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RESUMO 

 

O presente estudo visa abordar a temática da proteção do consumidor na sociedade 

informacional, tendo como base o Princípio da Autodeterminação Informativa e sua violação 

por mecanismos abusivos utilizados pela publicidade na Internet. A metodologia empregada 

consistiu na técnica de pesquisa documental, consultando-se material bibliográfico sobre o 

assunto. Tal temática reveste-se de grande importância, sobretudo em face da crescente 

utilização das tecnologias da informação e comunicação, notadamente a Internet, na qual é 

comum o uso dos denominados cookies, arquivos gerados para aquisição de dados 

pessoais, largamente utilizados no marketing online. Neste sentido, a sua inserção em sites 

permite ao seu administrador traçar um perfil do usuário e de suas preferências e com isto, 

direcionar a publicidade que lhe será enviada, sem que haja o respectivo consentimento e 

respeito à intimidade do internauta. Verifica-se assim que tais práticas configuram o abuso 

de direito, por lesarem direitos fundamentais. 

 

Palavras-Chave: direitos fundamentais; internet; proteção do consumidor; publicidade 

online; cookies. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O avanço na utilização das tecnologias de informação e comunicação e a voracidade 

do mercado de consumo trouxeram novas possibilidades para o campo publicitário o qual, 
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através da Internet, vislumbrou uma maneira de ampliar sua atuação. Paralelamente ao 

crescente uso da publicidade online, surgiram recentes e polêmicas questões acerca da 

proteção do consumidor na sociedade informacional, uma vez que o uso indiscriminado da 

Internet, aliado à vulnerabilidade de quem acessa, pode culminar na violação de direitos 

fundamentais, constitucionalmente protegidos. 

Em decorrência da evolução tecnológica, as empresas passaram a utilizar novas 

práticas publicitárias para estimular o consumo, seja através de métodos visíveis, ou por 

meio de mecanismos que o consumidor não tem conhecimento, os quais possibilitam 

inclusive a captação de dados pessoais para posterior uso comercial, caracterizando assim 

uma inobservância aos princípios da transparência e informação, pilares da legislação 

consumerista.  

Como a Internet facilitou o registro e a análise de dados pessoais dos consumidores, 

meras situações da vida cotidiana ao acessar a rede podem caracterizar afronta ao direito 

constitucional à intimidade, eis que os sites seguidamente realizam o armazenamento de 

informações e preferências do usuário, através dos cookies. Esses dispositivos são capazes 

de traçar o perfil do internauta, por meio do qual ocorre o direcionamento do marketing 

publicitário, sem o expresso consentimento do titular da conta. Assim, é preciso verificar até 

que ponto é possível e legal a captação de informações particulares dos indivíduos.  

Neste sentido, o acesso e o uso indiscriminado dos dados pessoais pela publicidade 

online são passíveis de acarretar a transgressão ao Princípio da Autodeterminação 

Informativa, o qual reflete no direito do indivíduo decidir quando e como está disposto a 

permitir sejam obtidos e divulgados seus dados pessoais. Considerando que informações 

pessoais dizem respeito a uma esfera extremamente reservada, é claramente visível que o 

uso incorreto que se faça destes dados infringe o direito à intimidade.  

Diante disso, o presente estudo visa identificar quais são os fundamentos jurídicos 

violados por meio do abuso da publicidade online e de que forma este ocorre no que tange à 

utilização de cookies. Para tanto, dividiu-se o trabalho em três tópicos. No primeiro, serão 

abordados o Princípio da Autodeterminação Informativa e a tutela ao direito fundamental à 

intimidade. Após, será realizada uma análise acerca da publicidade abusiva e, por fim, serão 

verificados aspectos relacionados à utilização dos cookies no marketing online, sob o prisma 

do abuso de direito. 

 

2. O PRINCÍPIO DA AUTODETERMINAÇÃO INFORMATIVA E O DIREITO À INTIMIDADE 
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A intimidade, erigida à categoria de direito fundamental ao ser tutelada na 

Constituição Federal Brasileira de 1988 no seu artigo 5º, inciso X, tem evidente relevância 

frente às mídias eletrônicas, pois a sua possibilidade de violação aumentou com o uso da 

Internet.  

