no Código Penal Brasileiro o art. 154-A que 

prevê por sua vez uma pena de três meses a um ano de detenção. Todavia, como já referido, o 

simples existir desta disposição não significa, por si só, resolução ao problema apresentado 

quando da prática do ransomware. Isso porque este último possui em sua prática questões que 

extrapolam a simples invasão de dispositivo informático. Inclusive, a invasão se revela como 

mero meio de obtenção do resultado criminoso em si, que seria o pagamento do resgate, enfim, 

uma extorsão. 

Desta feita, primeira ressalva é quanto à não resolução do problema pela Lei Carolina 

Dieckmann, muito menos pelo disposto no Marco Civil da Internet que obtinham em sua 

elaboração questões não atinentes às práticas criminosas perpetradas por meio do sequestro de 

dados. Como se viu, a prática do ransomware popularizou-se no ano de 2016, quando tais 

diplomas normativos já tinham sido elaborados e estavam em vigência plena. 

                                                             
138 LISKA, Allan. GALLO, Timothy. Ransomware: defendendo-se da extorsão digital. p. 71. 
139 EDITORIAL. Ransomware hiding in the dark. Computer Fraud & Security Journal. p. 2. 
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A questão penal acerca do ransomware perpassa por uma construção a ainda ser 

referendada, com tipificação específica. Não será fulminada toda a questão acerca do âmbito 

penal da prática, como advertido anteriormente, sendo lançadas questões que importam num 

início de discussão e apresentação de realidades para que efetivamente se possa discutir a 

criminalização desta conduta em específico ou não. 

Um ponto que desde logo pode ser ressaltado e se revela mais uma razão para não se 

entender a prática prevista no art. 154-A do Código Penal Brasileiro é a discrepância que 

facilmente se verifica entre o potencial ofensivo da prática do ransomware com a penalidade 

prevista no dispositivo. Ora, prever pena de três meses a um ano de detenção para aquele que 

comete o sequestro de dados seria o mesmo que garantir uma impunidade, dado o tamanho do 

prejuízo – não somente financeiro, mas principalmente neste quesito – que é havido com a 

prática do ransomware. 

A questão parece-nos, portanto, cingir-se ainda em âmbito de inexistência de previsão 

penal específica, sendo inerente o estudo em preceitos principiológicos, de âmbito nacional e 

internacional, como fundamento à, então, efetivamente criminalizar ou não a conduta. 

Neste sentido, para que se possa assim consubstanciá-lo, deve ser diagnosticado o 

conteúdo material do crime, vez que imprescindível a aferição do objeto que se está tutelando 

pela norma futura, figurando o bem jurídico como um pressuposto limitador em si mesmo do 

poder punitivo, de modo a estar o Direito Penal concentrado na tutela do bem jurídico 

axiológico-constitucionalmente orientado nas hipóteses de tipificação de crimes cibernéticos.140 

Assim, portanto, necessário ainda se verificar qual o bem jurídico é afetado pela prática 

do ransomware, o que não parece muito difícil em razão das considerações feitas anteriormente 

quanto à segurança pública em aplicação ao ambiente virtual. Subjetivamente, ainda, temos a 

segurança no acesso à internet como pressuposto de desenvolvimento da personalidade, por 

conta do concluído no capítulo 2.3, ocasião em que demonstrou-se como a falta de segurança 

na internet pode significar violação aos direitos da personalidade, em especial a privacidade e, 

assim, obstar o pleno desenvolvimento da pessoa. 

Dessa forma, se observa outra questão pertinente à efetiva tipificação da conduta do 

ransomware, no sentido de que a ofensividade também deverá ser determinada neste espectro. 

Para Daniel Leonhardt do Santos, a ofensividade demanda, por sua vez, um vínculo 

indissociável ao intérprete, que deve construir toda a norma penal em conformidade com os 

                                                             
140 DOS SANTOS, Daniel Leonhardt. Crimes de informática e bem jurídico-penal: contributo à compreensão 

da ofensividade em direito penal. Dissertação (Mestrado em Ciências Penais) – Pontifícia Universidade Católica 

do Rio Grande do Sul. p. 131. 
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preceitos do modelo de crime como ofensa ao bem jurídico. Aponta ainda o cientista, a 

Convenção de Budapeste141 como importante documento para o qual as intenções de tipificação 

das condutas ilícitas em âmbito virtual devem se orientar, destacando que referida convenção 

sugere os seguintes tipos penais: (art. 2º) acesso ilegítimo; (art. 3º) interceptação ilegítima; (art. 

4º) interferência de dados; (art. 5º) interferência em sistemas; (art. 6º) uso abusivo de 

dispositivos; (art. 7º) falsidade informática; (art. 8º) burla informática. Conclui, por fim, que 

com relação à legislação brasileira, pode-se dizê-la ainda incipiente, dada a limitação das 

previsões legais quanto ao acesso ilegítimo (art. 154-A do Código Penal), interceptação 

ilegítima (art. 10 da Lei n. 9.296/1966), interferência de dados (art. 163 do Código Penal), 

interferência de sistemas (art. 265 e art. 266, § 1º do Código Penal), uso abusivo de dispositivos 

(art. 154-A, §1º do Código Penal), burla informática (art. 155, § 5º e art. 171 do Código 

Penal).142 

Conclui neste sentido, com análise da qual concordamos, que as novas tecnologias 

assumiram a posição de valor imprescindível ao desenvolvimento humano, representando bem 

axiológico-constitucional de necessária tutela pela normatividade penal, se revelando os bens 

jurídico-penais dos crimes de informática propriamente como o dado informático e o sistema 

informático, eis que estes constituem, efetivamente, a própria privacidade que figura como 

imperativo fundamental da busca pela segurança na internet.143 

Contudo, quando da análise das considerações feitas pelo estudioso ao caso que se 

propõe análise, qual seja, à prática do ransomware, verificamos que a previsão de repressão à 

invasão de dispositivo informático, por exemplo, não é suficiente a subsumir adequadamente o 

sequestro de dados, vez que a conduta de invadir o dispositivo revelar-se-ia como meio para 

obtenção de outro resultado de maior lesividade, no mesmo sentido do que a criação de perfil 

falso para cometimento de outros tipos de fraudes.144 

Túlio Lima Vianna dedicou-se a estudar o acesso não autorizado a sistemas 

computacionais, apresentando fundamentos para o que chamou de Direito Penal Informático, 

em 2001. Em suma, apresenta as informações e os dados como objetos a serem resguardados 

                                                             
141 UNIÃO EUROPEIA. Convenção sobre o cibercrime de Budapeste de 2001. Comentários sobre a convenção 
em si, ler: SOUZA, Gills Lopes Macedo. PEREIRA, Dalliana Vilar. A Convenção de Budapeste e as leis 

brasileiras; e DOS SANTOS, Denise Tanaka. Delitos Informáticos: Convenção De Budapeste. 
142 DOS SANTOS, Daniel Leonhardt. Crimes de informática e bem jurídico-penal: contributo à compreensão 

da ofensividade em direito penal. Dissertação (Mestrado em Ciências Penais) – Pontifícia Universidade Católica 

do Rio Grande do Sul. p. 131. 
143 Idem. p. 134. 
144 DI LASCIO. Bruno Gimenez. O delito de falsa identidade em âmbito virtual: crime-meio para outros delitos. 

In: CARVALHO, Thomaz Jefferson. DA SILVA, Felipe Rangel (coord.). Temas Avançados de Direito 

Eletrônico. p.105-114.  
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com a tipificação penal, a fim de que por meio disto se garanta segurança em ambiente 

cibernético. Delimitando todos os aspectos jurídicos de técnica penal, conclui no sentido de que 

o acesso não autorizado (cuja aplicação se dá também à grande maioria dos delitos perpetrados 

por meio da internet) pode ser classificado da seguinte forma: i) o bem jurídico tutelado é a 

inviolabilidade dos dados informáticos; ii) o sujeito ativo é qualquer pessoa humana não 

autorizada ao acesso dos dados; iii) o tipo objetivo é acessar; iv) quanto ao tipo subjetivo seria 

o dolo, não sendo possível a caracterização na modalidade culposa; v) o tempo e o local do 

delito seriam o momento em que é emitido o comando de acesso não autorizado (quebra de 

mecanismo de segurança) e tanto o lugar da consumação quanto o da execução; vi) o crime 

estaria consumado com a leitura, escrita ou execução dos dados do sistema computacional 

invadido, sendo admitida a modalidade tentada quando o acesso é impossibilitado por razões 

alheias à vontade do infrator, como por exemplo cessação da invasão por dispositivo antivírus; 

vii) estando os dados criptografados, tratar-se-ia de crime impossível; viii) pode ser verificado 

arrependimento eficaz caso o infrator reestabeleça o status quo ante à invasão; ix) pode ser 

cometido por concurso de agentes; x) a competência de processamento no Brasil seria da Justiça 

Federal, eis a internet é um serviço público da União; xi) a ação penal é pública condicionada, 

exceto quando cometida em face do Estado.145 

Muito embora seja muito importante o adequado enquadramento de crimes cibernéticos, 

ainda mais salutar o desenvolvimento de medidas que venham a trazer efetividade no seu 

combate, sendo isto mais relevante até do que a correta disposição legal. Neste sentido: 

No contexto do cibercrime, onde predomina o carácter transnacional dos 

crimes, tanto ou mais importante que a harmonização penal material é a 

criação de instrumentos expeditos em matéria de direito penal processual e a 
cooperação judiciária internacional. Relativamente ao direito processual 

penal, a Convenção prevê que os Estados aderentes criem mecanismos com 

vista à preservação e divulgação de dados de tráfego a pedido das autoridades 
competentes, a busca e apreensão de dados informáticos armazenados, a 

recolha em tempo real de dados de tráfego, a intercepção do conteúdo de 

comunicações quando se trate de crimes graves e a obrigação injunção do 

titular fornecer os dados necessários à investigação criminal às autoridades.146 
 

A experiência histórica, principalmente brasileira, nos revela que a criminalização 

simples não produz os efeitos desejados no que tange à repressão da conduta criminosa que se 

pretende combater. Pensando em questões de política criminal, em verdade a tipificação sequer 

                                                             
145 VIANNA, Túlio Lima. Do acesso não autorizado a sistemas computacionais: fundamentos de Direito 

Penal Informático. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade Federal de Minas Gerais. p. 134-140. 
146 DOS SANTOS, José Lino Alves. Contributos para uma melhor governação da cibersegurança em 

Portugal. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade Nova de Lisboa. p. 64. 
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produz impacto se desacompanhada de instrumentos capazes de oferecer efetividade às 

disposições legais. 

Portanto, ainda mais no combate às condutas socialmente nocivas praticadas mediante 

abuso da liberdade na internet, essencial a atuação preventiva, que se dá por meio da instauração 

de uma estratégia de prevenção e controle baseada não necessariamente em medidas 

repressivas, mas sim de fornecimento de mecanismos de defesa e auto combate às próprias 

vítimas em potencial (ou seja, dos usuários em geral) e sanções administrativas com o objetivo 

de inibir e desestimular a prática de condutas ilícitas em ambiente digital. Deste modo, 

apontam-se três grandes núcleos da prevenção criminal, sendo: i) estrutural, consistente na 

prevenção por meio de mudanças sociais e econômicas, originária da política social, por meio 

da redução das desigualdades sociais para se reduzir a prática de crimes; ii) psicológica, por 

meio da mudança de comportamento dos potenciais ofensores por meio do controle ou reforma; 

e iii) circunstanciais, nas quais o controle do crime pode ser alcançado por modestos 

ajustamentos das circunstâncias que envolvem a prática do delito, como os alinhamentos sociais 

e locais nos quais determinado crime ocorre, concluindo-se que “Na prática, a implementação 

de medidas preventivas como essas se mostra muito mais eficaz para se deter a ocorrência de 

crimes de informática do que leis penais incriminadoras”.147 

Todavia, não se está a opinar pela não criminalização da conduta, o que beira o absurdo 

se refletido minimamente sobre seus efeitos. Porém, se está a chamar atenção para a 

complexidade da questão e necessidade de tomada de medidas em conjunto com a elaboração 

da lei. 

