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INTRODUÇÃO
A internet culnlinou crn Ulna ll1uclança nas fornlas de intel:'ação social. Atuallnente, ll1Uito se relaciona através de disposit.ivos inform,áticos, os quais coletam
dados.pessoais elos usurários. Observa-se que na internet os usuários luanifestanl a
sua personalidade, assiIn, é preciso que se questione a tutela deles, te.ndo em vista
o crescünento do US() daquela.
O problelua da privacidade lla internet se torna ainda rnais complexo, já que se
apresenta sabre duas facetas, quais sejaul, respeito à esfera privada alheia e privacidade de quenl se 1110vÍlnenta naquele eSIJaça e requer anoniInato, confornie Rodatá
(2014).] MeSlno que a internet não seja ulll1ugar privado, é preciso que se nlantenha a priyacidade, pois Ut11 Í11divíduo qualquer, ao sair do âlubitoprivll.da,
não
deix.a lá sua privacid~de.
Entretanto, a ideia de privacidade na Internet não pode ser vista na concepção
clássica como sen,do o .direito de ser, deixado só (rigthtoheletalone).'
Isso porque
houve UIna revolução na fOflna como o indivíduo se relaciona com o nlundo. Assim se diz que a privacidade é o direito de o usuário perseguir a sua informação
onde quer que ela esteja. Não se afirlua que não 11áintiln.idade na rede rnulldial de
computadores, pois há serviços de arUlazenamento em nuvem, por exemplo, nos
quais o usuário guarda dados apenas para o seu uso, ou 'seja, 11a esfera de sua intimid~de.
Portanto, o presente trabalho questiona sobre a coleta de dados pessoais disponibilizados pelo próprio usuário pelos provedores no afã ele criar perfis de consull1idores, prefer~ncias puqlicitárías, escore de crédito, ou seja, as formas de redução
da personalidade
ders uSt.tá['iós enl. algcn:'ítnlos n,o. di.rei~o (i.~-gftal.
' ,
A pessoaltdade, atributo inato do ser hUlnano, é i.nfluenciada pelas relações digitais. Trata-se ela liberdade de se autodeterrninar
e ~Jc construir a própria individualidade. I-Iá que questionar, pois, se a redução do usuário elTI,algoritmo é Utna
afronta à pessoalidacle do sujeito, isso porque não há o tratamento deste como
pessoa, luas sim C01110Uln dado sensível.
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concepção do direito à privacidade e à intimidade, abordando a concepção plausível para o Direito Digital. Abordar-se-á a importâIlcia dos dados pessoais e das relações digitais, questionando COIIIO o usuário constrói sua péssoalidade através de
sua identidade digital.
Com o Estado Social e a preocupação dô Estado em garantir um ben1-estar social, surgiraln microssistemas de proteção aliados a um dirigismo contratüal, ou
seja, o Estado passou a intervir nas relações interpessoais. Nesse contexto, era' colTIU1TI o Estado se apoderar de informações
pessoais dos cidadãos. Portanto, a partir
da década de 70, C0111o a1.;lmento da 'capacidade dos sistenlas infortnáticos, passou
a se preocupar com os usos dos dados pessoais pela administração pública, o que
cuhninou enl unla llecessidade de Leis para a tutela destes dados. Asslnl, 'serão
abordados os instrulnentos de tutela de dados pessoais que surgiralu após .esta fase.
Posteriormente, será abordada a regulamentação existente a respeito dos bancos
de dados positivos, que contêm um escore de crédito para pontuar consun1.idores,
através dos quais se faz uma análise do Ílldivíduo para diversos fins.

de

Por fim, o presente estudo tratou do uso
dados que refletem a pessoalidade
do illdivíduo no Direito Digital, questiollando-se a respeito da tutela que estes 111ereCelTI,evidencialldo que o escore de crédito nada mais é que uma forula de reduzir
o ser humano a uma estatística, relevando suas características pessoais e analisal~do
tão S0J11enteos hábitos. Nesse sentido, é preciso que se busque Ulua forula de conlpatibilizar o uso de dados pessoais C0111 o devido respeito à pessoalidade do sujeito,
o que perpassa pelo campo do a-utocontrole.

1. A PESSOALlDADE E OS DADOS PESSOAIS
i\.. ideia de pessoalidade reflete a liberdade de os humanos se autodeterminareu1
e construírem sua individualidade. Conforme Moureira (2011),2 "(. •• ) pessoalidade
advém do latim personalitas e significa a qualidade de ser pessoa. Não se trata da
assunção de uma qualidade' imal1ente à espécie humana, nlas pressupõe a açao do
honlem na determinação daquilo que é individual e'que expressa a efetivação de
uma possibilidade pela liberdade na convivência com os outros. Pessoalidade decorre, pois, da autodeterminação
e autoafirmação das configurações individuais
dentro de um fluxo comunicativo."3