Perez Luño (2005) ao constatar a importância desse direito no contexto atual, 

esclarece que a honra, intimidade e a imagem constituem direitos da personalidade, como 

expressões do valor da dignidade humana. É neste sentido que, pertencendo à categoria 

dos direitos fundamentais, a violação da intimidade pelos meios eletrônicos merece especial 

atenção. Além disso, o autor salienta que o direito à intimidade pode ser entendido sob dois 

aspectos: o primeiro é o negativo, que trata do direito do indivíduo a não ser molestado; já o 

segundo é positivo e relaciona-se com uma atitude mais ativa dos cidadãos no que 

concerne à coleta e à utilização de seus dados. 

Um desdobramento do direito à intimidade é o chamado Princípio da 

Autodeterminação Informativa, o qual, segundo Limberger (2007, p. 103) diz respeito ao 

“direito de a pessoa decidir quando e como está disposta a permitir que seja divulgada a sua 

informação pessoal, ou a difundi-la por vontade própria”. Na mesma senda, Canotilho (1998) 

conceitua a autodeterminação informativa, ressalvando que a digitalização dos direitos 

fundamentais apresenta perigo ao segredo do cidadão, o qual não é compatível com as 

liberdades e direitos do homem. 

Trata-se, portanto, da prerrogativa que as pessoas têm de controlar os dados que 

lhes dizem respeito. Benjamin, Marques e Bessa (2010) esclarecem que este aspecto do 

direito à intimidade, denominado direito à autodeterminação informativa, surgiu a partir de 

uma decisão proferida em 1983 pelo Tribunal Constitucional da Alemanha, que declarou 

parcialmente inconstitucional uma lei que obrigava os cidadãos a responderem as perguntas 

do censo populacional para formação posterior de um banco de dados. 

  Ressalta também Martínez (2003) que o Princípio da Autodeterminação subordina-se 

à necessidade de exigência de consentimento prévio por parte do titular dos dados para que 

terceiros façam uso de tais informações. Nessa perspectiva, ao possuir o escopo de garantir 

uma autonomia real da vontade do contratante (MARQUES, 2008), o Código de Defesa do 

Consumidor prevê a necessidade de comunicação prévia quando o nome do consumidor é 

incluído em bancos de dados, conforme se depreende do artigo 43, parágrafo 2º1. 

                                                
1 Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes 
em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como 
sobre as suas respectivas fontes. [...] § 2° A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e 
de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele. 
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Sob esse prisma, na sociedade informacional, a autodeterminação tem relevância 

quando se percebe que muitas vezes os usuários da rede têm seus dados registrados sem 

conhecimento, uma vez que nem sempre é exigida a prévia autorização; ou então, embora 

saibam da coleta de informações, sujeitam-se a esses mecanismos, pois precisam utilizar a 

Internet. Doneda (2011) pondera que a utilização de cadastro dos consumidores é, 

atualmente, parte indissociável da atividade comercial, e que o perigo à intimidade do 

usuário reside na extrema agilidade de manipulação das informações pessoais através dos 

computadores.  

Diante disso, com base no princípio da intimidade e da autonomia da vontade do 

indivíduo, é importante verificar de que maneira a publicidade online pode ser abusiva.  

 

3. A PUBLICIDADE ABUSIVA NA INTERNET 

 

Tradicionalmente, a publicidade consiste em informação ou comunicação que possui 

“[...] o fim direto ou indireto de promover junto aos consumidores a aquisição de um produto 

ou a utilização de um serviço, qualquer que seja o local ou meio de comunicação utilizado" 

(MARQUES, 2004, p. 162). Nesse panorama, a evolução da tecnologia proporcionou a 

utilização da Internet como meio de divulgação publicitária.  