Ademais, quanto à própria elaboração de lei que venha a criminalizar a conduta, há que 

se destacar ainda o fato de que o âmbito nacional desta não designará efetiva repressão à prática. 

Isso porque trata-se de conduta perpetrada normalmente fora das fronteiras, como mencionado 

anteriormente quando da discriminação dos procedimentos do ransomware, concluindo-se 

neste sentido que “ mostra-se fundamental a previsão legal de procedimentos específicos de 

colheita de evidências envolvendo computadores, além do incremento da cooperação 

internacional, pautada na harmonização de delitos diante dos reflexos internacionais deste tipo 

de criminalidade, que ultrapassa fronteiras através do fluxo livre de informações pela rede”.148 

Em que pese nesta oportunidade ser difícil o esgotamento da questão da criminalização 

da conduta inerente à prática do ransomware, eis que tal esgotamento necessita de elaboração 

                                                             
147 BOITEUX, Luciana. Crimes informáticos: reflexões sobre política criminal inseridas no contexto internacional 

atual. Doutrinas Essenciais de Direito Penal. p.7-8. 
148 Idem. p.18. 
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de estudo específico sob este prisma, como advertido introdutoriamente, podemos firmar 

algumas conclusões. Primeiramente, afastada está a existência de tipificação do ilícito em 

comento no Brasil, haja vista que a previsão trazida pela a Lei Carolina Dieckmann não se 

refere à totalidade de ações tomadas para a prática do ransomware, pois, como visto, apenas a 

invasão de dispositivo é tratada pelo dispositivo inserido ao Código Penal Brasileiro, com pena 

prevista, inclusive, que não revela sincronia com o potencial ofensivo do ransomware, também 

destacado anteriormente. Também se pode concluir que a simples tipificação específica da 

conduta sub oculi não resultará em efetivo combate e prevenção da mesma. Eventual normativa 

neste sentido deverá ser acompanhada da instrumentalização de mecanismos de prevenção e 

identificação de infratores, bem como de uma educação específica para utilização segura da 

internet. Há ainda como se concluir que a legislação deve ser pensada em âmbito internacional, 

posto que a padronização de protocolos e a colaboração internacional são, como será visto, 

fundamentais no combate a crimes cibernéticos. 

 

4.2. DA (IN)EFETIVIDADE DOS MECANISMOS LEGAIS DE COMBATE EXISTENTES 

 

A este ponto, parecem ter sido apresentadas as principais causas que levam o 

ransomware a causar tanto medo, justificado pela nocividade econômica e política que a prática 

carrega em si. A isto alia-se, ainda, a ineficácia dos mecanismos de prevenção e repressão à 

conduta. 

Como mencionado, não há legislação específica para o ilícito, vez que a Lei 

12.737/2012 é destinada a coibir uma conduta que serve apenas como meio para a prática do 

ransomware (violação de dispositivo informático), com previsão de pena que não coaduna com 

o potencial ofensivo desta nova modalidade criminosa, tampouco há no Marco Civil da Internet 

disposição no sentido de penalizar o infrator, prevendo apenas responsabilidade de provedores 

e servidores de internet quanto ao resguardo de informações de acesso, como IP por exemplo, 

fatos estes que por si só já denotam o tamanho da dificuldade em se combater, prevenindo ou 

mesmo penalizando o ransomware. 

Todavia, a problemática vai além. Visando questões de identificação e localização do 

infrator, o que atualmente com pouca dificuldade pode ser obstado pelo infrator, bastando a 

capacidade de bem se esconder no ambiente digital, utilizando servidores estrangeiros e criando 

máscaras digitais. 
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Muito embora a crítica feita ao âmbito legislativo brasileiro, há que se salientar que os 

desafios são globais, de modo que não bastante a existência de leis, o desafio está na 

instrumentalização das medidas necessárias ao combate de crimes perpetrados em meio digital. 

Nesse sentido: 

As características intrínsecas do ciberespaço colocam grandes desafios ao 

combate ao cibercrime. Podemos referir como exemplos destes desafios, a 

velocidade ou instantaneidade de alguns dos tipos de crime aqui tratados, o 
carácter praticamente anónimo das transacções, o perfil não determinístico do 

percurso das comunicações na Internet e, por último, a volatilidade, cifra e 

dispersão nos registos que podem vir a ser úteis numa investigação criminal. 

De facto, um criminoso pode preparar, calmamente no seu anonimato, um 
ataque, executá-lo na questão de poucos segundos e voltar a desaparecer de 

seguida. Este aparente anonimato existe por deciências técnicas também 

chamadas de vulnerabilidades de desenho nos protocolos e aplicações que 
suportam as comunicações pela Internet. Algumas dessas deficiências 

permitem que um criminoso, com os conhecimentos técnicos adequados, 

possa forjar informação de identificação numa qualquer comunicação, assim 
como apagar ou alterar a informação de registo da sua actividade dos sistemas 

por onde passa. Com as valências técnicas necessárias, a actividade ilícita 

pode ser executada com recurso a um ou mais sistemas informáticos 

intermediários, previamente comprometidos para o efeito, dificultando a 
identificação da real origem do ataque. O criminoso controla cada um dos 

saltos envolvidos, no completo desconhecimento dos verdadeiros donos 

destes sistemas. Outra possível dificuldade para as autoridades prende-se com 
a utilização de mecanismos de cifra quer nas comunicações, quer no 

armazenamento, em dispositivo autónomo, de informação relevante à 

investigação criminal.149 

 

Há que se destacar que as advertências destinam-se aos crimes cibernéticos em geral. O 

ransomware, por sua vez, potencializa a crise de contra disposição aos ilícitos, vez que, como 

mencionado anteriormente, o anonimato também está agora possível para o recebimento dos 

valores exigidos, mormente dado por meio de utilização de moedas digitais. O momento de 

recebimento dos valores era, anteriormente, o mais propício para se alcançar o criminoso. 

Além disso, a habilidade técnica dos criminosos está justamente nesta capacidade de 

não ser rastreado ou sequer identificado. Há que se ponderar quanto a isto, todavia, que nos 

casos de RaaS (Ransomware as a Service) delineados anteriormente, o utilizador de malwares 

prontos, fabricados por outrem, talvez seja mais fácil ocorrer uma falha no ato de prejudicar o 

rastreamento, por conta da em tese menor capacidade técnica deste tipo de infrator, mas o que 

apenas se cogita, inexistindo dados para comprovar tal teoria. 
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O que de fato pode ser verificado é que o maior desafio parece ser mesmo encontrar os 

praticantes de ransomware para assim lhes aplicar uma sanção (seja lá qual for a legislação 

aplicável, se especifica ou não) e responsabilizá-lo pelos danos causados. 

Apontando para algumas dificuldades de tutelar ilícitos perpetrados por meio da 

internet, Marcelo Leonardi enumera, dentre outros: que não é possível identificar o autor do 

ilícito, tampouco localizá-lo; que não é possível submetê-lo à jurisdição nacional; a necessidade 

de concessão de tutela de urgência; que pode haver uma pluralidade de autores, inviabilizando 

o ajuizamento de inúmeras ações; e a resistência do infrator ao cumprimento de ordens judiciais, 

opinando como alternativa a responsabilização dos intermediários, que seriam os provedores e 

servidores da internet. Muito embora o autor não esteja se referindo especificamente à prática 

do ransomware, as dificuldades apresentadas são as mesmas.150 

A esta altura, de pouquíssima relevância a questão de competência territorial para 

processamento de eventual ação penal, como se discutiu há alguns tempos, sendo tranquilo e 

correto a nosso ver o entendimento no sentido de que o processamento poderá ser feito tanto no 

local onde o ilícito foi cometido (donde está o dispositivo da vítima) ou no domicílio do infrator. 

Antes disto, preponderante saber a quem será direcionado o arsenal jurídico, seja lá qual 

for, de qual Estado for. 

O anonimato, assim, parece ser o principal desafio que se apresenta quando tratamos de 

repressão ao ransomware. Isto porque a própria estrutura criada originalmente para a internet 

propunha justamente uma desvinculação entre a identidade, a localização e a conduta do usuário 

ao seu endereço de IP, sendo que tais “imperfeições” conjuntamente com a complexidade de 

normas e orientações técnicas de programação dão a impressão de que não haveria possibilidade 

de regulamentá-la (internet), de modo que não havendo um jeito de se saber quem é alguém, 

onde está localizado e o que está fazendo, o sistema jurídico (de qualquer país) se vê impotente, 

pois depende deste tipo de premissa para sua atuação. Podendo se concluir, que a arquitetura 

original da Internet não contém, isoladamente, as informações que possibilitam o 

reconhecimento de elementos de identidade de modo que se é exceção no mundo físico, o 

anonimato seria a regra no âmbito da rede.151 

Sendo assim, o combate ao ransomware perpassa, necessariamente, pela limitação de 

efeitos do anonimato na internet. No que tange ao Brasil, podemos verificar vedação expressa 

ao anonimato já no contexto constitucional, em seu art. 5º, inc. IV, que trata da liberdade de 

expressão, vedando, todavia, o anonimato. 
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Isso se justifica, pois, principalmente em razão da necessária disponibilização de 

mecanismos ao ofendido de busca à reparação de danos, sejam eles de ordem material ou 

imaterial, e também para fins de viabilizar eventual retratação. Um caso famoso e referendado 

pela doutrina especialista é o do jornalista da Rede Globo que foi obrigado à, no mesmo horário, 

pelo mesmo tempo, desmentir acusações comprovadamente falsas feitas ao político Leonel 

Brizola, em retratação que marcou a história do jornalismo brasileiro. 

Nesse ínterim, contudo, trazendo para o que é proposto pelo presente trabalho, temos 

que o anonimato também é vedado aos que se utilizam da internet desde para realização de 

atividades lícitas, quanto mais ilícitas. 

Importa aqui destacar que a ideia havida nos primórdios da internet, especialmente no 

Brasil, de que o usuário comum não pode ser encontrado é totalmente equivocada, de modo que 

já hoje se dispõe de inúmeros mecanismos de identificação de usuários, especialmente nas redes 

sociais, com exceção feita justamente a criminosos que têm capacidade de dificultar o rastreio 

de informações, que devem ser combatidos com mecanismos especiais, nem sempre constantes 

em textos legislativos, como será proposto adiante. 

Vale dizer, contudo, que o anonimato pretendido por usuários comuns não existe, e que 

aos criminosos profissionais devem ser impelidas medidas a dificultar as práticas delituosas. 

Outro ponto que merece ser destacado é a necessária criação de uma educação digital 

capaz de prevenir ataques deste tipo. Como visto anteriormente, grande parte das invasões se 

dão por meio de phishing no qual a vítima é quem proporciona o acesso ao invasor fazendo 

download de arquivos e programas maliciosos por meio de informações enganosas e falsas. A 

questão ainda é muito incipiente, dado o pouco tempo em que a problemática chama a atenção 

de usuários e reguladores. Todavia, acredita-se que muito em breve, organicamente, mediante 

uma conscientização e com implementação de novas ferramentas haja uma identificação cada 

vez mais fácil de conteúdo inverídico nas veiculações feitas dentro de aplicativos de redes 

sociais e também assim se possa diminuir as ocorrências. 

Entretanto, tratar-se-á de uma diminuição considerável, porém muito dificilmente 

extinção do problema, vez que, também como visto, há outras formas de invasão que não 

necessitam de “participação”, digamos assim, da vítima. 

Muito embora esteja desmistificada a ideia de anonimato na internet em ambiente 

acadêmico-científico de Tecnologia da Informação e de Direito Eletrônico, há que se salientar 

que em termos de educação digital ainda há, para a grande maioria dos usuários, uma convicção 

de que a internet é “terra sem lei”, e daí surgem fenômenos sociais interessantíssimos estudados 

especialmente pela sociologia, como discurso de ódio na internet, intolerância, dentre outros, 
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os quais repercutem no Poder Judiciário, inclusive, podendo se analisar o baixo nível de 

educação digital dos usuários por isto mesmo. 

Outro ponto que merece elucidação é a responsabilidade ou não dos chamados 

intermediadores digitais. Como se sabe, os provedores e servidores em geral possibilitam ao 

usuário utilizar seus serviços, mas sem um controle das atividades, sendo essa a justificativa 

mais utilizada para isenção de responsabilidade em razão de ilícitos em geral perpetrados por 

usuários maliciosos. 