Para tal, irá se abordar a relação entre a pessoalidade e os dados pessoais, elucidando os conceitos e traçando um paralelo entre eles. Aden1ais, será evidenciada a
2. MOURElRA, Diogo Luna. Pessoas e autol101nia privada: dinlensões reflexivas da racionalidade e dÜllensões operacionais da pessoa a partir da teoria do direito privado. Rio de Janeiro,
LUluenjuris,2011.
1. RODOT Á, Stefano. II tl1ondo nellarete: quali i diritti, quali i vincoli. ROlna: Laterza, 2014.
ALMEIDA,
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Assinl é que a pessoalídade4 é UlTIfluxo contíllUO de construção de identidade
que é criada e recriada. É 'unlprocesso de escolhas, de reconhecimento próprio e a
partir daquilo que se reconllece através do outro. Trata-se da liberdade de se autodeterlninar, de estabelecer escolhas e alterá-las ao longo do tenlpo, em busca da
construção de sua identidade que a irá distingui-lo do outro.
Resta claro que a possil)ílidade de construção da pessoalidade advélTI da própria
ideia de dignidade humana, na lnedida enl que possibilita a qualquer humano deteru1inar a sua concepção de vida boa, aquilo que o define e que o autodete'rlnina.
A par:tir dessas ideias, observa-se que a possibilidade de tutela dos direitos da
personalidade integra a construção da pessoalidade. Nessa medida, há que se observar que a person,alidade em unl sen,ido objet,ivo - direitos subjetivos - possibilita ao humano salvaguq.rdar atributos que lhe são inerentes, que, no sentido ora
tratado, conduz a construção de uma identidade.
Na construção da pessoalidade, portanto, os direitos de personalidade requerem
Ulna atenção especial, principalmente no que se refere aos direitos de identidade e
de privacidade. A tutela desses direit.os, a partir do seu reconh,ecimento, senlpre foi
relevante e ganha de~taque no direito d.igital.
Schreiber (2011)5 recollhece que o direito à iluagem l1ão é um desdobramento
de outros direitos da ,persollalidade COlUO honra ou privacidáde. Para ele, trata-se
de um direito autônomo que requeí tutela, indepelldentelnente
de sua violação
gerar atingimento a h011ra, boa faIna ou respeitabilidade ou sua divulgação para
fins eOluerciais, COlUO faz sugerir o art. 20 do Código Civil. Assinl é que, sendo a
in1agem parte da pessoalidade elo hurnano, u'ma das formas que este se faz reconhecer e se conhece a partir do outro, pode-se fazer cessar a sua divulgação ou replicação caso não autorizado, ainda que essa divulgação não atinja outro direito de
personalidade ou que se refira a lllTIdeterminado elogio ..
Isso porque, como sugere o art. 5.°, inc. X, da Constituição Federal, o direito à
imagelll,é,ulndireiÇ.o autõnonlO, qu~, reflete a individu~lidade de cada um, que participa na constrüção da pessoalidacle. i'-J essé 'sentido,' dada a au to~omia na construção qa pessoalidade, o usuário deve ter o poder de decidir sobre os seus dados
pessoais.
Na Internet, para que se utilize Uln serviço, seja ele urna rede social, um aplicativo ou um e-mail, é preciso que se aceite o que se chama de termos de uso, que se
trata de um contrato de adesão, vinculando o usuário com o servidor. Contudo,

4. Salienta-se que há diferença conceitual entre pessoalidad_~ (construção
personalidade (ficção jurídica que é atribuída a qualidade de pessoa).
5.

se HREIBER,
A ditadura

Anderson.

de identidade)

Direitos da Personalidade. 1. ed. São Paulo: Atlas, 2011.
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lnesmo possuindo natureza contratual, os usuários não SabelTIou não podelll question.ar o uso dos dados, justanlellte por se tratar de um contrato de adesão. Para
fazer uso do serviço, a única opção é aceitar o contrato nos tern1.OSdo provedor.
AssilTI, é preciso ter cautela na análise ~os termos de uso, pois o indivíduo,. ao sair
de seu ârnbito privado, 11ãodeixa lá sua pJ-ivaeidade. ou intiJnidade. E, ainda, n.ão se
pode afirlnar que há um efetivo consentin1ento informado desse usuário a respeito
da destinação dos seus dados, já que apenas aderiu aos termos de uso de serviço.
O direito de privacidade remonta a ideia de ser deixado só (ríghttobel.etalone)
(Leornadi, 2011).6 Destarte, com a Internet se perde essa noção, visto que há senlpre UIna interação com um servidor ou COIn outro usuário. Assim sendo, a privacidade l1ão é apenas a exclusão do outro, mas trata-se de um direito mais alnplo, que
110 direito digital, pode ser identificado
como o direito de seguir a própria inforlnação ond,e quer que ela esteja e de se opor a qualquer interferência (Rodotá, 2014).7
Na doutrina clássica, se diferencia a intimidade da privacidade, COlTIO
se aquela
fosse 111aisrestritiva do que esta. Entretanto, é difícil se afif~ar o que é Íl1timo e
que é privado na rede, tratando-se de uma diferenciação teórica (Leornadi, 2011).8
Observe que há dados de usuários que pela própria natureza refletem a sua intimidade. É o caso dos serviços de armazenamento enl nUVelTI.Observe que, neste caso,
o usuário não quer compartilhar o conteúdo conl ninguénl, valendo-se do serviço
apenas como unl servidor para o armazenamento
de seus arquivos digitais, o que
se pode afirmar estar na intimidade do indivíduo. Por sua vez, nos serviços de
e-Inails há o conlpartilhamento
entre dados COTIl usuários certos e determinados, o
que se encontra na privacidade dos indivíduos.