No contexto efêmero, fragmentado, atual e promocional em que a publicidade online 

atua, esta busca trazer resultados em um curto espaço de tempo de permanência na rede e 

alcançar um grande número de usuários de grupos segmentados, atingindo enormes 

mercados nacionais e internacionais (PINHO, 2000). A utilização da Internet para a 

divulgação de publicidade apresenta inúmeras vantagens em relação às mídias tradicionais 

(como televisão, rádio, jornal e revista): dirigibilidade, rastreamento, acessibilidade, 

flexibilidade e interatividade. 

Enquanto a dirigibilidade consiste na existência de inúmeras possibilidades aos 

anunciantes para veicular as mensagens, por meio do rastreamento os sites conseguem 

traçar um perfil dos usuários e o modo como estes interagem com as marcas, viabilizando 

que se verifique qual é o interesse dos consumidores. A acessibilidade, por sua vez, mostra-

se vantajosa, pois a publicidade está disponível para acesso a qualquer hora, em qualquer 

dia e ano. Já a flexibilidade facilita a administração da publicidade, eis que esta pode ser 

lançada, atualizada ou cancelada a qualquer tempo, com custos baixos. Por fim, a 

interatividade consiste na interação do internauta com o produto ou serviço (ZEFF e 

ARONSON, 2000).  
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Erenberg (2003, p. 54) salienta que os fornecedores utilizam as facilidades 

tecnológicas no ambiente virtual para absorver inúmeras informações dos visitantes de seus 

sites. A fim de atingir essa finalidade, os sites: 

 
[...] recorrem a várias formas de coleta de informações: preenchimento de 
formulários de registro ou de participação em promoções e concursos; 
aferição do trajeto do usuário no site (por onde ingressou, quanto tempo 
permaneceu em cada página, onde clicou, etc); registro de preferências 
(armazenando-se as informações sobre os produtos adquiridos ou 
pesquisados por cada usuário); o data mining; os polêmicos cookies; e 
mesmo, mais recentemente, "programas espiões".  

 
Essas características e estratégias da mídia online confirmam a vulnerabilidade 

do consumidor, o qual possui necessidade de acessar a rede mundial de computadores e 

consequentemente se sujeita a tais práticas publicitárias. Acerca desta questão, Benjamin, 

Marques e Bessa (2010) destacam que se evidencia a vulnerabilidade de qualquer pessoa 

que, potencialmente, possa vir a ter registro de informações negativas em bancos de dados. 

Dessa forma, o consumidor involuntariamente contribui para o armazenamento de suas 

informações e preferências para uso publicitário, fragilizando-se frente aos mecanismos 

utilizados pelo marketing digital, e tendo assim sua intimidade ferida. 

A Internet aumenta vulnerabilidade do consumidor à medida que capacidade de 

controle deste diminui como usuário, eis que é guiado por links e conexões, recebendo 

informações direcionadas. Além disso, o consumidor possui um extremo déficit 

informacional diante da complexidade de transações, sendo que “[...] sua segurança e 

confiança parecem desintegrarem-se em uma ambiguidade básica: pseudo-soberania do 

indivíduo/sofisticação do controle” (MARQUES, 2004, p. 71-72). 

A fim de coibir práticas abusivas, o Código de Defesa do Consumidor estabelece 

a transparência da publicidade, de modo que o consumidor a identifique (Artigo 36), bem 

como elenca como direito básico do consumidor a proteção contra a publicidade abusiva em 

seu artigo 6º2.  Além disso, o artigo 37 oferece o seguinte conceito: 

 

[...] É abusiva, dentre outras a publicidade discriminatória de qualquer 
natureza, a que incite à violência, explore o medo ou a superstição, se 
aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeita 
valores ambientais, ou que seja capaz de induzir o consumidor a se 
comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança. 

 

                                                
2 Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...] IV – a proteção contra a publicidade enganosa e 
abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas 
ou impostas no fornecimento de produtos e serviços; 
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A partir desse dispositivo legal depreende-se que a publicidade é considerada 

abusiva quando induz o consumidor a prejudicar sua segurança. É o que ocorre com o uso 

de cookies utilizados para fins publicitários, conforme será explanado no próximo tópico. 