Há, portanto, que se responsabilizar o fornecedor destes serviços de internet, muito 

embora acreditemos que a regulamentação total da internet não seja sequer possível, 

responsabilizar os servidores e provedores por violações a direitos constitucionais é medida que 

se impõe, a fim de não permitir a instauração do caos cibernético e insegurança total na rede 

para os usuários, de modo que os esforços devem ser perpetrados em ambos sentidos, 

educacional e repressivo, de modo a ser encontrado um meio termo deve ser encontrado. 

Nada obstante, por conta disto não se pode afastar a responsabilização do criminoso que 

utiliza a internet para prática do ransomware. 

É a vedação ao anonimato, portanto, uma das razões para se buscar instrumentos de 

combate ao ransomware, a fim de que seja também possível a identificação do infrator e sua 

responsabilização em âmbito criminal (ainda que sem legislação específica), cível (reparação 

de danos) e administrativo, muito embora isto vá de encontro com a neutralidade da internet – 

que é tema demasiadamente abrangente e não será aqui examinado in totum, mas que se aplica 

ao debate da identificação de usuário infrator –, a qual pressupõe a livre transmissão de dados 

e atuação não fiscalizada dos usuários como condições inerentes à própria política da internet.152 

Verifica-se, pois, que não se pode olvidar o dever do Estado de responder ativamente 

ao ransomware, nada obstante seja possível a responsabilização também daqueles que 

poderiam guardar informações, bem como do autor do ilícito, sendo ainda que, quando 

evidenciada a tentativa de anonimato por quem comete o ilícito, ainda mais exigível a tomada 

de medidas pelos provedores e servidores de internet. 

A neutralidade da rede, assim, pressupõe que as redes devem permanecer abertas e 

permitir o fluxo de conteúdos diversos, ou seja, é decidir que os provedores de serviços não 

podem interferir no tráfico e devem se limitar a garantir apenas a conexão entre os usuários. O 

que provém de regulamentações em termos de telecomunicações que se preocupam em brindar 
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o acesso aos usuários, com garantia de indiscriminado processamento de dados entre os mesmos 

e sem a interrupção das redes.153 

A ideia é perfeitamente aplicável quando se está a defender questões como liberdade de 

expressão e o direito ao sigilo do usuário da internet154. Entretanto, a questão do ransomware 

nos parece, dado o potencial lesivo extensamente manifestado no presente estudo, justificar 

limitação a este direito à neutralidade. Evidentemente que uma censura prévia e vedação de 

ações de usuários mediante controle de atuação sem justificativa tornar-se-ia autoritarismo. 

Contudo, uma medida alternativa deve ser adotada para que ao menos o rastreio de infratores 

virtuais seja possível, sob pena de se tornar a internet, com aplicação irrestrita da teoria da 

neutralidade, verdadeiramente uma terra sem lei, o que, como já vimos, não é verdade. 

Um meio termo, portanto, deve ser alcançado. Como mencionado, o tema demanda 

estudo aprofundado, inclusive com análise de casos que se deram principalmente em órbita 

internacional, o que infelizmente não será aqui realizado em razão do recorte científico proposto 

inicialmente, mas de antemão pode se afirmar que o ransomware surge como prática capaz de 

fazer repensar a ideia da neutralidade da rede anteriormente tão sólida, não sendo possível se 

pensar um mundo (digital em si ou que apenas repercute o real, como se prefira) totalmente 

sujeito à violação de dados e à impunidade. 

Ela (neutralidade) poderia, assim, ser, em certa e necessária medida, relativizada 

(sempre em controle posterior à concretização do ilícito) para garantir a identificação e 

localização do infrator, diminuindo assim o anonimato que se verifica na prática desta novel 

modalidade criminosa. 

Evidentemente que o risco existe, qual seja de que haja elevação a um status de 

autoritarismo. Entretanto, a criação de organismos independentes (sem vinculação exclusiva 

com o governo ou com particulares) como as agências regulatórias previstas pelo GDPR seriam 

fundamentais no combate a este tipo de abuso de poder. Aliás, neste sentido o regulamento 

europeu já significa grande avanço eis que também impele aos intermediários da internet 

responsabilidades e compromisso com a prestação de informações (transparência) para com os 

usuários. 

Outro fator que naturalmente se verifica é justamente a inexistência de mecanismos 

eficientes a realizar tais rastreios de informações e assim evitar o anonimato nos casos de 
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ransomware, com restrições que implicam justamente na rigidez das disposições 

regulamentadoras que afirmam a neutralidade da rede como pressuposto fundamental de 

respeito aos direitos dos internautas. 

Concluindo, podemos afirmar que o potencial ofensivo verificado na prática do 

ransomware, capaz de alterar o funcionamento de toda a rede, justifica até mesmo incisão na 

robusta e consolidada neutralidade da rede, permitindo ao menos um controle posterior à 

concretização do ilícito para fins de dificultar o anonimato e assim permitir a responsabilização 

criminal, cível e administrativa deste tipo de criminoso digital. Inclusive, a neutralidade já foi 

questionada por muito menos (razões financeiras de equilíbrio de mercado) nos EUA, onde a 

discussão parece estar em estágio mais avançado no mundo.155 

Por fim, há que se adiantar que a tomada de medidas neste sentido, como será visto 

adiante, é impossível de ser feita por um Estado sozinho, dependendo a efetividade de tal 

alteração numa cooperação internacional praticamente global, a qual, muito embora pareça 

utópica prima facie, não pode deixar de ser cogitada como uma hipótese de combate ao 

ransomware. 

 

4.3. DA NECESSIDADE DE CRIAÇÃO DE UMA POLÍTICA PÚBLICA ESPECÍFICA DE 

COMBATE AO RANSOMWARE  

 

Como mencionando anteriormente, além de possuir uma lei específica não significar 

necessariamente que há uma política pública relativa a qualquer assunto estatal, no Brasil há 

ainda que se reiterar inexistir referida disposição, vez que a Lei 12.737/2012 não trata do 

ransomware em si, mas tão somente da invasão de dispositivo eletrônico que é apenas um 

crime-meio para a consecução do objetivo do criminoso, que é a extorsão, sendo que nem ela 

(Lei de Proteção a Dispositivos Informáticos) nem o Código Penal (parte especial) guardam 

perfeita relação com a novel prática delituosa internacional que horrorizou o mundo em janeiro 

de 2016. 

O mesmo raciocínio pode ser aplicado à questão da recém aprovada Lei Geral de 

Proteção de Dados. Ora, nesta também não se verifica por si só uma consagração de política 

pública específica no combate ao ransomware, haja vista que trata da responsabilidade pelo 

tratamento de dados por empresas legítimas prestadoras de serviços e não do aspecto criminal 
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da conduta em si, mas sim de questões periféricas como a responsabilidade civil de prestadores 

de serviços. 

Verifica-se, assim, a necessidade de implementação de uma política pública de combate 

ao ransomware, verificando-se na sua hipótese todos os elementos estruturantes de uma 

intenção e objetivo a ser alcançado pelo Estado, obedecendo a criação de uma política pública 

várias exigências e possuindo fases de estruturação, as quais serão delineadas. 

Analisando principalmente os conceitos trazidos por Dye e Jenkins, Michael Howlett 

conceitua política pública como um “fenômeno complexo que consiste em inúmeras decisões 

tomadas por muitos indivíduos e organizações no interior do próprio governo e que essas 

decisões são influenciadas por outros atores que operam interna e externamente no Estado”156. 

Importa destacar que o desenvolvimento de uma política pública para atendimento à 

necessidade exposta no título do presente trabalho, qual seja a propiciação de meios para se 

combater a conduta de sequestro de dados, não significa que deve ser um plano elaborado por 

este ou aquele governo, este ou aquele candidato. 

É necessário, pois, primeiramente distinguir política propriamente dita de política 

pública. Os ideais de um governo estarão presentes no processo de criação da política pública, 

sem sombra de dúvida. O que dá legitimidade para tanto, por sua vez, é a expressão da vontade 

popular, a qual elege um em detrimento de outro para assim então se buscar solução dos 

problemas sociais específicos. 

Todavia, após iniciada a implementação de uma política de governo, há uma 

transmutação, dada em razão da atribuição de juridicidade à política, quando então se pode falar 

em política pública. Esta última, então, dotada de juridicidade, passa a não mais se apresentar 

como mera vontade de governo, mas sim como objetivo juridicamente obrigatório de 

consecução à nação. 

Apresentando o plano macroinstitucional, Maria Paula Dallari Bucci ensina que: 

O governo é o nicho da política no Estado: as decisões políticas são 

essencialmente manifestações de poder. Mas a política de maior alcance, 

compatível com a complexificação das possibilidades e dos meios obtidos 

com o desenvolvimento do capitalismo, depende da conformação do poder em 
estruturas despersonalizadas, organizadas segundo regras e procedimentos 

jurídicos. E com isso, progressivamente, a política vai deixando de ser 

exclusivamente política, para ser, ao mesmo tempo e cada vez mais, também 
direito, organizado em instituições.157 
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Denota-se, assim, que há solidez ao que se entenda como política pública, não sendo 

alterada a cada alteração de governo, possibilitando, assim, caracterizá-la como 

macroinstitucional, ou seja, além das instituições, é uma vontade comum exprimida pela 

maioria para qual todos, Estado e jurisdicionados, devem caminhar. 

Com relação ao tema objeto da pesquisa, a questão é ainda mais abrangente, pois, 

importa em questões de direitos humanos, os quais internacionalmente são, há muito tempo, 

protegidos com tratados e convenções para as quais, como dito anteriormente, o Brasil é 

reiteradamente acusado de descumprimento. 

Quanto à esta obrigação estatal, Alain Supiot revela que: 

Hoje, a abertura das fronteiras, que atende a uma série de fatores bem 
conhecidos (econômicos, políticos e técnicos), abala esses âmbitos nacionais 

da vida em sociedade. As solidariedades nacionais são por sua vez 

questionadas, de um lado, pelo que se chama a globalização e, do outro, pela 
relocalização, pela reterritorialização. Globalização e localização são as duas 

faces inseparáveis de estratégias econômicas mundiais que se fundamentam 

na valorização de vantagens competitivas locais. O Estado encontra-se, assim, 
numa situação perigosa. No plano internacional a "globalização" conduz a 

uma ordem jurídica em que o Direito Internacional da concorrência, que 

supostamente encarna o  interesse comum das diferentes nações, impõe-se aos 

Estados.158 
 

Não se trata, pois, de um problema que se quer resolver, mas sim de uma obrigação, 

pois já superada, e muito, este primeiro plano da criação de uma política pública trazida pela 

autora citada, havendo juridicidade inquestionável na questão da prática do ransomware, por 

se constituir em violação aos direitos da personalidade, conforme visto anteriormente. 

Delineada a ideia de desenvolvimento da política propriamente dita à política pública, 

com a ressalva quanto à juridicidade desta última assim já considerada, pode-se caminhar para 

seu segundo momento: o plano microinstitucional. Este, por sua vez, se caracteriza pelo 

processamento com que o objetivo será implementado. Nos dizeres de Maria Paula Dallari 

Bucci: 

Políticas públicas definem-se como programas de ação governamental, em 

cuja formação há um elemento processual estruturante: “política pública é o 

programa de ação governamental que resulta de um processo ou conjunto de 
processos juridicamente regulados [...]”. 

A expressão processo empregada nessa proposição está mais ligada ao viés da 

ciência política que ao direito. Refere-se ela à sucessão de etapas da “vida 
institucional” de uma política pública, desde a inserção do problema na agenda 

política até a implementação da decisão, passando pela formulação de 

alternativas e a tomada da decisão em si”. O processo é o fator de unidade, 
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“fio condutor” a orientar a identificação e compreensão de determinada 

política pública (...).159 

 

Trata-se, portanto, da incorporação ao sistema administrativo daquilo que se pretende 

instituir como política pública, com apresentação das prioridades, dos recursos a serem 

utilizados, quem serão os beneficiados, e qual o tempo será necessário para a efetivação e 

durabilidade da política pública. 