o

Portantà, não llá que se falar elTIausência de intinlidade e privacidade na Il1.ternet, há apenas uma relativização dos conceitos. É que a concepção de ser deixado
só não ll1ais funciona na'rede mundial de com,putadores. Ora, não é o fato de se
compartilhar aspectos de sua vida em uma rede social que implica na falta da tuteI.a desses, dados. Não é porque ,0 usuário saiu de sua esfera privada que lá fLCOU sua
'privà'cidacle. É preciso que se tutele qs dados dos usuários com a importân,cia que
lhe são inerentes.
O que se depreende das relações da Internet é que há uma construção de uma
represen-tação pessoal através de um perfil que pode refletir aquilo que ele é no
n1undo físico ou na fornla como ele gostaria de ser reconhecido. Há uma identidaàe
digital que nem sempre reflete a iderltidade real. Não se quer afirmar a existência

6. LEONARDI, MareeI. Tutela e privacidade na internet. São Paulo: Saraiva. 2011.
7. RODOTÁ, Op. cit.
8. LEONARDI, MareeI. Op.cit.
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de U111a pessoalidade digital'au.tônollla,
até porque a pessoalidade
buto inato do ser hU111ano. Ou seja, o usuário tem a pessoalidade
bém por aspectos de sua identidade digital, e não o c011trário.

TEORIA GERAL

é única e é atriCOllstruída

tam-

É eviden.te a ilnportância dos dados pessoais 11aera da inforn1açãà, pois. Incluslve. são f011te de l~encla dos sites de re"lacionalnento gratuitos (Faceboolz, 2015)9
(Hcrvvlnuch,
2015).10 Observe que 11á dados VolLU1tarÍanlel1te cadastrados e COlTIpartilhados, caUlO, por exeu1plo, Ull1él foto pessoal, benl C011.10
há aqueles que são
capturados por observação, o que é evidenciado COln os coohics. Observe que 11ão
l1á UlTI 'conse,ntin1cnto real para a captura destes dados e uso por enlpresas de publicidade. O que se depreel1de dessa análise é que atualnlente há lIn1a conversão do
indivíduO', que é hUlllallo e, por isso, le111 pessoalidade (M.oureira, 2011),1l em UIU
algoritu1o, C0111características e gostos traçados por unIa série de dados, quer sejalTI
disponibilizados de fornla voluntária, quer sejam tratados a partir de observações
ele comportanlento
11arede, tais c01110os coohies, entre outros.

A l1ecessidade de se tutelar o uso dos dados pessoais ganha destaque a partir do
Estado Social. COIU ele, os Governos passaram a interfer~r de forma incisiva na liberdade individual dos cidadãos, de 1110do a dar-lhes um luaior be.m.-estar. Nessa
perspectiva, o Estado passou a interferir na autononlia privada das pessoas, fazendo prevalecer o interesse social. Isso pode ser visto, no ân1.bito do Dire"ito Privado,
11a iIlterferêllcia
do Estado 11as contratações, o que se denoluüloU de dirigis1110
contratual, e. 11a criação de micrOsslstelnas protetivos, tais como narInas de prote- .
ção a consul11idores, idosos, crianças, trabalhadores, entre outros. Desta feita, o
Estado queria garantir cada vez nlais, através de políticas públicas e int.ervenção na
autonolllia privada, a prevalência do interesse coletivo, o que, segulldo os dogrnas
da época, criaria U1TI Inaior benl-estar social, dinlinuindo as desi.gualdades 111ateriais existentes.
Nessa perspectiva, era COlnUlll o Estado se apoderar, cada vez lnais, de inforluações pessoais de seu? cidadãos. Para cada benefício que fosse oferecido pelo Estado,
necessário
se fazia a dispo!l.'ibilízação
de dados pessoais,
t.ai~. ccnuo número de
seguro social, endereço, gênero, en.tre outrOs. Assün é que, a partir da década de 70,
C0111 o aUlllcnto da capacidade
de proCeSSall1Cnto de dados por computadores, os

cidadãos de UlTI modo geral passaram a se preocupar com a possibilidade de a Adlllinistração Pública reUllir en1 UIU único banco de dados nacional os dados pessoais de seus cidadãos. Isso porque, até elltão, dada a precariedade dos processadores das máquinas, os dados, dentro da Administração Pública, eram fragn1entados,
dentro das esferas lTIunicipais, estaduais e 'nacio11ais, e aindà em determinados órgãos. COlTI o aunlento ela capacidade de processamento., passaria a ser possível a
reunião, elTIum Ú11icobaIlco de dados, de carát.er nacional, todos os dados pessoais
dos cidadãos.
A população reagiu a essa possibilidade e passou.a exigir a criação de 'norl1l.as,
com o objetivo de inlpor liluites técnicos a esses bancos. Observe que, conforil1e
Mayer-Scll<?enberger (2001)/2 a preocupação fundamental até então l1ão dizi.a respeito ao direito individual de privacidade, 111asà necessidade de uma tutela coletiva, no s,entido de ~e impor limi.tes técnicos ao tratamento de dados pessoais.
Após essa fase, já na década de 80, a preocupação fundamental passou a ser C0111
o direito de privacidade. Conforn1e Laura Mendes (2014),1'3 a preocupação fundaInental 11ão é simpleSll1ente com a criação de um banco de dados nacional, mas
com a possibilidade de cruzall1ento entre os dados dos diversos ballcos de dad.os.
Assim é que se começa a questionar sobre a J)ossibilidade de aproveitanlento dos
dados pessoais disponibilizados para uma deternl.inada finalidade ser aproveitados,
através de C011exão em rede e gerencian1entos, por outro banco de dados. Por isso,
se passa a reivindicar o direito das pessoas à autodeterminação infornlática, ou seja,
quer se tutelar a possibilidade de o indivíduo controlar o processamento de seus
dados, a:í incluídos, as ideias de coleta, armazenanlento
e transmissão. Essa informação pode ser inferida da decisão do tribunal constitucional alemão de 1983 sobre a inconstitucionalidade
da lei do censo. Naquela oportunidade, o governo alemão convocou a população a responder um recenciatnento, mas a própria lei que
criou o censo permitia o aproveitamento dos dados obtidos por ele para finalidades
diversas que não o recenseamento. O tribunal, então, afirmo-q ser inconstitucional
~ possibiÜdide de aproveitar:nento desse's 'dado's.
Rnaiidades 'diversa.s.