 

4. A UTILIZAÇÃO DE COOKIES NO MARKETING ONLINE E O ABUSO DE DIREITO 

 

O marketing ampliou sua relevância à medida que as empresas passaram a estudar 

o comportamento dos consumidores, investigando suas preferências e motivações de 

aquisição de produtos e serviços. É importante destacar que se entende por marketing “a 

execução por uma empresa de todas as atividades necessárias para criar, promover e 

distribuir produtos que estejam de acordo com a demanda atual e potencial e com a sua 

capacidade de produção" (FURLAN, 1994, p.106). Dentre as técnicas utilizadas, destaca-se 

o uso de mecanismos denominados cookies, os quais, segundo Vieria (2002) já são uma 

das principais ferramentas do marketing online.  

Segundo a Cartilha de Segurança para a Internet (2006), do Comitê Gestor da 

Internet do Brasil “Cookies são muito utilizados para rastrear e manter as preferências de 

um usuário ao navegar pela Internet. Estas preferências podem ser compartilhadas entre 

diversos sites na Internet, afetando assim a privacidade de um usuário”. Além disso, quando 

o internauta acessa uma página na internet, são disponibilizadas diversas informações, 

sendo que os cookies podem armazenar dados do computador (hardware, o sistema 

operacional, softwares instalados e, em alguns casos, até o endereço de e-mail). 

Kaminski (2000) refere que a utilização de cookies é uma das práticas mais comuns 

de violação da intimidade, consistindo num bit de informação que os sites inserem no 

computador do internauta, a fim de armazenar informações. Sobre este ponto, Vieira (2002) 

explica que as empresas espionam os hábitos dos consumidores na Internet, traçando um 

perfil econômico e os hábitos de consumo do internauta. Ressalta ainda que, por parte das 

empresas não há um interesse muito grande em divulgar amplamente esta praxe, de 

maneira que muitas vezes os usuários não têm ciência de que seus dados pessoais estão 

sendo coletados.  

Neste caso, o dever do fornecedor é abster-se de incluir o nome do consumidor, sem 

comunicação prévia, em quaisquer bancos de dados (principalmente através dos cookies), 

conforme prevê o artigo 43, parágrafo 2°, do Código de Defesa do Consumidor, colacionado 

no tópico 2, o que não tem sido observado nas práticas online. Isso por que o 

armazenamento de dados, sem o consentimento do consumidor, lesa o direito à 
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autodeterminação informativa, à medida que estes não têm mais poder sobre as 

informações que lhes concernem, violando assim seu direito à intimidade, e podendo ainda 

configurar abuso de direito.  

Em relação ao abuso de direito, Cavalieri Filho (2010) ressalta que este se configura 

quando é exercido de maneira anormal, afastando-se da ética, boa-fé, finalidade social ou 

econômica do direito, o qual nesse caso é exercido sem um motivo legítimo. Para Chaise 

(2001, p.39) o abuso de direito “[...] pressupõe a existência de direito exercido de forma 

excessiva, irregular, que causa dano a outrem”. Martínez (2003) argumenta que não se 

pode ignorar que qualquer base de dados que processe dados pessoais apresenta um fator 

de risco ao particular. É neste sentido que o armazenamento de dados pessoais dos 

internautas pode vir a configurar abuso de direito, afinal, as preferências do consumidor 

muitas vezes são divulgadas para outros sites, com interesse comercial, bem como facilitam 

o direcionamento da publicidade na sociedade informacional. 

A coleta de dados pessoais dos internautas é facilitada pelo desenvolvimento da 

informática, que possibilita imensa circulação, tratamento e armazenamento de dados 

pessoais dos usuários, conforme ressaltado por Pereira (2006). Além disso, deve-se levar 

em conta que muitas informações coletadas pelos meios eletrônicos, quando consideradas 

em separado, não revelam aspectos relativos ao íntimo dos indivíduos. Contudo, quando 

relacionadas entre si através de um processo informático, podem vir a formar um perfil 

pessoal.  

Nesta senda, Vieira (2002) esclarece que a situação de coleta de dados se torna 

mais grave quando são registrados dados sensíveis do usuário, tais como referentes à 

ideologia, religião, crenças, saúde, origem racial e vida sexual, terminando por asseverar 

que tais informações, em mãos erradas, podem causar grandes prejuízos. 