Na lição trazida por Maria Paula Dallari Bucci, a classificação dos planos de criação de 

uma política pública conta ainda com o que ela denomina de plano mesoinstitucional, que se 

situa entre os dois primeiros mencionados (macro e microinstitucional). 

Nele, entre o governo (macro) e a ação governamental (micro) estão os “arranjos 

institucionais, políticas públicas na sua forma exterior, conjunto de elementos, iniciativas e 

normas que compõem o programa de ação governamental devidamente estruturado”160. 

Em suma, neste plano se caracteriza a implementação da política pública com sua 

inclusão no ordenamento jurídico, fazendo-se devida ressalva quanto à abrangência do instituto, 

que não significa dizer apenas leis e resoluções. Como se sabe, princípios constitucionais são 

dotados de normatividade, servindo, portanto, por exemplo, como fundamento jurídico válido 

à efetivação de direitos fundamentais. 

Quanto à política pública, ainda, há que se considerar todo e qualquer diploma 

normativo, como resoluções, normativas, ordens internas, e não apenas leis ou dispositivos 

constitucionais, todo regramento pode ser inserido neste plano mesoinstitucional e revela, na 

prática, a ação (vontade) governamental, a qual pode, inclusive, ser colegiada (vários Estados) 

como se verifica em regramentos formulados por órgãos coletivos como a ONU e o Conselho 

Europeu, elaboradores do já estudado GDPR, por exemplo. 

Na prática, pois, o desenvolvimento de uma política pública se dá em cinco fases, as 

quais serão agora tratadas, em definições trazidas pela obra de Michael Howlett. Em primeiro 

momento, a criação da política pública necessita de uma montagem de agenda. Por meio dela, 

é reconhecido o problema para o qual se buscará implementação de medidas à sua solução. 

Saber qual problema ou necessidade da população merece a dispensa de tal nível de atenção é 

fundamental e se revela a mais importante das fases de criação da política pública. Como muito 

bem assevera o autor: 

Em sua essência, a montagem da agenda diz respeito ao reconhecimento de 

que algum assunto é um problema que requer mais atenção por parte do 

governo (...). Isso não garante, de modo algum, que o problema será 
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eventualmente abordado, ou resolvido, por alguma atividade adicional do 

governo, mas apenas que ele foi isoladamente destacado para que o governo 

o leve em consideração entre a massa de problemas que existem numa 
sociedade em determinado momento. Isto é, ele foi elevado de seu status como 

objeto de preocupação para o status de um problema privado ou social e, 

finalmente, ao status de uma questão pública (publicissue) potencialmente 

sujeita à ação governamental. Se, por um lado, as ameaças e desafios 
constituem as forças que com mais freqüência motivam a definição de tópicos 

na formação da agenda política, por outro, em outras ocasiões as agendas 

políticas podem ser estabelecidas pela atratividade de uma oportunidade, 
como a corrida do programa espacial dos Estados Unidos para levar um 

homem à Lua na década de 1960.161 

 

Quanto a esta questão de oportunidade tratada pelo autor, há que se ponderar que, quanto 

ao tema aqui discutido, a migração da prática de ransomware para alvos como pequenas 

empresas e pessoas físicas, que eclodiram em janeiro de 2016 (muito embora a prática não seja 

tão recente, como vimos anteriormente), enseja uma disposição governamental mais ávida em 

resolver problemas pretéritos de precariedade da segurança na internet. 

Evidente que a questão deve estar presente na agenda governamental brasileira. 

Todavia, dada a expansão de problemas sociais relevantes e de uma alegada falta de orçamento 

público, muitas questões deixam de ser encaradas como deveriam, muito embora a segurança 

na internet envolva praticamente todos os setores produtivos de nossa Sociedade da Informação 

e deva ser, assim, tratada com máxima prioridade. 

Em segundo momento, a política pública assim reconhecida e integrante da agenda 

governamental precisa de um plano, um curso de ação pelo qual as medidas a si inerente serão 

tomadas no objetivo de resolver ou diminuir as consequências do problema eleito. 

Michael Howlett divide a formulação da política pública (policy-making), segunda fase 

da criação da política pública, em mais duas fases, apreciação e diálogo, sendo que: 

Na fase da apreciação, se identificam e se consideram os dados e a evidência. 

Esses podem tomar a forma de relatórios de pesquisa, depoimento de experts, 

informações das partes interessadas, ou consulta pública sobre o problema 
político que se tenha sido identificado. Aqui o governo tanto gera quanto 

recebe informações sobre os problemas políticos e suas resoluções. 

A fase do diálogo procura facilitar a comunicação entre os atores políticos 
com diferentes perspectivas sobre a questão e as soluções potenciais. Às 

vezes, são realizadas reuniões abertas em que os apresentadores podem 

discutir e debater as opções políticas propostas. Em outros casos, o diálogo é 

mais estruturado, com experts e representantes societários de organizações de 
negócio e trabalhadores convidados a falar contra e a favor das soluções 

potenciais. Hajer (2005) observa que a estrutura que propicia informações 

sobre as opções políticas pode fazer diferença considerável nos efeitos dessa 
participação, tanto no processo político quanto nos próprios participantes. As 

consultas formais e audiências públicas tendem a privilegiar a informação 
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especializada e frustrar os novos participantes, ao passo que novas técnicas 

envolvendo os participantes de organizações e os pontos de vistas menos 

estabelecidos podem trazer mais energia e entusiasmo ao diálogo sobre as 
opções políticas.162 

 

É, portanto, o momento de estudo e coleta de informações e dados estatísticos para, além 

de justificar-se a adoção da política pública na agenda governamental, também se traçar qual o 

caminho mais eficaz na consecução do objetivo almejado (solução do problema social eleito). 

A terceira fase, por sua vez, trata da tomada de decisão política e se perfaz pela adoção 

de uma ou mais hipóteses de solução estudados e discutidos como aplicáveis ao problema, de 

modo que assim eleitos pelos agentes políticos responsáveis. 

Esta escolha se dá por meio da utilização de critérios inerentes ao contexto social-

econômico que se encontram os agentes. Historicamente, em um primeiro momento se teve 

como padrão a utilização de um critério mais utilitarista, no sentido de potencializar-se o 

resultado com o menor emprego de esforços possível. Posteriormente, consolidou-se um 

critério (incremental) pelo qual verdadeira barganha de benefícios e responsabilidades era feita 

entre os agentes interessados, de modo a convencer-se o outro mediante uma contraprestação, 

num procedimento dotado de essência política bem ávida. 

Uma mistura dos dois critérios foi historicamente de tentada implementação, sendo o 

diagnóstico extremamente difícil em razão da multiplicidade de contextos em que as decisões 

desta natureza foram e são tomadas. 

Ao final da análise do panorama histórico, Howlett adere à ideia de Forester como a 

mais abrangente e propícia à resolução do impasse de quais critérios devem ser adotados pelos 

agentes políticos e governamentais nesta terceira fase da criação de uma política pública, 

aduzindo que: 

(...) Forester sugeriu que há cinco estilos possíveis de tomada de decisão, 
assim designados por ele: de otimização, satisfatório, de sondagem, de 

barganha e organizacional. O estilo da otimização é a estratégia que 

predomina quando são atendidas as condições (mencionadas acima) do 

método racional perfeito. A prevalência dos outros depende do grau em que 
essas condições são atendidas. Quando há limitações cognitivas, pelas razões 

citadas anteriormente, é provável que nos deparemos com o estilo satisfatório 

de tomada de decisão. Os outros estilos mencionados por Forester são 
sobrepostos e, portanto, é difícil distingui-los com clareza. Quando o 

problema é vago, segundo seu argumento, é provável que ocorra a estratégia 

da sondagem, ou busca. Já, quando há múltiplos atores lidando com um 
problema, sem contar com informação e tempo, é provável que se recorra à 

estratégia da barganha. A estratégia organizacional envolve múltiplos 

cenários e atores que dispõem dos recursos de tempo e informação, mas que 

também se deparam com muitos problemas. Basta dizer que esses tipos 
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envolvem número maior de atores, cenários mais complexos, problemas mais 

intratáveis, informações incompletas ou distorcidas e tempo limitado para a 

tomada de decisão.163 
 

A quarta fase de criação da política pública é sua implementação. Trata-se da parte mais 

prática do processo, pela qual são adotadas as medidas que levam aos resultados. Destaque-se 

que, a este ponto, o problema já logrou êxito em um longo e complexo caminho, sendo agora 

devida a prática de ações para que resultados sejam alcançados, como diminuição ou aumento 

de números estatísticos. 

Tendo em vista o quadro histórico da implementação das políticas públicas demandar 

aprofundamento para elucidação quanto às formas experimentadas e acertos e erros, o que não 

é objeto do presente estudo, importa por ora apenas mencionar que a preocupação neste ponto 

é com o design que será dado aos programas de efetivação das políticas, de modo a se ter maior 

ou menor grau de concentração das ações em um agente político mais evidenciado (no nosso 

cenário se será uma política pública de âmbito federal, estadual ou municipal ou mesmo se 

pulverizada entre estes três, ou ainda se implementar-se-á por meio de convênios publico – 

privados, e, principalmente, com viés internacional). 

Por fim, e com maior inerência ao Direito, está a fase de avaliação da política pública. 

Com mais atenção da ciência jurídica em razão de ser neste momento que as medidas 

adequadoras serão tomadas, e isso se dá mormente com interferência do Poder Judiciário. 

Mas não é só isso. Não se trata apenas de judicialização. A avaliação é feita mediante 

procedimentos de análise pelos agentes políticos envolvidos, aplicadores finalmente da política 

pública, bem como pela população, com renovação das consultas populares e especializadas da 

segunda fase, agora com substrato mais concreto do complexo ideal-real. As avaliações podem 

ser classificadas como avaliação administrativa, avaliação judicial e avaliação política. 

Para o elaborador da teoria aqui pincelada, Michael Howlett, como resultado desta 

última fase, após a avaliação de uma política pública, o problema e as hipóteses de solução 

podem ser totalmente revistos, o que importaria, neste caso, no recomeço de todo o processo 

cognitivo de implementação da política, retornando à montagem da agenda ou qualquer outro 

estado anterior do processo de implementação, ou ainda, sendo satisfatórios os resultados, se 

possa manter o padrão de medidas adotado. A reconceituação pode significar tão somente 

alteração em aspectos tangentes ao plano geral, ou mesmo significar o fim da própria política 

pública.164 
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Interessante perceber que até mesmo para constatação da efetividade ou não de uma 

política pública, critérios devem ser estabelecidos, e o são, basicamente, assim feitos com a 

contraposição do objetivo inicialmente estamentado e os resultados produzidos após a sua 

implementação. 

Analisando a questão de política pública para segurança na internet, em artigo publicado 

para o Instituto da Defesa Nacional de Portugal, Paulo Fernando Viegas Nunes faz importantes 

reflexões e ponderações sobre o assunto, especialmente quanto à órbita internacional. 