par~'

Eln 1980, a Organização' para' a Cooperação.e 'Desenvolvimento Econôm.ico
criou o primei~o instrumento internacional contendo princípios acerca

(OECD)14

9. FACEBOOK, Google, and personal data: \JVhat's your \vorth? BBC. 12.05.2014. Disponível
eIU: [www.bbc.conl/future/story/20
140509-how-lnuch-is-your-facebook-worth].
Acesso em:
20.04.2015.
\

12. MAYER-SCHÕNBERGER, Viktor. Generational cleveloprnent af data protection in Europe.
In: AGRE, Philip E.; ROTENBERG, Marc. TechHology and privacy: the new landscape. CaU1bridge: Mit, 2001.
.

10. HOW MUCH is your personal data worth? The Guardian. 22.04.2014. Disponível enl:
[WW\v. theguardian. cOll1/news/clatablog/20 14/apr/22/how-nluch -is-personal-data-worth]
.
Acesso enl: 20.04.2015.
.

13. MENDES, Laura Schertel. Privacidade) proteção de dados e defesa do consun1idor linhas gerais de tun novo direito fundalnental. São Paulo: Saraiva, 2014.
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(la tutela de dados pessoais. Por este ÍllstrU111e11to,que serviu de diretriz para a
criação de diversas leis sobre proteção de dados pessoais para diversos países, fixou-se que aos dados pessoais seja garantida segurança, gerencialnento aberto, responsável e acessíveL
CaIU o evoluir da ülternet e a luaior illteração das pessoas 11a rede, não só conlO
agentes passivos receptores de Íllformações, mas como agentes ativos lla construção de infornlações, a preocupação sobre a proteção de dado~ pessoais ganhou
n1aior relevo. É notável que a inserção de dados pessoais a partir do nlarco que se
telu denolninado de Web 2.015 passa a apresel1tar um volulue COllsiderável. A todo
instante as pessoas são solicitadas a fornecer Ull1asérie de dados pessoais para 11S0
ctn diversas finalidades, é o que se pode observar~ por 'exemplo, dá comunicação
entre redes sociais e aplicativos ou, até lneslllo, 110uso de quiz ou jogos.oll-lh1e, ou
aplicativos em forlna de GPS. AssilTI é que dados pessoais são dispo11ibilizados a
todo telupo e, através de softwares, é possível Iuapear a própria persoll.alidade e/ou
interesses dos indivíduos, classificando-os de lTIodo a oferecer-lh.es a 111aior gau1a
de sgrviços, publicidades ou monitoranlento, entre outras possibilidades.
Portanto, a proteção de dados pessoais, D.a atualidade, l1ão perpassa apenas sobre a perspectiva de COIltrole e a~esso, tal qual era experünentado desde a década
de 80, 111aspor un1 controle efetivo que, em determinados casos, dado a sensibilidade de alguns dados, cogita~se a possibilidade de esse controle vir pelo próprio
Estado. É o cáso de dados relativos à etllia, opção sexual, elltre outros. Atllda, el11
algunlas circunstâncias, dada a gama de Íllterações entre os diversos provedores de
aplicação na internet e a complexidade dos terlllOS de privacidade, torna--se alvo
fácil o uso abusivo de dados pessoais livremente disponibilizados pelos u~uários.
Observa-se que, al1tes do Çldvento e popularização da interllet, a divulgação dos
dados pessoais e a possibilidade de tratan1ento deles se dava em menor escala. Apesar de ser uma preocupação constante, COlTIO
já se viu, a quantidade' de dados disponibilizados era muito nlenor. Por exem.plo, era necessário disponibilizar dados,
corno 1l.orne, endereço, CPF: gênero ou estado civil, para a abertura de crédito ou
para a concessão de detern1Ínado benefício estatal.
Ai11da nesse contexto, não se visualizava a possibilidade de CrUZalTIentoentre os
diversos bancos de dados. Atualmente, cada pessoa disponibiliza diariamente uma
infinidade de dados que, de acordo com o avanço tecnológico, torna possível o seu

