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O que fazer quando for recebida 
notificação da justiça/polícia notificação da justiça/polícia 
para fornecimento de dados?



QUAL O FUNDAMENTO DO SIGILO DE 
DADOS?

ART. 5º, INCISO XII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL -
“é inviolável o sigilo da correspondência e das

comunicações telegráficas, de dados e das

comunicações telefônicas, salvo, no últimocomunicações telefônicas, salvo, no último

caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na

forma que a lei estabelecer para fins de

investigação criminal ou instrução processual

penal.”



E o Marco Civil? – Princípios relativos 
ao fornecimento de dados 

• garantia da liberdade de expressão, 
comunicação e manifestação de pensamento, 
nos termos da Constituição Federal;

• proteção da privacidade;

• proteção dos dados pessoais, na forma da lei.
(Art. 3º)



E o Marco Civil? – Princípios relativos 
ao fornecimento e guarda de dados

• inviolabilidade da intimidade e da vida privada 
• inviolabilidade e sigilo do fluxo de suas 

comunicações pela internet
• inviolabilidade e sigilo de suas comunicações 

privadas armazenadasprivadas armazenadas
• não fornecimento a terceiros de seus dados 

pessoais, inclusive registros de conexão, e de 
acesso a aplicações de internet, 

• informações claras e completas sobre coleta, uso, 
armazenamento, tratamento e proteção de seus 
dados pessoais;

(arts. 7º 8º, 10º)



DE QUEM VEM A ORDEM?

• Ordem judicial – determinação de autoridade 
judicial (Juiz, Desembargador, Ministro),  
proferida em processo civil ou penal;

• Requerimento policial (ofício)  - solicitação • Requerimento policial (ofício)  - solicitação 
formulada por Delegado de Polícia;

• Requerimento administrativo (ofício) – solicitação 
formulada por autoridade pública, com poder de 
polícia (MP, Procuradoria, Agências, Procon).



PARA QUE É A ORDEM?

• Fornecimento de dados cadastrais  - dados 
que permitem a identificação de um  
indivíduo (nome, RG, CPF, endereço);

Antes do Marco Civil, a expectativa de sigilo decorria do fato de 
que os dados foram fornecidos pelo indivíduo  ao provedor para 
uma finalidade especifica. Podem ser requeridos por autoridade 
pública judicial ou administrativa



PARA QUE É A ORDEM?

• Fornecimento de dados sensíveis - dados que 
permitem acompanhar as ações de um 
indivíduo (logs de IP, Logs de acesso, conteúdo 
de emails);  de emails);  

Antes do Marco Civil, expectativa de sigilo decorria apenas do 
artigo 5º , inciso XII, da Constituição Federal. Podem ser 
requeridos apenas por autoridade judicial.



QUAIS DADOS?

• Dados cadastrais- podem ser informados 
independentemente de autorização judicial, quando 
solicitados pelas autoridades administrativas que 
detenham competência legal para sua requisição (art. 
10º, par. 3º)10º, par. 3º)

• Dados sensíveis - Registro de conexão e acesso a 
aplicações - registro deve ser  fornecido apenas se 
houver autorização judicial (art. 10º, par. 1º)



Quais ordens devem ser cumpridas?

Ordem 
judicial 

Dados 
cadastrais

Dados judicial Dados 
sensíveis

Requerimento 
policial/adm

Dados 
cadastrais



E o Marco Civil? – guarda de dados

• Provimento de conexão – guarda de dados por
1 ano, nos termos do regulamento (art. 13)

• Provimento de aplicações - guarda por 6
meses, nos termos do regulamento (art. 15)meses, nos termos do regulamento (art. 15)

Marco Civil prevê possibilidade de pedido da autoridade policial
ou administrativa para que os registros sejam guardados por
prazo superior.



Como lidar com pedidos e ordens 
ilegais?

• Marco Civil soluciona a questão, embora haja 
dúvida sobre a necessidade de 
regulamentação e sobre sua aplicação a fatos regulamentação e sobre sua aplicação a fatos 
anteriores a sua entrada em vigor; 

• Sensação de insegurança: pendência da 
regulação do Marco Civil e de aprovação do 
Anteprojeto de Lei de Dados Pessoais