Primeiramente, o especialista em transmissões elucida quanto a divisão de tratamento 

que deve ser dada em âmbito nacional e internacional, de modo que a ambos deve ser dada a 

atenção, mas especifica quanto aos procedimentos internos que podem ser adotados, indicando 

quais têm sido as medidas e objetivos a serem alcançados neste ínterim. Defende, neste sentido, 

a criação de um conselho nacional cuja atribuição seja a implementação de medidas e de uma 

política pública de proteção ao ambiente virtual, especialmente em âmbito nacional, com 

colaboração no que tange ao aspecto internacional.165 

Para tanto, enumera muitas medidas que devem compor uma o que denomina de 

Estratégia Nacional de Segurança Digital, dentre as quais estão: a) a garantia de proteção das 

infraestruturas de informação, com implementação de mecanismos de segurança e prevenção 

de invasões; b) melhoria da referida infraestrutura, com constante investimento em inovação e 

atualização das tecnologias implementadas; c) reforço da segurança da rede utilizada pelo poder 

público; d) reforma legislativa capaz de combater o cibercrime, com elaboração de novas leis e 

aplicação adaptada das normas vigentes às especificidades do âmbito virtual; e) implementar 

órgãos de controle (Conselho Nacional de Cibersegurança e Ciberdefesa) para os quais é 

atribuída função regulatória e de orientação político-estratégica e gestão de crises do 

ciberespaço, com garantia de autoridade ao combate aos crimes cibernéticos, garantindo 

segurança no espaço nacional da internet; f) garantir segurança do próprio governo quanto a 

ataques cibernéticos, e não somente de seus circunscritos; g) promover aculturamento de uso 

consciente da internet, com vistas à promoção de uma educação digital; h) investir no 

desenvolvimento de novas tecnologias para melhoria e maior rigidez da segurança dos 

dispositivos, em âmbito nacional e internacional; e i) reforçar os compromissos de cooperação 

internacional.166 
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Conclui o analista no sentido de que “O desenvolvimento de uma Estratégia Nacional 

para o Ciberespaço permitirá potencializar o impacto das iniciativas governamentais já em 

curso, fornecendo‑lhes uma visão e um enquadramento integrador, que facilita a implementação 

e reforça o seu impacto, num contexto onde o desenvolvimento de sinergias nacionais e de 

parcerias internacionais desempenha um papel central.”167 

Por vezes, a própria inclusão do problema na agenda governamental decorre de uma 

internalização de problemas internacionais, como nos parece ser o caso da segurança na 

internet168. Isto se verifica tradicionalmente com relação ao Brasil, onde há uma tendência 

natural de incorporar legislações estrangeiras com adaptações (nem sempre bem sucedidas) à 

realidade nacional. Por exemplo, podemos citar os aqui analisados GDPR que após entrado em 

vigor destrancou projetos de lei que, como visto, vieram a consagrar a LGPD brasileira, que 

contém adaptações, mas sem sombra de dúvida se inspirou no regramento europeu. 

Inclusive no que tange a estes diplomas normativos, podemos destacar que uma das suas 

características mais especiais é a adoção de medidas de governança distribuída, pela qual a fim 

de conseguir se ter mais segurança na internet, é distribuída responsabilidade mormente e 

anteriormente exclusiva do Estado com particulares e usuários, sendo este um dos pilares de 

uma política pública de sucesso no trato de questões de segurança da internet. Ou seja, a ideia 

de centralização e confiança plena no estado como garantidor único de benefício e bem-estar 

social não mais subsiste, ainda mais em se tratando de matéria de tecnologia em uma Sociedade 

da Informação tal qual a que vivemos. 

A governança operacionaliza-se através de mecanismos como subsídios, contratos e 

acordos de cooperação, tendo vantagens desde a capitalização do recurso à concretização das 

medidas elaboradas, como também o acesso a um vasto leque de profissionais especializados e 

a um mercado interessado na consecução do objetivo estatal, que permite em outros termos, 

ter-se um melhor produto pelo melhor preço, sendo por isso assumido que os padrões desejados 

de atuação da boa gestão pública passam pela prestação de bens e serviços públicos de 

qualidade, de forma eficiente, transparente e sustentável. Em resumo, “é possível afirmar que a 

essência desta corrente teórica, governança, se encontra na administração e na implementação 

                                                             
167 NUNES, Paulo Fernando Viegas. A Definição de uma Estratégia Nacional de Cibersegurança. Instituto 

Nacional de Defesa. 125. 
168 SANTOS, Daniela Gonçalves Guerreiro. A Cibersegurança em Portugal: A ação política nacional em 

matéria de cibersegurança. Dissertação (Mestrado em Políticas Públicas) – Instituto Universitário de Lisboa. p. 

23. 



105 
 

de políticas públicas através de redes e parcerias entre governo, empresas e associações da 

sociedade civil”169 

A solução, todavia, não está em simplesmente pulverizar a responsabilidade 

historicamente recaída sobre o Estado, de modo que este deve, primeiro, dar condições de 

conhecimento técnico aos demais autores da Sociedade da Informação, o que perpassa 

inevitavelmente pelo investimento em educação, e em específico para nós em educação digital. 

Assim “Mais do que nunca se impõe neste tempo complexo um ‘novo Estado’ capaz de projetar 

no país, uma dinâmica de procura permanente da criação de valor e aposta na criatividade” de 

modo a se ter, de fato, uma “Sociedade da Inteligência Competitiva”.170 

E nesta oportunidade, qual seja, o incremento de uma educação digital, além de se 

verificar a prevenção no que tange à uma grande parcela dos ataques ransomware, também está 

presente a utilização de medidas técnicas que permitam a utilização de novas tecnologias pelo 

Estado para melhoria de sua segurança digital. 

Evidentemente que a luta não é, sequer, leal. Sempre se estará a melhorar e reinventar 

mecanismos de combate aos diversos ilícitos que são e ainda serão perpetrados por meio da 

internet, como no caso do ransomware. De modo que “Os defensores simplesmente têm muito 

terreno técnico para cobrir, no qual o hacker já está em vantagem. Exige-se do defensor 

criatividade defensiva, boa intelligence e algum nível de automação na deteção de ataques e 

resposta. Aqui o Estado é necessário para dar a sua orientação e contributo”171. 

Neste sentido, medidas de aplicação de novas tecnologias devem ser tomadas por 

governos para melhoria da segurança – seja em relação a sistemas do próprio Estado, ou mesmo 

disponibilização destas tecnologias, com investimento e uma política de desenvolvimento, para 

o setor privado. 

Uma possibilidade atual é a utilização do protocolo blockchain (ver item 3) na 

administração pública como mecanismo de proteção aos dados públicos.172 

Ambientado o cenário atual, cujo armazenamento e fluxo de informações se dá 

preponderantemente por meio da internet, em contraponto à vulnerabilidade da rede, faz-se 

necessário o desenvolvimento de aplicações que de certa maneira combatam possíveis ataques 
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e, assim, tragam segurança aos usuários da rede, que como se propôs no presente podem ser 

todos os indivíduos do planeta, já que direta ou indiretamente somos atingidos por ataques 

cibernéticos como os exemplos mencionados anteriormente. Mais ainda quando nos deparamos 

com a tendência irreversível de digitalização também das atividades do Poder Público, 

especialmente quanto ao processamento de dados. 

Desta causa e efeito, o uso do protocolo blockchain se apresenta como possível 

ferramenta a proporcionar maior segurança à Administração Pública e aos dados pessoais dos 

jurisdicionados, uma vez que ao Estado é devido buscar a prestação do serviço de forma 

eficiente, considerando-se eficiência como “modo de organizar, estruturar, disciplinar a 

Administração Pública, (...) com o mesmo objetivo de alcançar os melhores resultados na 

prestação do serviço público”173, ao passo que o serviço público somente assim o será se capaz 

for de garantir segurança aos usuários. 

Contraponto a esta fragilidade anunciada, surge o Bitcoin e, como vimos, mais 

preciosamente ainda um dos seus componentes de funcionamento, o protocolo blockchain, que 

fornece rigidez e inviolabilidade ao sistema que promove transferência de valores que nada 

mais são do que informações eletrônicas. 

Vislumbra-se, assim, que referida tecnologia pode ter aproveitamento pela 

Administração Pública no que tange ao armazenamento de dados públicos, bem como na gestão 

e, principalmente, segurança dos dados referentes aos circunscritos nas mais diversas áreas 

como registro civil, cadastro de pessoas físicas e jurídicas, passaporte, título de eleitor, 

habilitação para dirigir, imposto de renda, propriedade imobiliária e de outros bens móveis, 

enfim, de toda a vida pública do cidadão. 

Cumpre salientar que já se encontra legislado no Brasil a criação de um cadastro único 

de identidade174, pelo qual já houve o agrupamento de diversos documentos anteriormente 

distintos (Registro de Identidade RG, Cadastro de Pessoas Físicas CPF, Carteira Nacional de 

Habilitação CNH e Título de Eleitor). Vale dizer também que tal medida não é exclusividade 

do país, uma vez que a documentação única já é, há certo tempo, realidade em outros países. 

Contudo, o que importa destacar é que já haverá um cadastro único de dados do cidadão (nada 

obstante pudessem ter sido abrangidos outros tipos de dados como propriedade e declarações 

de renda, por exemplo), e que tais dados serão armazenados em servidores tradicionais, mais 

sujeitos a invasões, as quais, como visto anteriormente, não raramente ocorrem, com exemplos 
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já citados e com custos de manutenção muito maiores do que o protocolo blockchain pode 

oferecer. 

Da análise do objetivo da administração pública – cujo Brasil foi dado como exemplo 

nesta oportunidade, mas no qual se verifica uma tendência mundial de armazenamento de dados 

online –, em contraponto com a capacidade de armazenamento e segurança do protocolo 

blockchain, denota-se que a hipótese de implementação deste último é deveras factível. 

Essa ideia de digitalização pode gerar receio em culturas mais tradicionalistas e 

cautelosas quanto à confiabilidade de sistemas eletrônicos. Para o Brasil, contudo, onde o 

processo eleitoral é todo digitalizado, não se vislumbra tanta resistência à implantação de um 

sistema totalmente digital. 

Quanto à possibilidade de utilização da tecnologia em comento por governos, e o 

posicionamento mais restritivo adotado por uns, enquanto outros vislumbram a possibilidade 

de avanço em sua utilização, Don Tapscott and Alex Tapscott escrevem: 

Regulators have also snapped attention, establishing task forces to explore 

what kind of legislation, if any, makes sense. Authoritarian governments like 

Russia’s have banned or severely limited the use of bitcoin, as have 

democratic states that should know better, like Argentina, given its history on 

currency crises. More thoughtful governments in the West are investing 

considerably in understanding how the new technology could transform not 

only central banking and the nature of money, but also government operations 

and the nature of democracy. Carolyn Wilkins, the senior deputy governor of 

the Bank of Canada, believes it’s time for central banks everywhere to 

seriously study the implications of moving entire national currency systems to 

digital money. The Bank of England’s top economist, Andrew Haldane, has 

proposed a national digital currency for the United Kingdom.175 

 

A propósito, já há sugestões de adaptação da tecnologia blockchain para criação de 

sistemas que protejam dados pessoais, como no trabalho de Guy Zyskind, Oz Nathan e Alex 

’Sandy’ Pentland, que desenvolveram tecnicamente um caminho para garantir segurança a 

dados pessoais mediante a distribuição do armazenamento de informações.176 

Evidente que o setor público possui especificidades que demandam adaptação na 

implementação de ações como a que se sugere nesta oportunidade, dentre elas, por exemplo, as 

limitações no tocante à contratação direta de fornecedores de bens e serviços. Porém, dada a 

magnitude da chance de resolução ou ao menos grande melhora da segurança dos dados 
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públicos, tais questões devem se sub-rogar à ordem maior de benefício geral, não devendo 

prevalecer qualquer limitação de natureza ordinária. 

Há também que se mencionar certa objeção que pode haver entre os governantes para 

adoção da tecnologia em comento, já que uma maior publicidade dos atos administrativos é 

inerente à utilização do blockchain. Como sugerem alguns, os governantes talvez sejam o maior 

empecilho na implementação do blockchain pela Administração Pública, já que ela pode 

significar mais facilidade para fiscalização da atividade estatal. 

Tal resistência pode ser oriunda das previsões futuras feitas, como por exemplo, por 

Melanie Swan, pelas quais o armazenamento de informações civis em blockchain pode, ao 

longo do tempo e mediante implantação global, causar uma relativização da própria essência 

do Estado, de modo que mediante a unificação de registros se teria apenas cidadãos do mundo, 

sendo o país de origem apenas e tão somente um local de origem, não determinando e 

caracterizando o indivíduo como é hoje, baseando-se na unificação de bancos de dados 

espalhados pelo mundo em que toda informação de toda pessoa seria de disponível acesso a 

todos, bem como transferência de bens e moedas se daria de forma irrestrita.177 

Na ideia, imagina-se, evidentemente, uma sociedade futurista, para qual pode se rumar 

ou não. Em curto período, contudo, a implementação do protocolo blockchain para 

armazenamento e processamento de dados públicos, ainda que individualmente entre os 

Estados, pode significar proteção e segurança dos mesmos. 

Os benefícios vão, como visto, da maior inviolabilidade do sistema à veracidade e não 

duplicidade das informações registradas mediante o protocolo blockchain, possibilitando, de 

imediato, maior segurança e consequentemente mais eficiência do serviço público. 