15. Non1enclatura utilizada para designar uma segunda geração de serviços prestados na Internet. Foi utilizada eln U1l1aconferência entre a empresa alnericana O'ReiUy e a Media
Live International e depois ganhou popularidade. (O'REILLY, 2005) - O'REILLY, TÍ111.
What Is Web 2.0, 2005. Disponível etn: [http://oreilly.conl!web2/archive/what-is-web-20:
html]. Acesso enl: 02.06.2014.
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trataluento, o que cria UIna ferramenta valiosa no lTIercado de COnSU1110.
Basta observar que, após a Web 2.0, a todo tenlpo cada indivíduo posta suas preferên~ias
pessoais, tais conla o que a diverte, quais são suas preferêl1tias políticas, religiosas,
alTIOrOSas,entre outras, isso pelo simples fato de cOlnpartilhar, curtir, postar ou
C0111el1tarinforulações disponíveis na intérnet. Observe que os dados disponíveis
não são SOlllente 11únlero de cartão de crédito, nOlne, CPF; endereço, gênero, entre
outros, ll1as preferên.cias de Uln foro mais íntimo.
Esses dados são valiosos no nlercado de conSUl110,pois permitem o agrupanlento de C011SU111idores
segullda suas preferências,.facilitando o uso da publicidade, ou
até n1eSlllOdeterminando a possibilidade de crédito desses grupos de consu111idores. Nesse contexto, a publicidade se torna cada vez lnals agressi.va e potenciahnellte dal10sa ao livre exercício da vontade, a que reclama proteção especial para o uso
e tratalp.ento dos dados pessoais. Ante o mercado de conSUlno, as pessoas são analisadas conlO nluneros, aquilo que se pode extrair dos coohies de seus cOlnputadores, suas preferências, esvaziando-se a sua própria pessoalid~de.
Uma das possibilidades que se abre através do tratamento dos dados pessoais é
a criação de bancos de dados .positivos de consulnidores, o que. comumente se denOlllina de scoring de crédito, que se analisará na sequência.

2. Os

BANCOS DE DADOS POSITIVOS E A REGULAMENTAÇÃO BRASilEIRA

o escore de crédito é unla fóru1ula 111ateluática que pontua consuluidores através de UUlbanco de' dados positivo de adilnplentes, o que o difere dos bal1cos de
dados negativos, ou seja, do c~dastro de Í11adin1plentes. O banco de dados positivo
possui previsão no Código de Defesa do consulnidor e na Lei 12.414/20).1, que foi
regulan1entada pelo Dec'. 7.829/2012. Trata-se, então, da criação de banco de dados
contendo informações sobre adin1plemento de obrigações pecuniárias de pessoas
hU111anaSou jurídicas. Conforlne o art. 2.°, inc. 1, da Lei 12.414/2011, a fi11alidade
desse banco de dados é subsidiar a concessão de crédito, venda a prazo ou outra
transação que ünportar risco financeiro. Assinl,. desde que atendidos os requisitos
legais, a partir do 11istórito de crédito, forulado partir de dados pessoais nesse sen.tido, será mensurado e/ou concedido crédito a pessoas llulnanas ou jurídicas ..
Conforlue o Dec. 7.829/2012, eUl seu art. 3.°, faz parte do histórico de crédito,
desde que de forma objetiva, clara, verdadeira e de fácil compreensão os seguintes
dados: a data da COl1cessãodo crédito ou da assunção da obrigação de pagarnento;
valor do crédito concedido ou da obrigação de pagalnento assulnida; valores
devidos das prestações ou obrigações, il1dicadas as datas de vencÍlnento e de
pagalTI.ento; e valores pagos, meS1UOque parciais, das prestações ou obrigações,
indicadas as datas de pagamento. Segundo o art. 3.° 8 3.° da lei fica vedada a anotação de dados não correlacionados à análise de crédito, bem como de dados se11sÍALMEIDA,
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veis, tais con10 origclTI social e étnica, saúde, infoflnação genética, orientação sexual e con.vicções políticas, religiosas e filosóficas. Para a farInação do banco' de
dados, se faz necessária a autorização prévia do potencial cadastrado por nleio de
con.sentiulento infornl.ado através de docUluel1to próprio ou em. cláusula contratual
apartada, após, a anotação de qualquer dado não depen.de de autorização.1ó

de de tratalnento mais interlso de dados pessoais, isso 'com a finalidade de atest~r a
idoneid~cle das partes contratalltes, da meSlna forma COlno antes. !'Iesse sentido
des'c que atendido.os parâlnetros legais, eln especial o CÚC e a Lei 12.414/2011:~ ..- _-.-'"
não há ilegalid~q.e na criação do escore de crédito. Para tanto, os critérios _para a
pontuação devem ser ~laros, objetivos e transparentes.
..

Ressalta-se que essa autorização pode se dar de forn1.a física ou eletrônica sonforu1.e art. 7.° d.o decreto. Aind.a, cabe destacar que, conforlne o d~creto, á.gestor de
banco de dados deverá atender a de.ternlÜlados requisit.os técnicos para garalltir a
proteção,'gestão e governança desses dados.