Dessa forma, pode-se dizer que há abuso de direito na utilização de cookies, pois 

esses mecanismos refletem um excesso na prerrogativa de veicular publicidade, causando 

danos ao consumidor, considerado como parte vulnerável na relação jurídica de consumo. 

Esta vulnerabilidade caracteriza-se à medida que o consumidor tem suas informações 

absorvidas indevidamente, seja ao não ter conhecimento acerca do armazenamento dos 

seus dados pessoais ou ao não ter como controlar a destinação que lhes é dada, mesmo 

ciente.  

 

5. METODOLOGIA 
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Para a realização do presente artigo utilizou-se o método dedutivo, partindo-se dos 

princípios constitucionais que tutelam a intimidade e dos princípios que norteiam o Direito do 

Consumidor para, a partir desses marcos e à luz do direito à autodeterminação informativa, 

analisar a prática realizada pelas empresas, que se utilizam de cookies para monitorar e 

registrar o acesso do internauta à Internet. A esse método se agregou a técnica de pesquisa 

documental, consultando-se autores nacionais e estrangeiros que estudam o tema. 

 

6. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O presente estudo apresenta resultados parciais obtidos no projeto de pesquisa 

intitulado “A proteção do consumidor na sociedade informacional: o tratamento da 

publicidade online”, desenvolvido no âmbito do Núcleo de Direito Informacional do Curso de 

Direito da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). 

Foi abordada a utilização de cookies na Internet com objetivo publicitário. Esse 

mecanismo consiste em uma das formas de publicidade online abusiva, eis que o 

consumidor ou não autoriza o armazenamento de suas informações ou, quando consente, 

não tem controle sobre qual a destinação que lhes é dada, o que, por conseguinte, acaba 

por violar o direito dos consumidores à autodeterminação informativa. Essa temática, atual e 

preocupante, merece atenção dos operadores de direito, bem como do Estado brasileiro, 

considerando que não há legislação específica nesse sentido. Verifica-se que até então os 

consumidores se sujeitam aos abusos e excessos cometidos pelos administradores dos 

sites, diante da necessidade de acessar a Internet, e não possuem meios de combater a 

violação da sua intimidade e autodeterminação. Diante dessa perspectiva, o Estado 

Brasileiro deve tomar iniciativas para coibir a publicidade abusiva na Internet, eis que a 

legislação existente é insuficiente para proteger os direitos do consumidor na evoluída era 

digital hodierna. 

 

7. CONCLUSÃO 

 

O desenvolvimento da tecnologia proporcionou um avanço considerável ao 

marketing publicitário, o qual cada vez mais busca maneiras fáceis, rápidas e de grande 

alcance para divulgar produtos e serviços. Sendo assim, no âmbito informacional a violação 



        
 

 
9

do direito à privacidade e à autodeterminação do indivíduo torna-se um risco iminente, 

considerando, ainda, a vulnerabilidade do consumidor. 

Nesse contexto, a partir do exame da bibliografia pertinente ao tema concluiu-se que 

os mecanismos utilizados pelo marketing online, conhecidos como cookies, configuram-se 

como publicidade abusiva, tendo em vista que os dados pessoais dos consumidores são 

armazenados pelos sites, sem consentimento e muitas vezes sem o conhecimento de quem 

acessa, violando princípios e dispositivos constitucionais e consumeristas. 

Sendo evidente o abuso de direito, considerando que o consumidor é induzido a 

comprometer a sua segurança no momento em que navega na Internet e tem seus dados 

pessoais armazenados, configura-se também a violação do princípio da Autodeterminação 

Informativa, porquanto o internauta não tem mais o controle das suas informações íntimas. 

Diante dos abusos decorrentes da publicidade na sociedade informacional, mostram-

se fundamentais a continuidade de estudos jurídicos acerca da temática, bem como 

iniciativas do Estado Brasileiro quanto à imposição de limitações ao marketing online, à luz 

do Código de Defesa do Consumidor, com o intuito de salvaguardar direitos fundamentais. 
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