Temos, portanto, duas necessidades dentro de uma política pública que se busque 

implementar: um aspecto educacional, capaz de qualificar os usuários e inserir uma cultura de 

uso consciente com capacidade de prevenção de ataques (dificultando a ação dos criminosos), 

seja individualmente ou com relação a empresas (a partir de quando poder-se-á, então, instaurar 

mecanismos de governança mais permissivos); e um aspecto prático de investimento em 

técnicas de proteção (também de âmbito público ou de proveito dos particulares) pelo qual o 

Estado invista e propicie o desenvolvimento de medidas que previnam ou diminuam os ataques 

de ransomware. Como mero exemplo deste último, mas não vinculativo à opção única, está a 

possibilidade de uso da tecnologia inerente ao protocolo blockchain no armazenamento de 

dados públicos, sendo, todavia, infindável as hipóteses de implementação de novas tecnologias 
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para o garantimento de maior segurança na internet, sendo preponderante, em verdade, a quebra 

de paradigma quanto ao receio de acompanhamento da inovação tecnológica em razão do 

Estado, sendo necessário a este imiscuir-se neste cenário, sob pena de não cumprimento de suas 

funções mais primordiais. 

 

4.4. A COOPERAÇÃO INTERNACIONAL, PADRONIZAÇÃO E REGULAÇÃO 

INTERNACIONAL ALTERNATIVA (SOFTLAW) COMO FERRAMENTAS DE 

COMBATE AO RANSOMWARE 

 

Como mencionado no início do trabalho, a informação é o centro gravitacional desta 

que vivemos e chamamos de Sociedade da Informação, se revelando sua proteção como 

imperativo categórico do investimento das forças estatais. 

O ambiente da internet, neste sentido, não oferece muita resistência ao cometimento de 

crimes, como também vimos durante a presente pesquisa. Como nela não há fronteiras 

geográficas estabelecidas, a prática de atos ilícitos é de dificultada repressão, pois muitas leis 

deixam de ser aplicadas em razão das barreiras existentes entre os países. Sendo assim, pode 

existir ato que é repreendido em um país e em outro não, bem como pode ser que até seja ilícito 

em dois países (do domicílio da vítima e do domicílio do infrator), mas, em razão de não 

comunicabilidade (de leis ou mesmo questões diplomáticas), não seja possível suscitar a 

responsabilidade perante o infrator, podendo se concluir, infelizmente, que não há dúvida de 

que a internet favorece a prática de atos ilícitos.178 

O cenário há muito tempo já havia sido previsto. Já defendia Pierre Lévy, em sua obra 

A Inteligência Coletiva, a desterritorialização do ciberespaço como hipótese de amenização dos 

efeitos da fertilidade criminosa encontrada na rede, aduzindo que: 

Os artistas que exploram essas vias poderiam ser os pesquisadores da nova 

arquitetura do ciberespaço, que será sem dúvida uma das principais artes do 

século XXI. Os novos arquitetos podem ser tanto pessoas provenientes de 
meios tradicionais da arte como engenheiros, criadores de redes ou interfaces, 

inventores de software, equipes localizadas em organismos internacionais de 

padronização, juristas da informação, etc. Nesse domínio, de fato, as escolhas 
aparentemente mais “técnicas” têm e terão sólidas incidências políticas, 

econômicas e culturais. Sabe-se que os arquitetos e urbanistas clássicos 

contribuem para produzir o ambiente material, prático e mesmo simbólico dos 

grupos humanos. Do mesmo modo, os acionistas, os criadores e os 
engenheiros do ciberespaço contribuem para produzir os ambientes de 

pensamento (sistemas de signos, tecnologias intelectuais), de percepção 

(interfaces) de ação (trabalho à distância, teleoperação) e de comunicação 
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(direitos de acesso, políticas tarifárias) que em grande parte irão estruturar as 

evoluções sociais e culturais. 

Para guiar a construção do ciberespaço, para ajudar a escolher entre as 
diferentes orientações possíveis, ou mesmo para imaginar outras, propomos 

um critério de escolha ético-político, uma visão organizadora. Deveriam ser 

encorajados os dispositivos que contribuem para a produção de uma 

inteligência ou de uma imaginação coletiva. Segundo esse princípio geral, 
serão encorajados, de preferência: 1) os instrumentos que favorecem o 

desenvolvimento do laço social pelo aprendizado e pela troca do saber; 2) os 

agenciamentos de comunicação capazes de escutar, integrar e restituir a 
diversidade, em vez daqueles que reproduzem a difusão midiática tradicional; 

3) os sistemas que visam o surgimento de seres autônomos, qualquer que seja 

a natureza dos sistemas (pedagógicos, artísticos, etc.) e dos seres (indivíduos, 

grupos humanos, obras, seres artificiais); 4) as engenharias semióticas que 
permitem explorar e valorizar, em benefício da maioria, os jazigos de dados, 

o capital de competências e a potência simbólica acumulada pela humanidade. 

Em matéria de criação e de gestão dos signos, de transmissão de 
conhecimento, de administração dos espaços de vida e de pensamento, a 

melhor propedêutica está, sem dúvida, do lado da literatura, da arte, da 

filosofia, da alta cultura em geral. A barbárie nascerá – já nasce – da 
separação: contrariamente ao que eles pensam, nesse aspecto, os técnicos têm 

muito a aprender dos humanistas. Simetricamente, as pessoas de cultura 

devem fazer o esforço e apoderar-se dessas novas ferramentas, já que elas 

redefinem o trabalho da inteligência e da sensação. Na falta desse encontro, 
só obteremos, afinal, uma técnica vazia e uma cultura morta. 

Defendemos aqui uma arquitetura sem fundações, como a dos bascos, com 

todo o seu sistema de oceanografia prática de navegação, de orientação em 
meio às correntes. Não sensatas construções “simbólicas”, análogas a 

qualquer imagem fixa do corpo ou do espírito humano, reflexos de um mundo 

estável. Pelo contrário, a arquitetura do êxodo provoca o crescimento de um 
mundo nômade em meio a universos de signos em expansão; urde incessantes 

metamorfoses do corpo; na ausência da carne e do tempo, ela arma suas frotas 

em direção aos arquipélagos não-violados das memórias. Longe de instituir 

um teatro da representação, a arquitetura do futuro reúne jangadas de ícones 
para travessias do caos. À escuta do cérebro coletivo, traduzindo o 

pensamento plural, ela ergue palácios sonoros, cidades de vozes e de cantos, 

instantâneos, luminosos e dançantes como labaredas.179 
 

Muito embora seja muito difícil o desaparecimento dos estados nacionais, a poética 

profecia mencionada pelo autor tem aplicação no que tange à necessária cooperação 

internacional, de modo que, se não é possível o desfazimento das separações nacionais, também 

não é possível a convivência com tratamento individualizado dos estados quanto às questões de 

internet. 

Em que pese o presente não se atente às questões de Tecnologia da Informação em si, 

como advertindo durante toda a pesquisa, sabidamente a arquitetura universal e padronizada 

em nível global é, ainda, utópica (muito embora não sejam poucos os otimistas neste sentido). 

Contudo, a regulamentação internacional nos parece plenamente factível. Tanto é assim que em 
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outros âmbitos a mesma tem sido preponderante para regulação (ainda que mínima) e 

garantimento de alguma atividade, como, por exemplo, ocorre com o comércio internacional. 

Em nada obstante, a regulamentação por meio de normas internacionais não 

tradicionais, além de se apresentar como tendência, também pode ser defendida em razão dos 

resultados que produz. Tal constatação pode ser feita até mesmo pelo insucesso na delegação 

aos Estados europeus de questões relativas à proteção de dados. 

Dentre as próprias causas justificativas do estudado GDPR, consta a inefetividade da 

delegação aos Estados para regulamentação e combate às violações eletrônicas como critério 

preponderante para sua elaboração, no sentido de que aplicadas por cada Estado sua própria 

regulamentação, de forma individual e sem adoção de medidas cooperativas, a insegurança 

jurídica e ineficácia da lei instaurar-se-ão, conforme justificativa número 9 do Regulamento180, 

sem perder de vista que a cooperação internacional é prevista no próprio art. 50º do GDPR181. 

Os desafios, portanto, para proteger um país num cenário de ataque como do tipo 

ransomware vão além da perseguição das condutas dentro deste ou daquele país, sendo evidente 

a necessidade de os Estados possuírem instrumentos que permitam atuação conjunta dos 

operadores privados e públicos para implementação de medidas de prevenção, controle e 

mitigação de incidentes, de modo a regular de forma mais eficaz (não tão preso à forma) o 

funcionamento do ciberespaço e tornar obrigatória aos Estados (por meio de normas 

internacionais) a adoção de medidas de proteção e de persecução de infratores, quer seja em 

relação às redes públicas, quer redes privadas.182 

                                                             
180 Justificativa n. 9. GDPR, Regulamento UE 2016/679. Os objetivos e os princípios da Diretiva 95/46/CE 

continuam a ser válidos, mas não evitaram a fragmentação da aplicação da proteção dos dados ao nível da União, 

nem a insegurança jurídica ou o sentimento generalizado da opinião pública de que subsistem riscos significativos 

para a proteção das pessoas singulares, nomeadamente no que diz respeito às atividades por via eletrónica. As 
diferenças no nível de proteção dos direitos e das pessoas singulares, nomeadamente do direito à proteção dos 

dados pessoais no contexto do tratamento desses dados nos Estados-Membros, podem impedir a livre circulação 

de dados pessoais na União. Essas diferenças podem, por conseguinte, constituir um obstáculo ao exercício das 

atividades económicas a nível da União, distorcer a concorrência e impedir as autoridades de cumprirem as 

obrigações que lhes incumbem por força do direito da União. Essas diferenças entre os níveis de proteção devem-

se à existência de disparidades na execução e aplicação da Diretiva 95/46/CE. 
181 Art. 150. GDPR, Regulamento UE 2016/679. Em relação a países terceiros e a organizações internacionais, 

a Comissão e as autoridades de controlo tomam as medidas necessárias para: a) Estabelecer regras internacionais 

de cooperação destinadas a facilitar a aplicação efetiva da legislação em matéria de proteção de dados pessoais; b) 
Prestar assistência mútua a nível internacional no domínio da aplicação da legislação relativa à proteção de dados 

pessoais, nomeadamente através da notificação, comunicação de reclamações, e assistência na investigação e 

intercâmbio de informações, sob reserva das garantias adequadas de proteção dos dados pessoais e de outros 

direitos e liberdades fundamentais; c) Associar as partes interessadas aos debates e atividades que visem 

intensificar a cooperação internacional no âmbito da aplicação da legislação relativa à proteção de dados pessoais; 

d) Promover o intercâmbio e a documentação da legislação e das práticas em matéria de proteção de dados 

pessoais, nomeadamente no que diz respeito a conflitos jurisdicionais com países terceiros. 
182 DOS SANTOS, José Lino Alves. Contributos para uma melhor governação da cibersegurança em 

Portugal. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade Nova de Lisboa. p. 74. 
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Patrícia Peck Pinheiro atenta para a necessidade de cooperação internacional no trato 

adequado de questões que envolvem principalmente o aspecto penal da internet, ponderando 

que: 

A globalização da economia e da sociedade exige a globalização do 

pensamento jurídico, de modo a encontrar mecanismos de aplicação de 

normas que possam extrapolar os princípios da territorialidade, 
principalmente no tocante ao Direito Penal e ao Direito Comercial. Essa 

tendência de globalização do próprio Direito não é nova. O Direito 

Internacional Privado de algum modo já vem, por meio de Convenções e 
Tratados Internacionais, tentando estabelecer critério mais uniformes de 

análise jurídica entre os vários Estados nacionais. 