Ainda deve ser dado ao consumidor) desde que requisite,' acesso a esses ~ados,
belTICOll10ressalvado o segredo industrial aos critérios utilizados para a pontuação.
.
Ademais, deve ser oportunj.zada ao consumidor a possibilidade de alterar esses _....:.__
dados, ca~onão sej am verdadeiros. Asseverando-se que, conforn1e a Lei 12.414/2011,
.
a utilização desses dados terá liluite de 15 anos. Marco importante nestadeci~ão do
ST] é que a previsão do art. 4.° da Lei. 12.41.4/2015, que exige o consentinlento
prévio do cadastrado para a sua inserção eln banco de dados positivos, não se aplica
ao escore de crédito, já que esse, segundo entendin1ento, não telTI natureza de
banco de dados positivos, mas sim de lnetodologia de cálculo de risco-opara a
concessão de crédito, ou seja, modelo estatístico.
.

O acesso ao banco ele dados d,o escore só será possível por aqueles' que lnántivere111 ou pteten.d.erem' l11.anter relação cOl.n.ercial ou creditícia C0111 o eadast'rado.
Através da coleta desses dados o gestor deste fornecerá aos consulentes um escore
de pontuação do cadastrado, con10 [oflua de apoio lIa tom~da de decisão na concessão do crédito, aSSilTI,quanto nlaior a pontuação do cadastrado, 111.enOro risco
11a concessão do crédito e, quallto melIor a pontuação,
lnaior o risco.
Mesmo com a edição da l_ei e do decreto, a criação do escore de crédito deu
ensejo a recursos repetitivos, o que fez COlll que o STJ, em n.ovenlbro de ~O 14, decidisse pela legalidade do escore de crédito, através do REsp. 1.419.697 /RS. Após
audiência pública para o entendilnento
das variáveis do caso, o relator, MirListro
Paulo de Tarso Sanseverino, definiu escore de crédito eon10 um sistema de pontua:.
ção de cons:unlidor,es para fins de concessão de crédito.
Na construção dessa pontuação, os gestores dos bancos de dados, através de
cálculo matelnático, crian1 unla escala de O a 1.000 para defil1ir o risco na concessão do crédito. Desta feita, quanto mais próxinlo a 1.000, nlellor será o risco. Para
a realização dessa pontuação são utiliz?dos dados dos consumidores,
tais corHO
adinlplelnento
das obrigações, idade, sexo, estado civil, renda, núnlero de clepel1delltes, endereço - dados esses disponíveis, enl ll1Uitos casos, nq internet. Na análise do caso, UlTI deterluinado consul11'idor, enl razão da pontuação obtida, 111esmo
não tendo inscrição negativa eln cadastro ele prot.eção de crédito, teve f<::stringido o
acesso a crédito. A.ssinl, requereu o can.celan"le11to dos seus dados pessoais, belTI
COlTI.O indenização
por dano Inaral in rei.psa, enJ. razão da restrição de crédito.
No Relatório, o Ministro Sanseverino argunlentou que a análise de dados pessoais entre contratalltes sen1.pre foi uma constante, mesmo antes do advento da
internet. Contudo, asseverou que COlU a internet houve uma crescente possibilida-

16. O ST], através do REsp. 1.419.697, entendeu não ser necessária a autorização do consumidor para ~ realização do escore de crédito, por não se tratar -esse serviço de banco de dados.
positivos, luas sim de Ulna classi.ficação conl a í-inalidade de se mensurar risco na concessão de crédito, ou seja, modelo estatístico.
A ditadura_
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Entendeu-se aiIlc1a que, caso h.aja abuso no tratamento dos dados, seja pel~ utilização de dados sensíveis, seja por excessos, tais COlTIO
preferência esportiva, entre
outras possibilidades, caberá o dever de indenizar por danos luorais e materiais de
forlua objetiva e solidária pelo fornecedor do serviço de escore de crédito, do respO'nsável pelo banco de dados, da fonte e dQ consulellte. Por finl, entendeu que.o
fato de ser atribuída ao consulnidor uma 110ta insatisfatória não gera, por si,
indeni~ação por dano 'InaraI. Enseja somente a retificação_
Sedilnentando
a possiblidade
de manter um escore de crédito, o STJ, elTI
19.10.2015, publicou a Súnlula 550, que preceitua que "A utiliz;lÇão de escore de
crédito, lnétodo estatístico de avaliação de risco que não constitui banco de' dados,
dispe11sa o consentimento do consumidor, que terá o direito de solicitar esclareci~
mentas sobre as informações pessoais valoradas e as f~ntes dos dados considerados
no respectivo cálculo". O que se observa é Ulua tendência em permitir a categorização do ser através de UlTI algoritmo. Evidente que o escore de crédito possui diversos benefícios, entret~.11to, não se pode adn;1itir UIna redução ela pessoalidacle do
ser através de U111a redução de uma pessoa a um dado estatístico.

3.

DESAFIOS DA CATEGORIZAÇÃO DA PESSOALlDADE ATRAVÉS DE DADOS PESSOAIS
NO DIREITO DIGITAL: A NECESSIDADE DO AUTOCONTROLE

A utilização de"dados pessoais para a criação de balicos de dados positivos, apesar do seu benefício, UIna vez que diminui o valor dos produtos oferecidos, já que
há uma redução dos riscos para os fornecedores, deve ser vista como muita cautela.
Isso porque o tratalnento desses dados pode gerar um esvaziamento da personali-
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dade do indivíduo e sua silnples classificação elll nÚll1eros, desrespeitando sua ~rópria individualidade. Conlo se viu, em muitos casos não há a.11ecessida~e de aut~rização do us.uário para o tratalnento dos dados, vez que mUItos deles sao fornecIdos "ealinlentados pelos próprios usuários. Assiln é que torna-se de SUlna importância, no que concerne à proteção de dados pessoais, respeitar o princípio da fil1alidade, ou seja, ao disponibilizar unl dado pessoal, o indivíduo o faz com uma deterlninada finalidade, assim, esse dado só pode ser utilizad.o para .esse finl, a menos
que haja a autorização do seu titular para o uso .eUl out~a .finalidade.
COlltudo, observa-se que o.princípio da finalidade é UIna vertente, ~a~ eln lnuitos casos ele não é suficiente para a proteção. plena de dadós pessoais. E o q~e se
pode vislumbrar a partir dos dados que são álitiú:'ritados pelos próprios usuários e~
redes sociais, e que" por uma opção do próprio ~lsuário, é públIco, o que, elTIlTIUltos casos pode ser utilizado para determinar em qual faixa de pontuação, por exe~pIo, esse consulnidor estará. yeja Uln caso siluples: uma seguradora .pode determ_~,nar o fator de risco de seu segurado a partir de suas preferências, amIgos, comentarias, fotos, curtidas em redes sociais, entre outros, analisando o con1portamento e
o pot~ncial de sinistro que pode vir a ocorrer. Cabe esclarecer que, guardadas as
proporções, isso não chega a ser uma abusividade praticada pelo fornecedor, se essa
análise se der individualmente,
mas, en1 111uitos casos o será, se houver ..o desprezo
de características individuais para unla análise meramente grupal ou, ainda, qua11-:
do estiver vinculada a dados sensíveis, tais COll100pção sexual, raça, entre outros.
Cabe mencionar que em agosto de 2015 o Facebooh (Patente, 2015)17 patenteou
uma nova ferralnenta que permite a análise de crédito a partir dos hábitos sociais
de seus usuários, bem como da análise dos próprios 8.1n.i.gos que cOll1põeln a rede
social do .usuário. A ideia é ql1e o credor, ante um peài.clo de empréstimo, possa, a
partir 'da permissão do Facebook, analisar a possibilidade de crédito d?s us~ários da
rede social a partir das suas conexões de aluigos, assiln, quanto filaiS alTIlgos que
tenham boá situação financeira, mais chances terá o usuário de ter o en1préstimo
deferido, quanto pior" a situação financeira dos amigos do usuário, ll1aior é a chance de o etTIpréstimo ser negado.
O que se depreende dessa situação é que, atuaJmente, ~s relações digitais S.ãO
cada vez mais relevantes para o Inundo jurídico, tendo em vIsta que tendem a crIar
situações corno esta. Perceba que se deve analisar a legitimidade de se utilizar os
gostos e hábitos digitais de urna pessoa para a concessão de um empréstimo, por
exemplo .. '

17. PATENTE. Facebooh usa seus alnigos para aprovar (ou rejeitar) empréstimos. GiZ1TIodo
VoI. 07.08.2015. Disponível em: [http://gizmodo.uol.com.br/patente-facebook-emprestin1.ó/]. Acesso em: 07.08.2015.

..

o escorede

crédito nada mais é que uma fOfll1a de reduzir o ser hUluano a uma
estatís.tica, relevando suas características pessoais e analisando tão somen.te os hábitos. Há,o argumento àe que o usuário consentiu com o serviço virtual que captou
os dados quando concordou C0111 os termQs
uso da platafornla digital, entretanto, tal afirmação deve ser relativizada.

de

Ora, os termos de uso nada mais são que um contrato de adesão, n.oqual11ão se
pode discutir as cláusulas, dentre as quais se encontra a destinação e o uso dos
dados coletados. Nesse serltido, deve-se afirmar pela necessidade de um consentimento livre, esclarecido e real. Ou seja, é preciso que se infornle claramente ao
usuário o que poderá ser feito com os seus dados pessoais, belll C01110possibilitar a
este que escollla quais 'dados irá compartilhar. O 'que se depree'nde da análise dos
dias atuais é que a grande luaioriados usuários não Ieem os termos de uso, apenàs
aceitalldo-o.s, pois isto é unl requisito para a utilização do provedor de cOnteúdo.
Nesse caso, seria possível a utilização dos dados da forma "conlo aposta nos termos
de uso? Acredita-se que o correto seria ressaltar para o usuário, em forma simples,
coesa e clara quais são os destinos e us~s que terão aqueles dados ali coletados.
Nesse sentido, a pessoalidade do sujeito, que é uma construção deste, pode ser
afetada pela sua red'ução à um escore, sendo tal fato uma afronta ao usuário, o qual
muitas das vezes nenl tem ideia de que seus dados são utilizados para fi.nalid~de
distinta da prestação primordial do provedor. Ou seja, Uln usuário que aceita os
termos de uso sem ao ll1enos ler pode não saber que há a utilizaçào de seus dados
do Facebook em aplicativos que ali prestam seus serviços.
Portanto., é preciso
computadores., a qual
precipuanlente de um
o que poderia ferü~ o
Internet. Ao contrário,
ção do serviço.