Para o Direito Digital, porém, a questão vai além: devem ser criados novos 
princípios de relacionamento, ou seja, diretrizes gerais sobre alguns requisitos 

básicos que deveriam ser atendidos por todos os usuários da rede. A resolução 

dessas questões já possibilitaria segurança maior nas relações virtuais. O que 

é diferente de se criarem normas específicas cuja aplicação e eficácia ficariam 
muito limitadas no tempo e no espaço.183 

 

Pelo direito internacional, a cooperação jurídica internacional seria, pois, um 

intercâmbio internacional para o cumprimento extraterritorial de medidas processuais em outro 

Estado, sendo admitida, contudo, a possibilidade de aplicação desta ferramenta também para 

questões administrativas de relacionamento diplomático entre os estados, podendo ser mais 

abrangente a ideia de cooperação, num sentido de que esta significa um conjunto de medidas e 

mecanismos pré-estabelecidos pelos quais as instituições públicas dialogam diretamente, 

solicitando e prestando assistência comum, a fim de possibilitar a realização de diligências 

necessárias à repressão de algum ilícito cometido em outro país, com fim último de garantir o 

acesso à justiça. Para tanto, os meios utilizados seriam: i) os meios de comunicação operados 

pelos Estados; ii) os instrumentos utilizados e iii) o conteúdo do auxílio prestado. Estes meios 

de comunicação correspondem às “vias” cooperacionais, que podem ser a via diplomática, a 

via das autoridades centrais e a via do contato direto. O primeiro, por já estar previamente 

instituído, na grande maioria dos casos, não exige tanto esforço público para sua eficácia. 

Contudo, neste aspecto, a falta de conhecimento técnico em relação à questão tecnológica 

prejudica a cooperação internacional. Outra via de cooperação são as autoridades centrais, que 

em suma podem ser definidos como aqueles órgãos estabelecidos por tratados cooperacionais 

para a comunicação em questões específicas, como agências e institutos, sempre se destacando 

a necessidade de conhecimento técnico satisfatório. A última forma de cooperação seria a do 

contato direto, na qual as autoridades nacional e estrangeira interessadas no auxílio mútuo se 
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comunicam diretamente, sem a intermediação dos respectivos corpos diplomáticos ou de 

autoridades centrais.184 

Como salientado, a técnica figura como imperativo pelo qual não vislumbra possível a 

plena e eficaz cooperação internacional, de modo que certa padronização de protocolos e 

capacidade tergiversiva entre os estados, consubstanciando-os em nível técnico adequado dos 

mesmo, é fundamental na persecução da sonhada padronização no tratamento das questões de 

crimes eletrônicos, em especial para o presente, do ransomware.  

Assim, as relações sociais com o que se denomina tecnociência (progresso científico 

vinculado ao desenvolvimento de novas tecnologias), determinam o posicionamento de uma 

sociedade, sendo que a nossa sociedade contemporânea caracteriza-se, como vimos, pela 

imprescindibilidade da técnica, de modo a estarmos totalmente inseridos e de certa forma 

dependentes das tecnologias inseridas no dia a dia, sendo ciência e tecnologia influenciadoras 

das formações sociais e naturalmente figurando nas agendas de progresso de todos os estados 

e órgãos internacionais. 

Na cooperação tecnológica, portanto, há de se verificar equivalência (ou ao menos 

comunicabilidade) de competência técnica e científica dos cooperantes, com objetivo que vai 

além da simples troca de conhecimento, compreendendo inovação para o desenvolvimento 

econômico e social, verificando-se aumento do conhecimento tecnocientífico que redunda num 

cenário mais favorável à consecução dos objetivos almejados (no nosso caso e como exemplo, 

no combate ao ransomware). Evidentemente, como está implícito, deve haver solidariedade de 

pensamento estatal, de modo a voltar-se os esforços em objetivos comuns. A cooperação técnica 

possui característica assistencial, pelo qual há uma transferência de conhecimento técnico e 

operacional colocado à disposição do menos desenvolvido, proporcionando sua evolução e 

adequação a padrões internacionais postos ou a serem ainda elaborados. De modo geral, 

portanto, a cooperação técnica internacional objetiva o nivelamento da qualidade da pesquisa e 

produção internacional sob determinado assunto de âmbito global, como é o caso do 

ransomware, sendo o ensino (podendo se falar até em uma cooperação educacional) parte deste 

processo.185 

A cooperação internacional é, assim, fundamental para a diminuição dos impactos 

negativos causados à economia e à sociedade, eis que o tratamento individual dos Estados à 

                                                             
184 CAMPOS NETO, Carlos Walter Marinho. O princípio da ordem pública e a cooperação jurídica internacional. 

Revista Prisma Jurídico. p. 44-45. 
185 MEIRELLES RIBEIRO, Maria Clotilde. BAIARDI, Amilcar. Cooperação Internacional em Ciência e 

Tecnologia: Refletindo Conceitos e Questões Contemporâneas. Revista Contexto Internacional. p. 597-598. 
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questão tão somente trará custos e despesas de tempo e de dinheiro, pois, como visto, dada a 

globalidade da rede, a repressão do ilícito objeto da presente pesquisa passa pela colaboração 

entre os estados, a fim de se promover a identificação e penalização dos infratores. 

Não de hoje a cooperação internacional se apresenta como hipótese de solução de 

problema social. Ela, ainda que afetada por inafastáveis problemas de interesse individual, 

garantiu a sobrevivência da espécie humana. Em âmbito da ciência sociológica, é compreendida 

como “tipo particular de processo social em que dois ou mais indivíduos ou grupos atuam em 

conjunto para a consecução de um objetivo comum”, se revelando, portanto, fundamental para 

a manutenção e continuidade dos grupos e sociedades.186 

Por meio do auxílio direto, a estar previsto em acordos internacionais e assim revelar a 

reciprocidade entre as nações atoras no cenário que se apresente, serve para que o procedimento 

investigativo resguarde todos os elementos passíveis de colheita de provas e identificação do 

criminoso, de modo que a persecução penal contaria com um colaborador estrangeiro.187 

Grande problemática se opera, todavia, quando da ausência de interesse de algum 

Estado nesta cooperação internacional. É o que ocorre com países em que não há absolutamente 

qualquer controle (ao menos de identificação de usuários) e que permitem hospedagem de 

servidores totalmente anônimos, e que ainda se recusam a prestar qualquer tipo de informação. 

Mormente, tais estados sequer possuem relações diplomáticas com os interessados na obtenção 

de informações para repressão de ilícitos cometidos pela internet. 

Muito embora tal circunstância, como se propôs durante a presente pesquisa, a 

segurança na internet é questão que convive com direitos humanos (a privacidade é um destes 

por excelência, estando a diferenciação feita apenas quanto à categoria de positivação ou não) 

e, assim, justifica até mesmo intervenção internacional nos Estados descumpridores de normas 

e regulamentações internacionais. 

Nesse sentido, a importância do cenário internacional é tamanha que até mesmo se opera 

um controle de convencionalidade188 das leis, pelo qual a própria soberania do Estado pode ser 

flexibilizada e interferida a vigência de normas jurídicas não adequadas ao cenário 

internacional. Muito embora a teoria tenha por escopo os direitos humanos, o raciocínio 

desenvolvido durante toda a presente é justamente no sentido de que estar-se-ia justificada a 

                                                             
186 DE ABREU, Fernando José Marroni de. A evolução da Cooperação Técnica Internacional no Brasil. Revista 

Mural Internacional. p. 4. 
187 LEMOS, Jordan Tomazelli. ZAGANELLI, Margareth Vetis. Cooperação jurídica internacional: do auxílio 

direto na persecução de crimes de lavagem de capitais. Revista Jurídica Cesumar. p. 96. 
188 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. O controle de convencionalidade das leis. p. 57. 
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busca por uma internet segura justamente a fim de se garantir efetividade aos direitos de 

personalidade, que em análise última estão também em um plano supranacional. 

Os regramentos internacionais têm por propósito, normalmente, reduzir conflitos 

interestaduais e facilitar a cooperação na resolução de problemas transnacionais, globais, 

inclusive aprimorando a credibilidade de comissionarias e disputas legais entre instituições. 

Historicamente, em sua maioria os regramentos internacionais não estão codificados. Enquanto 

se torna mais positivado, estudiosos do Direito Internacional o têm admitido como um senso de 

obrigação ao Estado. O Direito Internacional permanece como importante imperativo legal por 

conta do disposto no art. 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça e a jurisprudência dos 

tribunais internacionais.189 

Entretanto, parece-nos factível uma intervenção internacional, por assim dizer, não 

comum, como é o caso de aplicação de sanções a Estados descumpridores de resoluções da 

ONU e demais instituições internacionais. De fato, sequer se pode dizer que há regulamentação 

internacional específica relativa ao ransomware, o que deveria ser estabelecido. Contudo, ainda 

que existente, a grande questão seria como fazer sua incorporação aos regramentos internos e, 

principalmente, como promover o engajamento dos Estados no cumprimento e persecução do 

combate efetivo à sua prática? 

Uma hipótese de resposta a esta questão tão pertinente está, a nosso ver, na 

implementação de normas não ordinárias, que chamamos de regulação internacional 

alternativa. “Soft law” é o termo utilizado na doutrina de Direito Internacional para descrever 

normas cujo teor se relaciona às nações e que consubstanciam-se com critérios e sentidos mais 

abertos, não determinando previamente situações, mas trazendo princípios a serem aplicados 

quando da ocorrência de casos relativos aos assuntos que foram previamente objeto deste tipo 

de regulamentação, que se dá principalmente por meio de resoluções, atas de reuniões, diretivas, 

declarações, orientações formalmente emitidas, dentre outras formas alternativas à lei.190 

Além de significarem uma alternativa aos métodos mais agressivos de intervenção, 

grande benefício está também no fato de que sua elaboração é muito mais rápida, eis que não 

submissa aos trâmites morosos de uma norma internacional tradicional. 

Ademais, como visto a exigibilidade de conduta ativa frente à prática do ransomware 

perpassa pela condição técnica do Estado em cumprir com eventual norma internacional, sendo 
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116 
 

necessária cooperação, antes de tudo, para nivelamento da capacidade técnica dos Estados e 

para que, assim, se possa ter uma padronização de protocolos e tecnologias suficiente a ensejar 

o combate ao ransomware. 

Quanto à fiscalização a ser exercida pelas instituições internacionais quanto ao 

descumprimento de normas internacionais de segurança digital, há que se salientar que o mesmo 

deve ser feito, assim, de maneira ponderada. A fim de manter certa ordem nesta supervisão, a 

regulamentação garante certos poderes às autoridades nacionais e internacionais, como por 

exemplo acesso e retirada de cópias de documentos de interesse estatal, possibilidade de 

requisitar informações, realizar inspeções e requerer gravações de telecomunicações e tráfico 

de dados. Estes poderes, no entanto, restringem-se a requerimentos formais e de acordo com a 

lei nacional como deve constar das regulações. Cláusulas de conformidade (entre a lei nacional 

dos membros e a norma internacional) ainda são preponderantes no exercício regular destes 

poderes fiscalizatórios.191 

Soft law seria, assim, uma norma despida enquanto a legislação internacional está 

vestida da possibilidade de punir. Nestes termos, podemos distinguir o que é lei internacional 

do que é regulamentação internacional. Ao mesmo tempo, consequências temerárias podem 

advir de normas não consubstanciadas de poder punitivo como a não efetividade da norma, 

principal obstáculo à regulamentações orientadoras como soft law. Elas podem significar, 

assim, impunidade.192 

Entretanto, assim como ocorre com relação ao mercado financeiro, em termos de 

economia mundial, sanções de próprio cunho comercial (não legislativo como se propõe na 

sistemática tradicional de imposição de sanções) podem impelir os estados a regulamentarem a 

questão da segurança na internet. 

Por uma visão do positivismo moderno, poderia se considerar o soft law como 

imperativo legal que não ofende a soberania estatal, de modo a apenas limitar e ponderar 

eventualmente os poderes entre os estados e perante a comunidade internacional. Contudo, ao 

contrário deste posicionamento, o positivismo reformado não tem receio de considerar 

disposições de soft law como obrigacionais e capazes de implementá-las ainda que contrassenso 

do Estado alvo dela, a fim de assim se garantir efetividade.193 
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Similar ao que ocorre com o mercado financeiro, as regulamentações são vistas como 

normas de soft law e assim tem sido eficazes na melhoria das normas internacionais de 

comércio. As regulamentações da ESA foram fundamentais na contenção de prejuízos e 

remontagem do cenário econômico europeu em 2008. Similarmente, pode se combater o 

ransomware por meios alternativos à legislação internacional tradicional.194 

Medidas alternativas de regulação, portanto, como retirada de blocos econômicos, 

bloqueios econômicos e desfazimento de benefícios diplomáticos aos descumpridores de 

medidas internacionais de segurança digital podem significar importante mecanismo de 

combate à prática do ransomware, de modo a se compelir os Estados a adoção (imediata!) de 

protocolos de segurança e utilização de padrões técnicos comunicáveis, os quais deverão, 

evidentemente, estar pré-estabelecidos. 
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5. CONCLUSÃO 

 

Feitas as devidas ressalvas quanto às questões mais técnicas da Tecnologia da 

Informação, bem como quanto ao aspecto penal da prática do ransomware, podemos chegar a 

algumas conclusões, as quais possibilitam também a apresentação de hipóteses de solução para 

o problema eleito. 