que se tenha uma ferramenta de controle na rede lTIundial de
não deve perpassar pelo controle estatal. Isso porque se trata
ambit~llte privado; que não carece de regulação estatal direta)
princípio da neutralidade da rede aposto no Marco Civil da
o controle deve ser feito através de uma autorregulalnenta-

.Como já afirmado, disponibilizando
para o usuário o poder ele discernir sobre
os seus dados, poderá controlar o uso e alcance dele, construindo, assim, sua pessoalidade. Veja que não é necessário um terceiro realizar este filtro, apenas o usuário que teria e deve ter o poder de construir a sua pessóalidade, de se autodeterminar na internet.
.0 problema deste controle por parte dos usuários é que os provedores de serviços muitas das vezes se valem da análise destes dados sensíveis para identificar os
interesses dos usuários e oferecer a eles serviços específicos, como forma de auferir
lucro. Entretanto, é preciso que se proteja os dados pessoais, ainda que isso SigIlifique uma redução da atuação dos provedores.
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4. CONSIDERAÇÕES FI~AIS

PESQUISAS

Como vi.sto, as interações digitais do sujeito refleten1 e COllstroelll a sua pessoalidade. Assim, 11áqlle se questionar a possibilidade de coleta e uso destes dados
pessoais, os quais, atualmente, não possuem uma legislação específica no Brasil.
Dada a exposição inerente à Int.ernet, há que se revisit.ar os insti.tutos da privacidade e da inlinlidade, não n.lais podendo ser iJlterpretados corno o direito de ser deixado só. Assiln, aflrn1a-se que a privacidade se trata do clireito dos usuários de
perseguir
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Guarda de ~a.dos pessoais e registros eletrônicos pelos portais de comércio eletrônico à luz
do ~v1a.rcoCivil da Internet, de Caio César Carvalho Lima - RT9.5~/63-70
(DTR\2015\ 10816);

e:,.O 'dlr~lt~

fU,ndamen_tal à privacidade e.à intimidade no cenário brasileiro na 'perspectiva de
u"m ~Irelto a proteçao de dados pessoais: de Andrey.F~lipe La.ce~da Gonçalves, Monique 8ertutt. e Veyzon Campos MuniZ - Ooutnnos Essenclols de Direito Constituciona/8/597-6i
4
(OTR\201S\ 11488); e
.

A investigaçãO mostrou que exist~m diversos usos desses dadós pessoais, os
q.uais nelu'senlpre são prejudiciais aos usuários. Entretanto, a redução do indivídl10
a Ulua mera estatística, o que se deI10111Ína de escore de crédito, pode lhe retirar
atributos inatos da pessoalidade. Ora, n,ão se pode afirrnar que um illdivíduo possa
ter seus direitos reduzidos S0111ellte em razão do círculo social que este frequenta.

• Pro~ag.anda online e privacidade - O varejo de dados pessoais na perspectiva antitruste
de fievlsta do 18RAC, de Marcela Mattiuzo - Direito da Concarrfficia, Consumo e Comérci~
Internacfona/26/295-314
(OTR\2014\21454).

É preciso cautela no uso de dados pessoais 11aWeb 2.0. Nos dias atuais, se inserem diversos dados, sejam eles de forula ativa ou de forula passiva, com.o os coohies,
por exeulplo. Portanto, deye-se permitir ao usuário o dir.eito de perseguir esses
dados onde quer que ,eles estejam. Não é porque 110uve o consentimellto
eUl UUl
dado momellto qu.e se cedeu o direito de uso deste ad eternum.
Adeluais,sobre o consentimento, o presente trabalh.o eviden.ciou que nelTI senYpre o usuário ten1 o cOll11ecÍm.ento dos possíveis usos de seus dados pessoais. Isso'
porque os termos de usos, nos quais se deve dispor sobre a utilização de dados dos
usuários, 11a ll1aioria das vezes não são lidos. Mais ainda, trata-se de contratos de
adesão, dos quais os indivíduos não podem <:liscordar. Aliás, pc.dem discordar, mas
não poderão utilizar o serviço prestado. Ou seja, os usuári.os, em sua grande lnaioria concordaln con1. os ternl0S de uso tão SOlnente para uti.lizar o serviço prestado, .seUl sequer ter noção dos possíveis usos de seus dados.
Evidenciou-se, pois, a necessidade de UIU consentimento real, livre e inforrrtado,
através do qual o usuário COln C011trole ele sua razão irá perluitir ou negar o uso,
conlpartilhatnent.o, tratan1ento, ou outra fOrll1.a de utilização de seu dado pessoal.
Isso se deve ao fat.o de que can10 já afirnlado, os dados pessoais refletem e constroem a pessoalidade do sujeito, o que faz conl que este tenlla o direito de dí"scernir
sobre eles.
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erramen,as e ana Ise e fiSCO para concessão de crédito?, de José Alcebíades de Oliveira Júni
fV1auro Borba - ROC 102/45-66 (DTR\2016\77);
, ar e

-a sua ill[ornlaçào onde quer qu~ el.a esteja ..

--------------------------------------

..-

;,.

.

-~

'

A~MEI~A.Juliana

Evan~eljsta

de; Al~ElDA, Daniel Evan~e.ljsta

Vasconcelos.

43

'i