Primeiramente, constata-se pelo apresentado a importância hoje não só da previsão da 

existência de direitos da personalidade. Sua efetividade é a verdadeira demanda destes dias, 

aparentando-nos, por ora, suficiente as previsões existentes, principalmente por conta da 

abertura de cláusulas inerentes à sua própria teoria, que repousa no conceito de dignidade da 

pessoa humana. 

A isto, some-se ainda o fato de que vivemos em uma sociedade completamente diferente 

daquela de algumas décadas. A quantidade e velocidade de informação são as marcas 

predominantes da chamada Sociedade da Informação, na qual os próprios direitos de 

personalidade sofreram mutações (ao menos na aplicação) se confrontados com a forma que 

foram historicamente formulados. Os parâmetros são distintos e ramificações da dignidade da 

pessoa humana são ordinariamente ameaçadas e efetivamente violadas com a inovação 

tecnológica, a qual se dá cada dia mais rapidamente, numa mutação social tão veloz que sequer 

se está a resolver uma problemática, outras duas já apresentam, demandando nova 

interpretação. 

Muito por conta disto, o Direito não pode mais se conformar com a utilização de meios 

e procedimentos tradicionais – outrora eficazes –, pois a demanda é também por agilidade no 

trato das questões, daí por que cada vez mais optar-se por meio alternativos de combate e 

repressão de ilícitos, como, por exemplo, cooperação técnica internacional. 

Nesse ínterim, a análise é feita toda dentro do contexto desta Sociedade da Informação, 

apresentando-se o sequestro de dados eletrônicos como efeito colateral ao desenvolvimento 

tecnológico, potencializado principalmente pela popularização da internet, que, como visto, 

ocupa papel principal no panorama social atual. 

Os crimes, infelizmente, passaram a ser cometidos em ambiente virtual, sendo este, 

infelizmente, ainda mais fértil terreno para a prática de condutas como o ransomware. De tal 

forma, por meio deles há inegável violação aos direitos da personalidade, em especial a 

privacidade (força motriz de toda a legislação nacional e internacional relativa à proteção de 

dados e segurança da internet). 
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Muito embora o controle exercido mediante violação da neutralidade da rede signifique 

também violação à privacidade do usuário, o fato de ser vítima de ransomware consiste nesta 

mesma violação. Muito além do aspecto econômico – que é muito importante e está 

devidamente analisado na pesquisa –, o que se verifica com a prática do ransomware é que a 

vítima final da prática é, em análise última, o próprio consumidor (usuário) de algum fornecedor 

de bens e serviços que tem seus dados expostos e, consequentemente, violada sua privacidade, 

eis que os dados podem ser sensíveis e determinar a identificação do indivíduo. 

Um meio termo deve se encontrado para equilibrar o controle e a liberdade na internet, 

de modo a propiciar que criminosos sejam encontrados e compelidos ao cumprimento de algum 

tipo de pena. O pensar a internet como terra sem leis não mais tem espaço nos dias de hoje. 

Evidentemente que a neutralidade da rede carece de uma pesquisa mais aprofundada e 

específica. Contudo, dado o potencial ofensivo da prática do ransomware ora estudado, fica 

demonstrada a necessidade de recorrer ao uso de mecanismos de busca e identificação de 

usuários infratores, a fim de se garantir efetivo respeito à privacidade dos demais usuários 

“comuns”, por assim dizer. 

O resguardo na tomada de posicionamento neste sentido, qual seja a flexibilização da 

neutralidade da rede, todavia, é justificável, não se pode negar. Isto porque, como visto, o liame 

entre controle legítimo e o abuso de poder é muito tênue. A ideia de se fiscalizar a atuação dos 

usuários da rede empodera, sem resquício de dúvida, o detentor desta premissa, que é em regra 

o Estado, propiciando tentação quase irresistível por parte deste no controle desnecessário, ao 

passo que a informação é matéria prima de riqueza e, principalmente, de poder nos tempos da 

Sociedade da Informação, conforme visto inicialmente. 

Ressalvada esta hipótese, doutro lado se tem a inviabilidade de permitir-se o anonimato 

irrestrito na internet, sendo este, inclusive, vedado pela Constituição Federal quando do trato 

da liberdade de expressão, de modo a ser devida a proporcionalização de meios para 

responsabilização de infratores, especialmente em âmbito virtual. 

A preocupação com a proteção dos dados não de hoje domina intenções estatais, mas 

particularmente neste ano de 2018 o destaque é absoluto: em âmbito europeu, o General Data 

Protection Regulation (GDPR) entrou em vigor em maio, alterando toda a estrutura de 

gerenciamento do tráfego de dados na rede por parte dos fornecedores de bens e serviços, com 

aplicação extraterritorial; no Brasil, muito influenciado por esta mesma regulamentação 

internacional, foi promulgada a Lei 13.709/2018, assim nominada como Lei Geral de Proteção 

de Dados (LGDP), pela qual se buscou o mesmo resultado, ou seja, regulamentar o tratamento 

de dados e proteger os direitos dos consumidores, usuários ou não da rede, no sentido de prever 
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responsabilidades e sanções administrativas. Em que pese as diferenças verificadas entre os 

diplomas, grosso modo ambos buscam proteger a privacidade dos indivíduos que, como visto, 

usuários ou não da internet, direta ou indiretamente, têm sua vida afetada por esta e carecem de 

proteção. 

No Brasil, ainda há que se apontar o fato de que a Lei n. 12.737/2012, batizada de Lei 

Carolina Dieckmann, não permite concluir que exista legislação específica de combate ao 

ransomware. Isso porque, como visto, do contexto em que foi promulgada, bem como por 

análise do dispositivo que inseriu ao Código Penal Brasileiro, não subsome-se todas as ações 

tomadas pelo infrator na prática do ransomware, verificando a violação de dispositivo 

informático, prevista na lei mencionada, apenas uma etapa da prática objeto do estudo, que é 

mais complexa, não havendo também correspondência da pena ao seu potencial ofensivo, razão 

pela qual não se pode assim se admitir prevista a prática do ransomware no Brasil. 

Contudo, ainda que assim não fosse, da aplicação necessária ao estudo do ransomware, 

se pode concluir ainda que o existir normativo não confere efetivação e garantia da privacidade. 

Neste sentido, a problemática está, em verdade, em como proceder para que ela (privacidade) 

juntamente com os demais direitos de personalidade e outros direitos fundamentais sejam, de 

fato, resguardados. Desta forma, outro caminho não há senão o combate à prática do 

ransomware. 

Inerente ao sucesso desta investida contra tal modalidade está, nada obstante, a 

utilização de ferramentas que tragam resultado prático eficaz, para além do simples legislar a 

matéria. Assim, pois, mais do que o que está positivado, a instrumentalização de medidas 

alternativas pressupõe o combate eficaz ao ransomware. 

Primeiramente, é preciso que a demanda integre a agenda governamental, 

proporcionando o desenvolvimento de uma política pública de combate ao ransomware. Como 

analisado, tal desenvolvimento exige algumas etapas e requisitos inerentes à teoria 

desenvolvida para implementação de toda e qualquer política pública, podendo se concluir que 

todas as exigências são atendidas para o caso estudado, de modo que, principalmente a 

ineficácia dos mecanismos atuais de identificação e repressão consubstanciam uma 

impunidade, a qual por si só já denotaria a problemática social inerente e justificaria a adoção 

de uma política pública específica. Nada obstante, ainda há que salientar que é necessária a 

implementação de uma educação digital, de modo a capacitar os usuários da internet no uso 

adequado e com noções mínimas de segurança digital para diminuição de ocorrências, vez que 

as invasões são em grande parte promovidas mediante abuso da ingenuidade dos usuários que 
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abrem arquivos maliciosos e assim permitem o acesso pelos criminosos, como demonstrado no 

item 4. 

Nada obstante, conjuntamente com essa organização interna (em termos de Estado) 

proveniente da implementação de uma política pública de combate ao ransomware ou mesmo 

de segurança na internet, eis que como vimos há infelizmente cada vez maior tendência de 

cometimento de ilícitos por meio da rede, também está a necessidade de posicionamento perante 

os demais países. Muito embora o Regulamento Europeu signifique importante marco 

regulatório da proteção de dados, por meio dele não são compelidas medidas de repressão a 

este tipo de ilícito, havendo tão somente previsões de responsabilidade para prestadores de 

serviços no trato de questões de segurança. 

Nesse sentido, contrapondo a eficácia de mecanismos alternativos de repressão ao 

simples fato de existir legislação, pode-se afirmar que uma hipótese de combate imediato seria 

a cooperação internacional para identificação e localização de infratores. 

Muito embora as dificuldades sejam incontáveis, a movimentação diplomática neste 

sentido deve ser intensificada. É muito difícil se pensar em desterritorialização. Contudo, 

melhor comunicação entre os países para redução dos casos é medida que carece de ser 

implementada com urgência. 

Portanto, referida cooperação internacional perpassa pela padronização de protocolos 

internacionais, de modo a se ter, primeiramente, sistemas governamentais comunicáveis para 

que seja possibilitada a troca e rastreio de informações. 

Nova problemática surge, entretanto, quando da análise do aspecto motivacional da 

adoção destas medidas. Ou seja, ainda que se apresentem tais soluções, há que se considerar 

que muitos países não terão interesse em investir em tecnologias, equipamentos, pessoal etc. 

para se enquadrar, digamos assim, no cenário internacional, muito embora a segurança da rede 

nos pareça ser objetivo comum de todos os Estados. Isso porque, em primeiro lugar, renderia 

custos e, principalmente, ainda não se tem a segurança digital como prioridade em muitos 

lugares do mundo, o que se compreende perfeitamente quando ainda temos nações que lutam 

contra a fome. O se falar em segurança digital se revela verdadeira afronta nestes casos. 

Porém, como visto, a cooperação internacional passa também pelo compartilhamento 

de tecnologias e conhecimento, sendo dever dos países mais desenvolvidos (que são os maiores 

interessados na repressão de crimes virtuais) prover estrutura para os menos desenvolvidos 

combaterem os ilícitos da rede. 

A questão de interesse internacional na adoção de medidas de segurança na internet 

pode também ter outra origem. Há países que sabidamente não possuem boas relações 
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diplomáticas e, em tom de protesto, simplesmente deixam de colaborar com causas mundiais, 

como por exemplo a segurança da internet, não confrontando práticas criminosas e permitindo 

o anonimato pleno em seu território. 

Outras circunstâncias podem justificar tal desinteresse. O que nos importa, é que há 

medidas que podem compelir os Estados na adoção destas medidas de segurança. 

A regulamentação internacional é, assim, um meio de se fomentar a internacionalização 

de políticas públicas de segurança digital, bem como adoção das medidas de cooperação e 

padronização internacional. Contudo, o que se pode verificar é que as normas tradicionais 

tendem a ser mais morosas na consecução de resultados, apresentando-se as repressões de 

mercado e regulações não rígidas (soft law) como opções aos blocos econômicos mundiais para 

compelir os Estados à adoção destas medidas, similar ao que ocorre com relação aos mercados 

financeiros. 

Além de exigirem menor formalidade, e assim serem criadas e alteradas mais 

rapidamente, resoluções e outros diplomas normativos não tradicionais operacionalizam de 

forma mais rápida às demandas internacionais, apresentando-se, para nós, como alternativa 

importante para a questão do combate mundial ao ransomware e, mais abrangente, à própria 

segurança da rede mundial de computadores. 
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